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Приємно, що ти тут.
Pryyemno, shcho ty tut.

Зі мною все гаразд.
Zi mnoyu vse harazd.

Я хочу пити.
YA khochu pyty.

Бувай!
Buvay!

я голодний.
ya holodnyy.

Привіт
Privit



мені потрібна допомога
meni potribna dopomoha

Чи можу я допомогти?

Chy mozhu ya dopomohty?

ласкаво просимо!
laskavo prosymo!

Будь ласка, поясніть ще 
раз

Budʹ laska, poyasnitʹ shche raz

Я - сумний
YA - sumnyy

Молодці!
Molodtsi!



Як справи?
Yak spravy?

Мені потрібна перерва.

Meni potribna pererva.

Мені треба в туалет.
Meni treba v tualet.

Хочеш зі мною пограти?
Khochesh zi mnoyu pohraty?

Як тебе звати? 
Yak tebe zvaty?

Скільки тобі років?
Skilʹky tobi rokiv?



В тебе щось болить?
V tebe shchos' bolyt'?

В мене щось болить. 
V mene shchos' bolyt'.

Доброго ранку!
Dobroho ranku!

Я стомився.
YA stomyvsya.

Ти не один.
Ty ne odyn.

Я покажу тобі.
YA pokazhu tobi.



Привіт

Бувай

я голодний

Я хочу пити

Зі мною все гаразд.

Приємно, що ти тут.

мені потрібна допомога

Чи можу я допомогти?

ласкаво просимо

Будь ласка, поясніть ще 
раз

ʹ ʹ

Я - сумний

Молодці!

Як справи?

Мені потрібна перерва.

Мені треба в туалет.

Хочеш зі мною пограти?



Ви відчуваєте біль? ʹ

щось мене болить ʹ ʹ

Доброго ранку!

Я стомився.

Приємно, що ти тут.

Ти не один.

Як вас звати?

Скільки тобі років? ʹ

Я покажу тобі.



мені потрібно пояснення

meni potribno poyasnennya

Я не зрозумів.
YA ne zrozumiv.

Я перевантажений.
YA perevantazhenyy.

я зрозумів!
ya zrozumiv!

дякую
dyakuyu

Будь ласка
Budʹ laska



Я хочу піти додому.
YA khochu pity dodomu.

я не можу це їсти.
ya ne mozhu tse yisty

Ти мені подобаєшся
ty meni podobayeshsya

Стоп!
Stop!

Я зараз повернуся!
YA zaraz povernusya!

Meni tse ne 
podobayetʹsya

Мені це не подобається 



Я не зрозумів.

Я перевантажений.

мені потрібно 
пояснення

я зрозумів.

дякую

Будь ласка ʹ

я не можу це їсти

Ти мені подобаєшся

Стоп

Мені це не подобається ʹ

Я зараз повернуся!

Я хочу піти додому.
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