
Привіт, друже! 

Наша країна Україна дуже велика. Живуть тут у великих містах 

та у маленьких містечках і селах різні хлопчики і дівчатка. І ми, і 

вони є українцями. 

Ми з Вами мешкаємо у Вінниці – гарному, мирному, 

затишному місті. У нашому дитячому садочку «Берізка» ми 

граємося, співаємо, малюємо, ліпимо, танцюємо. Разом з друзями 

нам завжди весело. 

Але є у нашій країні дошкільнята – маленькі українці і 

україночки, які мало  посміхаються, тому що у міста, де вони 

живуть прийшла біда, прийшли злі вороги. Вони не хочуть, щоб 

сонечко у тих містах світило яскраво, щоб дітки радісно сміялися і 

гралися. Погані злі вороги підпалюють будинки та дитячі садки, 

хочуть, щоб дітки і їх мами плакали, щоб вони не бачили своїх 

татусів.  

Помчали у ті міста, де зараз біда, рятувати українців від ворогів 

наші солдати. Сильні, сміливі і мужні. Вони - справжні козаки, 

справжні герої! Захищають вони нашу Україну, кожного хлопчика і 

дівчинку, їх мам і татусів, їх бабусь і дідусів. Давайте побажаємо, 

щоб наші українські козаки скоріше з миром повернулися додому і 

перемогли усіх ворогів. 

А ще давайте попросимо солдатів, щоб вони передали для тих 

діток від нас подарунки: книжечки, малюнки, іграшки. Давайте 

запропонуємо дітям усієї України нашу дружбу. Нехай завжди буде 

сонце і дитячі усмішки! 

 

Шановні дорослі! 

Ми продовжуємо збір для військовий найнеобхідніших речей (одягу, 

продуктів харчування, води, засобів гігієни тощо). 

Крім адресної допомоги військовим, ми плануємо передати 

подарунки дошкільнятам Донбасу. Маленькі дошкільнята усієї 

України хочуть жити в мирі і радості. Ви можете подарувати 

дітям, які опинилися свідками війни, миті радості, подарувавши їм 

іграшки, книги, одяг, солодощі.  1 вересня – свято для усіх дітей – 

нехай українські діти запам’ятають цей день, як день дружби і 

єдності! 

 Просимо усіх долучитися до благодійних акцій 



 

Дошкільний навчальний заклад №23 «Берізка» 

Вітає усіх вихованців із новим навчальним роком. 

 

Дуже рано прокинулось сонечко,  

 Вже й гуляє в небесній блакиті.  

В дитсадок йдуть синочки і донечки - 

 Найщасливіші діти  у світі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щастя, радості, миру бажаємо 

 І удач у житті вам багато.  

 Хай печалі усіх оминають.  

 3 Першим вересня дітей всі вітають! 

 

 

 

1 вересня 2014 року – День дружби, єдності, миру 


