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ВІТАЄМО У НАШІЙ  
БІБЛІОТЕЦІ.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 

Веб-сайт для 
тренуння мови,  

лічиння, користу-
вання інтернетом 

та розуміння 
коштів.

oefenen.nl

Читаємо разом

Допомога в  
Нідерландах 

Книжки з картинками 
всіма мовами 



Мати Маргам та дочка Жасмін 
йдуть до бібліотеки вперше.

ВІТАЄМО У НАШІЙ  
БІБЛІОТЕЦІ.

Так, трохи. 
Я сподіваюся,  

що є і інші цікаві 
речі для дітей.

Маргам та Жасмін читають книжку разом.

Маргам та Жасмін говорять з Тесою. 
Теса працює в бібліотеці

Жасмін читає книжку на комп’ютері. Вона також 
може грати у розиваючи мову ігри на комп’ютері. 

В інтернеті ви знайдете газети на усіх мовах.  
Маргам читає газету на своїй мові.

Taalhuis - це місце  у 
бібліотеці, де ви зможете 
вивчати нідерландську мову.

Теса показує Маргам комп’ютери. Також у
бібліотеці можна пройти курс комп’ютерної 
грамотності.

У бібліотеці також є аудіокнижки, музика та фільми.

Маргам та Жасмін ви-
брали декілька книжок. 

Жасмін користується 
карткою. Чи ви знали, 
що діти можуть брати 
книжки безкоштовно?

Маргам та Жасмін пішли додому зі стосом книг.

Маргам відвідує бібліотеку заради Мовного кафе. 
Тут вона практикує Нідерландську мову за 
допомогою «друга для вивчення мови». 

Бібліотека 
спроможна 
на більше…

Вам потрібна 
допомога при читанні 

вголос? Спитайте 
Працівника бібліотеки.

Приємно, що 
ви  прийшли. 
Я зроблю для 

тебе бібліотеч-
ну картку. 

Теса і Маргам шукають 
книжку для дорослих.

Маргам та Жасмін записалися до участі в 
Проекті «Читаємо вголос». Хтось щонеділі 
приходить додому щоб читати для Жасмін.  
Читання це гарний спосіб для кращего вивчання  
Нідерландської мови.

Ви також хочете 
читача для своєї 

родини? Спитайте 
працівника бібліотеки.

У дитячому відділі, Теса показує Жасмін дитячі 
книжки.

Які книжки 
тобі подоба-

ються,  
Жасмін?

І? Ви  
зацікавлені?

Ви можете знайти 
чудові книжки для 

читання.

Аудіо книжка 
це захоплюючий  

спосіб 
книжку 

нідерландською  
читати та мову 

слухати.

Ви також 
можете практи-
кувати нідер-

ландську мову за 
допомогою 
комп’ютера.

Тут також  
є Мовне кафе 
в бібліотеці. 

Тут ви зможете 
практикувати вашу 
нідерландську за 
допомогою «дру-
га для вивчення 
мови». Спитайте 

Працівника 
бібліотеки.


