
 

 

 

 

Дорогі діти!  

 

Хочу запросити вас на змагання, яке відбудеться 20 червня. 

Хто з вас вміє бігати дуже швидко? Дуже рада, що таких серед вас багато, але це 

змагання і для тих дітей, хто може лише ходити.  

 

Це дуже особливе змагання. Ми будемо бігати навколо церкви у Моленарсграфі.  

Якщо обійти навколо неї, це майже 200 метрів.  

Ми бігатимемо протягом 10 хвилин.  

Що ви думаєте з приводу цього? 

Ви можете пробігти 1000 метрів за 10 хвилин? 

Або пробігти 6 разів навколо? Це 1200 метрів! Нічого собі! Гадаю, що між вас є діти , 

які вміють бігати дуже швидко. Можливо, вони пробіжать більше, ніж 6 разів навколо 

церкви.  

 

І… 

Я хочу попросити ваших вчителів  приєднатись до вас у цьому змаганні. І не лише 

ваших вчителів, але й також ваші голландські родини.  

Після забігу на всіх вас чекатиме  морозиво.  

Також для переможців серед дітей 7, 8, 9, 10, 11 і 12 років  буде маленький 

подарунок. 

 

Але … Навіщо ми влаштовуємо таке змагання? Щоб дізнатись хто найкращий 

спортсмен або спортсменка у цій групі? Ні! Для того, щоб допомогти іншим дітям. 

Можливо вашим маленьким братикам і сестричкам? Допомогти їм приїхати у 

Голландію за 2 роки. Чи знаєте ви, що група українських дітей, яка була тут 2 роки 

тому, так само допомогла вам приїхати сюди? Ні? Так, вони також брали участь у 

такому змаганні.     

 

Як ви можете допомогти бігаючи?  

Ваші голландські родини, сусіди дадуть вам за це трохи грошей. Можливо ваша 

голландська мама скаже вам: «Я дам тобі 20 євроцетів за 1 коло. А за 2 кола – 20 

євроцентів. Якщо ти пробіжиш або пройдеш 5 кіл, ти отримаєш 1 євро» 

Ці гроші не для тебе!!! Це для оплати дороги для наступної групи дітей з України. 

Розумієш?  

 

Гаразд. Тоді, я сподіваюсь, ти тренуватимеш свої ноги, щоб бути 30 червня настільки 

швидким, наскільки це можливо. 

 

Побачимось на змаганні!  
  



Intekenlijst sponsorloop 

20 juni 2016  

Er wordt 10 minuten gelopen, door kinderen tot en met 12 jaar. 
Jongeren en volwassenen lopen 20 minuten. 
Eén rondje is 190 meter. 
Gemiddeld zal een kind van 8 jaar zo’n 7 rondjes lopen. 

 
Naam deelnemer: 
 

Naam: Straat Bedrag per 
ronde 

Vast bedrag Betaald 
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                                                                                            Totaalbedrag 

 

 

Totaal aantal gelopen ronden  Geld ingeleverd? Ja/nee 

  Gedeeltelijk ingeleverd 
namelijk: 

 
Heb je nog een extra intekenlijst nodig? Download deze dan vanaf de website: www.kinderhulpoekraine.nl 

http://www.kinderhulpoekraine.nl/

