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Про діяльність ГО «Сонячні діти Черкащини» 

можете дізнатися в соціальній мережі

Facebook

https://www.facebook.com/ГО-Сонячні-діти-

Черкащини-223269464682121/



Ми такі як всі



Соня, 6 років. 

Любить малювати, 

співати, 

танцювати, 

спілкуватися і 

просто радіти

життю.



Даринка та 

Софійка



Дар’я 6 років.Полюбляє

танцювати 

,співати,малювати,

бавитись з меншою 

сестрою.

Грає у футбол,відвідує

дитячий 

садочок,переглядає

мультфільми.



Микита           

14 років.Любить

гуляти з меншою 

сестрою та 

допомагати 

батькам по 

господарству.



Святослав

6 років

Любить різні 

ігри,добре

займається,знає

букви та 

цифри,відвідує

дитсадок



Максим  4 рочки



Цей серйозний юнак 

Лютий Артем, 

йому 17 років, 

навчається у 10 

класі КЗ"Черкаська

спеціальна школа 

ЧОР". Він дуже

любить активні

види спорту , 

катається на 

велосипеді та 

самокаті, грає в 

шахи та в інші

настольні ігри. 

Відкритий до 

спілкування, 

ввічливий та 

веселий підліток.



Ванюша 6 

років



ІЛЛЯ 8років.

Учень

1класу,любить 

малювати та 

активні ігри.



Максим-12 років-мамина 

гордість та надія!

Життєрадісний та веселий. 

Добрий та чуйний. 

Допитливий та мрійливий. 

Любить малювати та читати, 

грати у будь-які ігри. Із

захопленням спостерігає за 

різноманітними спортивними

баталіями. Обожнює грати у 

футбол та вболівати за 

"Черкаські мавпи".

Школа, заняття, друзі, 

подорожі, ліс та море - все 

цікаво, все із задоволенням!!! 

А ще надзвичайно любить 

готувати та прибирати! Він -

такий як всі!!!



Максим та

Ілля



Артем 9 

років



Діанці 7 років. Ніжна

добра і сильна 

дівчинка. Завжди

вперто досягає

бажаного. Кожен свій

день вона починає із

посмішки і із

задоволенням біжить

у дитячий садочок до 

своїх друзів. Любить 

танцювати і 

позувати перед 

фотокамерою. Має

особливий талант -

бути щасливою

кожного дня і робити

щасливими всіх хто її

оточує.



Владислав 

12 років

захоплюється

комп'ютерним

и іграми, 

посюбояє

готувати, і 

кататися на 

велосипеді.



Максим 1 рік 9 місяців.

Любить дивитись 

книги,гратись

іграшками,малювати

фарбами



Маленький Федор.

Мужньо переніс багато

операцій на серці.Ще все 

попереду.



Ліана, 5 років. Полюбляе

малювати, гратися .



Софія 9 років

любить:співати в 

танцювати



Артур 4 

роки



Даша

14 років.



РАДІ БУЛИ ЗНАЙОМСТВУ.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


