
Німеччина – це країна в центрі 
Європи

Das ist Deutschland – ein Land in 
der Mitte Europas

У порівнянні з Україною Німеччина – дуже 
маленька країна. В Україні вона вміститься 
майже два рази. Проте тут проживає 
майже вдвічі більше людей, ніж в Україні. 
Тут багато цікавого, що можна відкрити 
для себе. Від високих гір до морів, які 
регулярно зникають. Від старовинних 
замків, що стоять на річках, до великих 
сучасних міст. Але культура та люди у цій 
країні також дуже різні. Пропонуємо вам 
відправитися з нами в невелику подорож 
Німеччиною!

Verglichen mit der Ukraine ist Deutschland ist 
ein sehr kleines Land. Es passt fast zwei Mal 
in die Ukraine. Trotzdem leben hier fast dop-
pelt so viele Menschen wie in der Ukraine. Es 
gibt hier viel zu entdecken. Von hohen Bergen 
bis zu Meeren, die regelmäßig verschwinden. 
Von alten Burgen, die an Flüssen liegen, bis zu 
modernen Großstädten. Aber auch die Kultur 
und die Menschen in diesem Land sind sehr un-
terschiedlich. Komm mit auf eine kleine Reise 
durch Deutschland!

Уявіть, що ми малюємо картину того, якою 
уявляємо собі Німеччину. Який тип ландшафту 
характеризує Німеччину? Які тварини 
мешкають у цій країні? Як иглядають люди? 
Ми обіцяємо, що у всіх нас будуть дуже різні 
картини.  Від високих гір з гірськими цапами 
та людьми у шкіряних штанах (ледерхозен) та 
національних костюмів для жінок (дірндлів), 
так до плоского морського берега, тюленів, 
чоловіків та жінок у синьо-білих смугастих 
сорочках. Усі зображення були б правильними, 
тому що Німеччина – дуже різноманітна та 
барвиста країна.

Stell Dir vor, wir würden ein Bild malen, wie wir 
uns Deutschland vorstellen. Welche Landschaft 
prägt Deutschland? Welche Tiere leben in diesem 
Land? Wie sehen die Menschen aus? Wir verspre-
chen Dir, dass wir dann alle sehr unterschiedliche 
Bilder haben: Von hohen Bergen mit Bergziegen 
und Menschen in Lederhosen und Dirndln bis zur 
flachen Meeresküste, Robben und Männern und 
Frauen in blau-weiß gestreiften Hemden. Alle Bil-
der wären richtig, denn Deutschland ist ein sehr 
vielfältiges und buntes Land.
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