
Activité 1 : Les vêtements
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поло кролика / батьківський запис 1

Діяльність 1: Одяг

J’ai beaucoup aimé faire cette activité !

Coche le lapin
correspondant

J’ai aimé faire cette activité !

J’ai moyennement aimé faire cette activité !

Je n’ai pas aimé faire cette activité !

Мені не подобалося займатися цією діяльністю!

Мені дуже сподобалося займатися цією діяльністю!

Мені подобалося займатися цією діяльністю!

Мені помірно подобалося займатися цією діяльністю!
Цокає відповідного 
кролика

meni dougé spodobalosya zaymatis tsieyu dialnistu!

meni podobalosya zaymatis tsieyu dialnistu!

meni pomirno podobalosya zaymatis tsieyu dialnistu!

meni ne podobalosya zaymatis tsieyu dialnistu!

vidmitka krolika
vidpovides

“ Voici des images, 

dis-moi ce que c’est “ 

« Ось кілька фотографій, 
скажіть мені, що це таке  »

os kilka photography, skazhit meni, 
shcho tse take

dialnist 1: odyag



la vestela robe

le pantalon

les chaussettes les chaussures

la chemise

Шкарпетки Взуття

Сукня куртка

штани Сорочка

skarpetki vzuttya

suknya kurtka

stani sorochka



le tee-shirtles gants

le bonnet

la casquette les bretelles

la cagoule

ковпачок
плечові ремені

Рукавички Футболка

ковпачок капюшон

kovpachok

rukavichki

kovpachok

football

plecovi remeni

capuchon



la capuche

l’écharpe

le manteau

le costume

la manche

les mouffles
шарф Рукавиці

капюшон Костюм

пальто Ла-Манш

scharf

capuchon

palto la-manche

mufti

costume



Activité 2 : Je connais mon corps

“ Montre les différentes

parties du corps inscrites

ci-dessous“

la tête

le front

la joue

les yeux

la bouche

les oreilles

le cou

le ventre

les bras

le coude

le poignet

la main

les doigts

le pouce

les jambes

la cuisse

la cheville

les pieds

l’orteil
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J’ai beaucoup aimé faire cette activité !

Coche le lapin
correspondant

J’ai aimé faire cette activité !

J’ai moyennement aimé faire cette activité !

Je n’ai pas aimé faire cette activité !

Мені не подобалося займатися цією діяльністю!

Мені дуже сподобалося займатися цією діяльністю!

Мені подобалося займатися цією діяльністю!

Мені помірно подобалося займатися цією діяльністю!
Цокає відповідного 
кролика

Показує різні
вписані частини тіла

нижчеДіяльність 2: Я знаю своє тіло
pokazuyeh rizney vpisani 

ciastini thila nizce
dialnist 2: yo znayu svoye thilo



la tête

le front

la joue

les yeux

la bouche

les oreilles

le cou

le ventre

les bras

le coude

le poignet

la main

les doigts

le pouce

les jambes

la cuisse

la cheville

les pieds

l’orteil
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поло кролика / батьківський запис 2b

голова  golova

спереду  speredo

щока  szczoka

Очі  oci

рот  roth

Вуха  vucha

шия  shiya

живіт  zhivit

зброя  zbroya

лікоть  likot

зап'ястя  zap'yastia

рука  ruka

Пальці  paltsy

великий палець  velikiy palets

Ноги  nogi

стегно  stegno

гомілковостопний суглоб

Футів  futiv

палець  palets

“ Montre les différentes

parties du corps inscrites

ci-dessous“

Показує різні
вписані частини тіла

нижче

gomilkovostopniy suglob



Polo le Lapin en ukrainien /  Fiche parent 

поло кролика / батьківський запис 2b “ Montre les différentes

parties du corps inscrites

ci-dessous“

Показує різні
вписані частини тіла

нижче

la tête

le front

la joue

les yeux

la bouche

les oreilles

le cou

le ventre

les bras

le coude

le poignet

la main

les doigts

le pouce

les jambes

la cuisse

la cheville

les pieds

l’orteil

голова  golova

спереду  speredo

щока  szczoka

Очі  oci

рот  roth

Вуха  vucha

шия  shiya

живіт  zhivit

зброя  zbroya

лікоть  likot

зап'ястя  zap'yastia

рука  ruka

Пальці  paltsy

великий палець  velikiy palets

Ноги  nogi

стегно  stegno

гомілковостопний суглоб

Футів  futiv

палець  palets

gomilkovostopniy suglob
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поло кролика / батьківський запис 3

Lapin par ci, lapin par là

Lapin partout 

Je deviens fou

Lapin parti, lapin parta

Il est parti je ne sais pas où

Mais tout à coup 

Le revoilou

Activité 3 : La comptine de l’école chantée à la maison

La comptine du lapin qui parle 

Et pour le coup 

Je le crois pas

Lapin par cri, lapin parla

Et patati et patata

Mais c'était juste, 

Rien que pour moi 

Діяльність 3: Шкільна дитяча рима співається вдома

Дитяча рима розмовного кролика 

Кролик тут, кролик там

Кролик скрізь 
Я божеволію

Кролик пішов, кролик пішов

Він пішов, я не знаю, де

Але раптом 
Ревуйлу

І на один раз 
Я не вірю в це

Кролик за криком, кролик по розмові
І пататі, і патата

Але це було правильно, 
Тільки для мене 

“ Récite la
comptine “

Декламуйте
дитяча рима

krolik tooth, krolik tam
krolik skriz yo bozhevoliyu
krolik pisov, krolik pisov
vinh pisov, yo ne znayu, day
ale raptom
os vinh znovu

i nah odin raze yo ne viryu vie tse
krolik krichit, krolik rozmovljaye
i patati i patata
ale tse boulo pravilno, tilky dlia mene

dialnist 3: shkilna dityacha reema spivayetsya vdoma

deklamuite dityachu 
rimou
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