
Йдемо на спортивний 
майданчик

Vi ska till skolgården

Ти йдеш до групи 
продовженого дня

Du ska gå till allrummet

Ти йдеш додому

Nu ska du gå hem

Зараз можеш гратися

Nu kan du leka

Зараз перерва

Nu är det rast

Кінець уроку

Lektionen är slut

Ідемо до іншого 
кабінету

Vi ska gå till ett annat rum

Зараз будемо їсти

Vi ska äta nu

Сідай на килим

Sätt dig på mattan

Сідай за стіл

Sätt dig vid bordet

Ідемо на вулицю

Vi ska gå ut

Ходімо зі мною

Följ med mig
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Хочеш обійнятись?

Behöver du en kram?

Чи тобі потрібна 
допомога?

Behöver du hjälp?

Хочеш в туалет?

Behöver du gå på toa?

Чи ти добре себе 
почуваєш?

Mår du bra?

Помий руки

Tvätta händerna

Я замінюю твого 
вчителя

Jag är vikarie

Йдемо до їдальні

Vi ska till matsalen

Йдемо на екскурсію

Vi ska på utflykt

Будемо дивитися фільм

Vi ska se på film

Будемо співати

VI ska sjunga

Будемо малювати

Vi ska rita

Переодягнись в 
спортивну форму

Byt om till gympakläder
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