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ЩО ТАКЕ ДАНІЯ?

Данія — маленька країна-
королівство, населення якої 
лише 5.8 міліонів людей. Вона 
знаходиться на відстані 1250 
кілометрів від України. Не 
дивлячись на те, що це найдавніша 
королівська країна, короля в 
нас немає — лише Її Величність 
Королева Маргрете II , яка не несе 
відповідальність за все в країні. У 
Данії ми всі моємо рівні права й самі 
вибираємо, ким ми хочемо бути. 
Вітаємо!





МИ МАЄМО БАГАТО СПІЛЬНОГО

Подорож до Данії могла здаватися дуже довгою, але насправді 
наша країна знаходиться не далеко від України: ні в кілометрах, 
ні на духовному рівні. Насправді, в Данії було три українські 
принцеси, які вийшли заміж за данських королів та принців, а 
також столиця України така ж давня, як і найбільше місто Данії — 
Леджре. Було багато данців, які переїхали в Україну за часів вікінгів.

Можливо, вам же 
знаєме щось із Данії. 
Конструктор Лего 
походить з Данії, а також 
Ганс Крістіан Андерсен, 
який написав казки 
«Нове вбрання короля», 
«Кресало», «Гидке 
каченя» та «Русалочка».

Казки

Вікінги

Eventyr

Viking



У Данії нема великих гір та лісів. Вся країна плоска, як млинець. 
Найвища точка Данії розташована на висоті 172 кілометри. А також 
через те, що тут небагато височин або великих територій, які можна 
подолати пішки, багато людей їздять на велосипедах. 

ДАНІЯ — МАЛЕНЬКА КРАЇНА



У Данії ми дуже пишаємося своїми піщаними узбережжями. Це наші 
пустелі. Навіть якщо ми розуміємо, що країна дуже маленька, наші 
берегові лінії займають аж 16 місце за довжиною у світі. Де б у Данії 
ви не були, море завжди буде не більше, ніж в 52 кілометрах від вас, 
і кожен має право перебувати на пляжі та купатися у воді. 

Ми маємо багато маленьких лісів, які влітку світло-зелені і які кожен 
може відвідати. Також в нас є багато місць, де під час походу можна 
розвести багаття, дрова для якого можна знайти  в глибині лісу.
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ДІТИ В ДАНІЇ
У Данії дуже багато дітей, і ми піклуємося один про одного. У нашій 
країні діти ходять до садочку у віці до 6 років, а потім до школи. 

У садочках діти грають і вчаться, як поводити себе з іншими. 
У школі вони навчаються читати, рахувати та говорити іншими 



Діти

Школа

Дитячий садочок

Børn

Skole

Børnehave

мовами. Насправді, у світі є лише 
6 міліонів людей, які вміють 
розмовляти данською.

Данська широковідома у світі 
як складна мова. Наші літери 
відрізняються від тих, які 
використовуєте ви. До того ж ми 
маємо три екстра-літери æ, ø та å, які 
звучать смішно. Найскладніше слово 
в данській мові це «rødgrød med 
fløde» — червона каша зі сливками. 
Але до того, як ви навчитеся це 
вимовляти, ви можете просто 
насолоджуватися самою кашею.



Коли діти вільні від школи, вони 
або ходять у спортивні гуртки, 

або виходять га вулицю пограти. 
У Данії багато дітей, які грають у 

футбол чи гандбол або катаються 
на скейтах чи самокатах. Багато 

дітей також полюбляють грати 
на комп‘ютері. Ви можете грати, 

навіть якщо не розумієте 
данську мову. В якій країни ти 

б не жив, правила в спорті такі ж 
сами, а посмішка така ж сама 

будь-якою мовою.

ЧОМУ Б НАМ НЕ ПОГРАТИ?
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На сніданок ми любимо їсти каші з молоком або бутерброди з 
сиром. Іноді ми їмо данський сінабон, але в більшості випадків 
лише на вихідних. На обід ми їмо сендвічі або чорний хліб із 
зернами з різним м‘ясом чи паштетами, яйцем чи сосисками. 
Чорних хліб дуже популярний в Данії. На вечерю ми їмо їжу, яку 
привозять з різних частин світу, особливо пасту та піцу. У Данії 
є відомі народні страви: ми робимо фрикадельки та біфштекс з 
вареною картоплею.

ОСЬ ЩО МИ ЇМО В ДАНІЇ

Їжа

Сніданок

Обід
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У Данії ми часто розмовляємо про погоду через те, як часто 
вона змінюється. Навесні все розквітає, і навіть якщо холодно, 
всі дуже чекают на літо. Ось чому ми завжди виходимо на 
прогулянку, як тільки вийде сонечко. Влітку Данія ніби оживає. 
Люди зустрічаються один з одним в парках, кафе та на морі. Улітку 
може бути дуже жарко, але дощить також часто. Восени, коли все 
жовтіє і листя падає з дерев, погода починає буди дуже вітряною, 
тому люди зустрічаються за чашечкою кофе та гарно проводять 
час. Не дивлячись на погоду, є також дуже багато людей, які 
ходять восени в походи. Узимку в Данії холодно та сиро. Іноді, коли 
сніжить, можна зліпити сніговика або погратися в сніжки.

МИ ЧАСТО РОЗМОВЛЯЄМО ПРО ПОГОДУ

Сонячно

Дощить

Вітряно

Сніжно
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Det regner

Det blæser

Det sner





«Hygge» — це данське слово, яке ми використовуємо, щоб описати 
відчуття, коли ми з близькими друзями п‘ємо гарячий шоколад або 
дивимося разом фільм. Можливо, це слово важко вимовити, але 
це відчуття відоме всім. Це теплота, яка розповзається по всьому 
тілу, це відчуття розслабленості та посмішка, яка з’являється на 
обличчі сама собою. Ми з нетерпіння чекаємо, коли зможемо 
гарно провести з вами час. Вітаємо! 

МИ ЛЮБИМО «HYGGE»



Привіт
Мене звуть…
Як тебе звати?
Скільки тобі років?
Мені 9 років.
Я з України.
Я не розмовляю 
данською.
Я розмовляю 
українською.

Так
Ні
Можливо
Я не знаю
Так, дякую
Ні, дякую

Давай пограємо.
Мені треба йти 
додому.

Де супермаркет?

Як далеко до 
пляжу?
Наліво 
Направо
Прямо

Скільки це 
коштує?
Я голодний
Я хочу випити 
Я хочу в туалет
Можете подати 
мені молоко?

1/один
2/два
3/три
4/чотири
5/п’ять
6/ шість
7/сім
8/вісім
9/дев’ять
10/десять
11/одинадцять
12/дванадцять
13/тринадцять
14/чотирнадцять
15/п’ятнадцять
16/шістнадцять
17/сімнадцять
18/вісімнадцять
19/дев’ятнадцять
20/двадцять

en
to
tre
fire
fem
seks
syv
otte
ni
ti
elve
tolv
tretten
fjorten
femten
seksten
sytten
atten
nitten
tyve

Друга година 
Пів на другу

Як тобі відповідати 

ДАНСЬКІ СЛОВА, ЯКІ КОРИСНО ЗНАТИ
Hej
Jeg hedder… 
Hvad hedder du?
Hvor gammel er du?
Jeg er 9 år. 
Jeg er fra Ukraine.
Jeg taler ikke dansk. 

Jeg taler ukrainsk.

Skal vi lege? 
Jeg skal hjem nu.

Hvor ligger 
supermarkedet?
Hvor langt er der til 
stranden?
Til venstre
Til højre
Lige ud

Hvad koster den?

Jeg er sulten
Jeg er tørstig
Jeg skal på toilettet
Må jeg bede om 
mælken?

Klokken er 2
Klokken er halv to

Коли ти когось зустрічаєш

Коли ти хочеш з кимось погратися

Коли тобі потрібно знайти шлях

Навчіться лічити до 20:

Інше

Навчіться знати час

Ja 
Nej
Måske
Jeg ved det ikke 
Ja tak
Nej tak
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