
  

Kommunales Bildungsbüro 

 

Informationen und Nützliches für Eltern und Angehörige 

Інформація та корисні речі для батьків та рідних 

 

Stadt Recklinghausen: Ukraine - Recklinghausen hilft 
FAQ mit passenden Links zu: 

Hilfeseiten der Regierung, Leistungen für den Unterhalt, kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn, 

Angeboten von Impfungen und Fragen zur Erziehung und Betreuung von Kindern  
Сторінки державної допомоги, пільги на утримання, безкоштовне користування автобусами 

та потягами, пропозиції щодо вакцинації та питання щодо виховання та догляду за дітьми 

www.recklinghausen.de/ukraine 

 

Stadt Recklinghausen: Schule und Hochschule  
Nützliche Informationen für den Schulstart und alles Weitere zum Bereich Schule 

Корисна інформація для початку школи і все інше про школу 

 

Stadt Recklinghausen: Kinderbetreuung   
Nützliche Informationen zu Kindergärten und weitere Einrichtungen für Kleinkinder 

Корисна інформація про дитячі садки та інші зручності для маленьких дітей 

 

„gut.org“ gemeinnützige Aktiengesellschaft 

Vermittlung von Unterkünften  

організація проживання 

 

Deutsche Sprache lernen und Tests für Erwachsene  
Mit Audiofunktionen und digitalen Aufgaben 

Вивчення німецької мови та тести для дорослих 

З функціями аудіо та цифровими завданнями 

 

 

 

 

 

  

http://www.recklinghausen.de/ukraine
https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Leben_Wohnen/Auslaender_und_Integrationsarbeit/_Ukraine/_index.asp
http://www.unterkunft-ukraine.de/
https://www.recklinghausen.de/inhalte/startseite/familie_bildung/schulen_und_hochschulen/index.asp
https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Familie_Bildung/Kinderbetreuung/index.asp?highmain=2&highsub=0&highsubsub=0


  

Kommunales Bildungsbüro 

 

Lernmaterialien für Kinder 

навчальні матеріали для дітей 

 

Bilder-Wörterbuch unter anderem Ukrainisch/Deutsch 
Словник зображень, включаючи українську/німецьку 
(www.tueftelakademie.de) 

 

Bilder-Wörterbuch mit Themen auf Ukrainisch/Deutsch 
Словник малюнків з темами українською/німецькою мовою 
(www.babadada.com) 
 

Bilder-Wörterbuch Ukrainisch/Deutsch 
Словник малюнків українська/німецька 
(www.fluechtlingshilfe-muenchen.de) 
 

Übungen für Mathematik  
Математичні вправи 
(www.coollama.de) 

 

Ukrainische Schulbücher: „Deutsch als Fremdsprache“  

Українські підручники: «Німецька мова як іноземна» (www.lib.imzo.gov.ua) 

навчальний рік 1: навчальний рік 2: навчальний рік 3: навчальний рік 4:  

 

 

 

 навчальний рік 5: навчальний рік 7: навчальний рік 9: навчальний рік 10: 

 

 

 

Materialliste für einen erfolgreichen Schulstart: 

Список матеріалів для успішного початку навчання в школі 
 

Rucksack oder Tasche рюкзак або сумка 

Hefte liniert und kariert зошити лінії і квадрати 

Zeichenblock зошит для малювання 

Collegeblock зошит коледжу 

Füller чорнильна ручка 

Buntstifte кольорові олівці 

Bleistift Олівець 

Anspitzer Точилка 

Radiergummi Гумка 

Geodreieck лінійний трикутник 

Sportsachen спортивний одяг 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas/5-nozemna-mova-nmetska-5-klas/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/4-nozemna-mova-nmetska-1-klas/nmetska-mova-pdruchnik-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom--sotnikova-s--gogolva-g-v-/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/4-nozemna-mova-nmetska-2-klas/nmetska-mova-pdruchnik-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom--sotnikova-s--gogoleva-g-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/nmetska-mova-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/nmetska-mova-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom-sotnikova-s-gogolva-gv/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/4nmetska-mova-4-klas/1nmetska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-nmetska-7-klas/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/18-nozemna-mova-nmetska-9-klas/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/11-nozemna-mova-nmetska-10-klas/
https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch/
https://coollama.de/wp-content/uploads/2022/03/FH_202204_MATHE-UKRAINISCH_195x260_20220324_final_komprimiert_3.pdf
https://babadada.com/topic/city/ger/ukr
http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/wp-content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf

