
UCRAÏNA

Martina Kapets Sellés
6è   2021    

LLENGÜES MATERNES



ÍNDEX
◊ Introducció
◊ La bandera
◊ L’escut
◊ L’abecedari
◊ Religió
◊ Moneda
◊ President
◊ Cultura
◊ Animal    representatiu

   

□ Menjar
□ Roba
□ Balls
□ Festes 



INTRODUCCIÓ

• Ucraïna es un país situat al nostre est, té la 
frontera entre Russia, Bielorussia, Polonia, 
Hungría, Moldavia i Rumania.

• Té una població de 41.732.779 habitants 
aproximadament, i té una superfície de 
603.550 Km2.

• L’idioma oficial és l’Ucraniès, i una curiositat 
és que és el 26è idioma més parlat del món.



BANDERA
El blau representa el 
cel i el groc els camps 
de cereals.



 воля

LLIBERTAT



ABECEDARI 
CIRÍLIC



LA SEVA RELIGIÓ

A Ucraïna hi ha moltes 
religions com a qualsevol lloc 
del món. Però la religió que la 
gent creu més és la Catòlica.



LA MONEDA

A Ucraïna no tenen ni cèntims ni euros 
tenen la Grivna.
Una Grivna equival a 30 cèntims. Si et 
diuen que una bossa de patates val 33,67 
Grivnes serà igual a 1€, o sigui que la 
bossa  val 1€.



EL PRESIDENT
El president es diu Volodímir 
Zalenski. Va néixer el 25 de gener 
del 1978 pel que té 43 anys, i la 
ciutat on va néixer és Krivói Rog.
Ell és el president des del 20 de 
maig del 2019.



CULTURA .      ..         .



•Menjar tradicional
•Roba tradicional

•Danses tradicionals
•Festes tradicionals



MENJAR TRADICIONAL
Hi ha molts plats tradicionals 
però aquests són els 3 més 
típics:
• Kholodets (és gelatina de 

carn i/o peix)
• Borsch (és una sopa de 

remolatxa)
• Paska (és un pa que només es 

fa per pascua i és diferent al 
normal)



ROBA TRADICIONAL



DANSES TRADICIONALS

Les danses més típiques són 
part de la vida Ucraïnesa.
Normalment es ballen es festes i 
actuacions com per exemple en 
bodes i també hi ha teatres on 
ballarins i ballarines 
professionals ballen. 



      BALL DE PRIMAVERA 



BALL POLKA



BALL HOPAK



BALL COSACO



FESTES TRADICIONALS
Tenen moltes festes tradicionals però 
les més úniques i més tradicionals són:
◊ Sant Nicolás: És com el Pare Noel 

només que és d’Ucraïna, i el 19 de 
Desembre per la nit porta regals a 
tots els nens.

◊ Pasqua: Com que són molt cristians 
ho celebren molt el Nadal... I pasqua 
també la celebren molt, es molt típic 
pintar ous.



ANIMAL REPRESENTATIU

◊ Nom científic: Alces alces
◊ Altura: 1,40-2,10m 
◊ Longitud: 2,40-3,20m
◊ Esperança de vida: 15-25 

anys
◊ Pes: Mascle 380-700 kg 

(Adult) Femella 200-360 kg 
(Adulta)



MOLTES GRÀCIES
ESPERO QUE US 

HAIGI AGRADAT, I 
QUE HAGEU 

APRÉS COSES 
NOVES!
ADÉU!!




