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Juf Anneke Pannekoek  

Gevoelensboekje



Hoe voel je je vandaag?

Як ви себе почуваєте сьогодні?
 

blij
задоволений

verdrietig
сумний

 

bang
тривожний

boos
сердитий

 



Hoe zie jij eruit? 
Teken jezelf

намалюй себе
Як ти виглядаєш?

 
 



Mijn naam is…………
мене звати

 
Ik ben ………jaar.

Мені років
 

 Ik woon in ……………. 
я живу у

 
Mijn moeder heet…………………

мою маму звати
 mijn vader heet…………….

Мого батька звати
 

Ik heb …………….zusje(s) 
У мене є .... сестра(и)

 ik heb……………..broer(s)
У мене є ...... брати

 
 

    Mijn zus heet ………en is …………jaar.
мою сестру звати .... і є .... рік

Mijn broer heet.......en is.......jaar.
мого брата звати .... і є .... рік

 
 



Hier kan je nog meer over je familie
vertellen.Тут я хочу розповісти більше

про свою родину
 



Mijn beste vriend of vriendin is
мій найкращий друг

 

Dit wil ik over mijzelf vertellen:
Я хочу розповісти вам це про себе:

 

Mijn lievelingsdier is
моя улюблена тварина

 



Teken hier je familie
підпишіть свою родину тут

 



Teken hier jouw huis in Oekraïne
намалюй тут свій будинок

 



Teken hier waar je blijft in Nederland
підпишіть тут, де ви перебуваєте в Нідерландах

 



Aan wie zou jij een brief willen schrijven of met wie zou je
even willen bellen? 

Кому б ви хотіли написати листа або кому б ви хотіли
зателефонувати

 
 

 
En wat zou je willen zeggen, tekenen of schrijven?

Що б ти хотів сказати, намалювати чи написати?
 
 



Hier kan je tekenen wat je wilt
тут можна малювати все, що завгодно

 



Wat vind jij leuk om te doen?
Що ти любиш робити?

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat maakt jou blij?
що робить тебе щасливим

 



Schrijf op wat je
niet leuk vindt

напишіть, що вам
не подобається

 



Je kan kleuren
можна фарбувати

 



 

Wat kan jou helpen?
що може вам допомогти

 

Even spelen
грати деякий час

 

Even tekenen of kleien
просто малювати або глини

 

Even bewegen
рухатися трохи

 

Even rusten
відпочинь

 

Even lezen
почитай

 

Iets anders.....
щось ще





Lente
весна

 




