
Українська мова в Культурному центрі ГОРОД 

 

Шановні батьки! 

Чи замислювалися Ви над тим, наскільки важливою може бути 
українська мова для Ваших дітей, які підростають далеко від рідної 
землі? Рідна мова – це частинка власної ідентичності, чи не так? Але не 
тільки мова. Література, традиції, звичаї, історія України є важливими 
та необхідними кожному маленькому українцеві.  

Якщо Ви вдома не забуваєте про рідну мову, розмовляєте українською 
та читаєте з Вашими дітьми українські книжки, але не маєте 
достатньо часу та можливості системно займатися з ними правописом, 
літературою та країнознавством – приходьте до нас. 

Наші першокласники, наприклад, уже знають абетку та вміють читати 
по складах. На уроках ми вчимося писати прописом. Читаємо не тільки 
буквар, але й вірші та невеличкі оповідання відомих українських 
письменників та поетів. Ми вчимося висловлювати свої думки мовою 
наших батьків та збагачуємо наш словниковий запас. Дізнаємося 
багато цікавого про географію, тваринний та рослинний світ України, 
народні традиції та свята, легенди та народну творчість. Нас 
надихають не тільки книжки, але й народні забави, пісні та вірші, які 
ми вивчаємо разом, а також невеликі театральні вистави, у яких 
можуть брати участь і батьки. 

Приходьте до нас, і дуже скоро у Вас вдома з’явиться цікавий 
співрозмовник, а не просто слухач, який буде із захопленням ділитися 
з Вами своїми новими знаннями, здобутими на уроках. Разом з Вашою 
дитиною Ви будете відкривати для себе нові цікаві факти про Вашу 
Батьківщину, її культуру та традиції.  

Заняття у першому класі проходять щосуботи з 13:20 до 15:20 години, 
за адресою: Hansastraße 181, 81373 Мюнхен. 

Якщо Вас зацікавила наша школа та перший клас з української мови, 
не чекайте початку наступного навчального року, а пишіть на 
електрону адресу пані Ганні: ganna.pomazanovska@gmx.de та 
домовляйтеся з нею про перше пробне заняття. 

З питань запису до нашого підготовчого класу (заняття щосуботи з 
13.15 до 15.15) та до третього класу (заняття щосуботи з 8:45 до 9:45) 
звертайтеся до пані Маргарити за тел.: +49 176 84119913 

Будемо раді бачити Вас та Ваших дітей у нашій школі. 

Наша сторінка в Інтернеті: 
http://www.kulturzentrum-gorod.de/ukrajinska-mova 
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