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КАТАЛОГ

З питань придбання звертайтеся:  
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ — «ВСЕСВІТ»

 За телефоном (044) 379-10-54 
  (044) 379-14-07 
  (050) 386-50-15

 Електронною поштою 
 за адресою sales@tdvsesvit.com.ua

 На сайті www.geneza.ua 
   www.tdvsesvit.com.ua

Доставка
Доставка по Україні
● Новою поштою протягом 1–2 днів з моменту оформлення замовлення; 
● Укрпоштою протягом 7–10 днів з моменту оформлення замовлення.
Кур’єрська доставка по Києву
Кур’єрська доставка товарів по Києву здійснюється протягом двох-трьох робочих 

днів після оформлення замовлення компанією-перевізником Нова пошта.
Вартість доставки
У разі замовлення на суму до 1000 грн доставка Новою поштою складає  50 грн.
У разі замовлення на суму до 1000 грн доставка Укрпоштою складає 35 грн + вар-

тість післяплати.
Якщо вартість замовлення від 1000 грн — доставка Новою поштою безкоштовна.
Вартість кур’єрської доставки, незалежно від суми замовлення, складає 70 грн.
У разі замовлення 1 зошита ціна доставки на склад перевізника — 35 грн.

видавництво



Обережно: підробка!
Видавництво «Генеза» веде боротьбу з таким ганебним явищем, як контрафактна продукція так званих книж-

кових піратів, які передруковують наймасовіші видання для школярів: робочі зошити, навчальні посібники, 
збірники тестових завдань тощо. 

Серед підробок – видання, які мають найбільший попит. Їх виготовляють в антисанітарних умовах та без до-
тримання встановлених державою санітарно-гігієнічних норм і вимог, вони мають неякісний друк зображень та 
тексту. Шахраї використовують дешеві друкарські фарби з високим умістом свинцю, олова, цинку й навіть радіо-
активних матеріалів, що вкрай згубно впливають на здоров’я людини, особливо дитини.

Видавництво «Генеза» захищає свої видання за допомогою голограм, проте останнім часом підробляють на-
віть голограми! Тому будьте пильні та обережні! Нерідко «розповсюджувачі», що пропонують літературу в на-
вчальних закладах, є звичайними шахраями, які своїми протиправними діями можуть завдати шкоди Вашому 
здоров’ю і здоров’ю Ваших дітей. Купуйте навчальну літературу безпосередньо у видавництва або в його партне-
рів і торговельних представників. Тільки так Ви зможете убезпечитися від шкідливих підробок!

Якщо Ви стали свідком виготовлення, розповсюдження контрафактної літератури чи випадково придбали 
таку продукцію, телефонуйте за номером: 050-474-64-44.
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Умовні позначення каталогу: 

18  грн  – ціна видання;   – видання, що готується до друку .
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Настільна книжка вихователя
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти
Серію засновано у 2013 році на допомогу вихователям  

закладів дошкільної освіти

Дізнатися більше та замовити літературу можна на сайтах: www.geneza.ua та www.tdvsesvit.com.ua
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Навчально-методичні посібники:

• створені провідними науковцями та практиками в галузі дошкільної освіти
• охоплюють усі освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти
• розкривають освітній зміст та інноваційні підходи формування 

компетентності дітей щодо всебічного розвитку
• містять зразки – орієнтири занять

Дошкільнятам про світ 
природи. Діти четвертого 
року життя
Бєлєнька Г. В., 
Половіна О. А.

Соціальний розвиток дитини. 
Діти четвертого року життя
Дичківська І. М., Козлюк О. А., 
Кузьмук Л. І., Марчук Г. В.

Навчаємо математики. 
Формування елементарних 
математичних уявлень у дітей 
четвертого року життя
Степанова Т. М.

Розвиток мовлення дітей 
четвертого року життя 
Богуш А. М., 
Гавриш Н. В.

Ігрова діяльність дошкільника. 
Молодший дошкільний вік
Піроженко Т. О., Завязун Т. В., 
Соловйова Л. І., Карабаєва І. І., 
Сахно О. О.

30
грн

30
грн

Формат
140×215 мм

3+



Уся література має відповідні грифи МОН України
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Дошкільнятам про світ природи. 
Діти п’ятого року життя
Бєлєнька Г. В., 
Половіна О. А.

Знайомлюся зі світом 
природи. Зошит для дітей 
п’ятого року життя
Бєлєнька Г. В., 
Половіна О. А.

Фізичне виховання, 
основи здоров’я та безпеки 
життєдіяльності дітей. 
Середній дошкільний вік
Колектив  авторів

Соціальний розвиток дитини.  
Діти п’ятого року життя
Дичківська І. М., Козлюк О. А.,  
Кузьмук Л. І., Марчук Г. В. 

35
грн

25
грн

Навчаємо математики. Формування 
елементарних математичних уявлень  
у дітей п’ятого року життя
Степанова Т. М.

Розвиток мовлення дітей 
п’ятого року життя
Богуш А. М., Гавриш Н. В.

30
грн

Формат
140×215 мм



Дізнатися більше та замовити літературу можна на сайтах: www.geneza.ua та www.tdvsesvit.com.ua
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Фізичне виховання, основи здоров’я 
та безпеки життєдіяльності дітей 
старшого дошкільного віку
Богініч О. Л., Левінець Н. В.,  
Лохвицька Л. В., Сварковська Л. А. 

30
грн

Соціальний розвиток дитини. 
Старший дошкільний вік
Поніманська Т. І., Дичківська І. М.,  
Козлюк О. А., Кузьмук Л. І.

30
грн

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_Ck.indd   1 06.12.2016   11:47:16

Дошкільнятам про світ природи. 
Старший дошкільний вік
Бєлєнька Г. В., Науменко Т. С.,  
Половіна О. А.

30
грн

Ігрова діяльність дошкільника.  
Старший дошкільний вік
Піроженко Т. О., Карасьова К. В.

30
грн

Розвиток мовлення дітей старшого 
дошкільного віку. Навчально-методичний 
комплект: посібник та предметні картинки
Богуш А. М., Гавриш Н. В.

30
грн

Навчаємо математики.  
Формування елементарних 
математичних уявлень  
у дітей старшого дошкільного віку 
Степанова Т. М.

30
грн

Формат
140×215 мм

5+
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Уся література має відповідні грифи МОН України
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Навчання українського  
мовлення у групах дітей  
старшого дошкільного віку
Трунова В. А.,
Низковська О. В.,
Пармакова М. Д.,
Хоменко О. А.

Мал. 6. Рання осінь

Мал. 7. Золота осінь

Мал. 18. Гра в калабаш

Мал. 19. Знаю – не знаю

65
грн

Trunova_UM_KV_0.ua_(061-14)_Plak.indd   3 06.02.2015   16:52:06
Trunova_UM_KV_0.ua_(061-14)_Plak.indd   26 06.02.2015   16:52:36

Trunova_UM_KV_0.ua_(061-14)_Plak.indd   16 06.02.2015   16:52:22

Trunova_UM_KV_0.ua_(061-14)_Plak.indd   7 06.02.2015   16:52:11

Trunova_UM_KV_0.ua_(061-14)_Plak.indd   22 06.02.2015   16:52:30

формат 
140х215 мм

27 аркушів 
формату
295х205 мм

5+



Дізнатися більше та замовити літературу можна на сайтах: www.geneza.ua та www.tdvsesvit.com.ua
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Помічник вихователя

Серію засновано у 2013 році для задоволення потреб дитячих садків  
і центрів розвитку дитини наочними посібниками

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

Навчально-методичні посібники:

• розкривають освітній зміст та інноваційні підходи 
формування компетентностей дошкільників 

• містять зразки-орієнтири та ілюстративний 
матеріал занять

Від молодшого до старшого дошкільного віку

Вихователь й малюки конструюють 
залюбки. Методичний посібник 
для роботи з дітьми 3–6 років
Рібцун Ю. В., Рібцун О. Г.

Я учуся розмовляти
Навчально-методичний 
комплект: логопедичний 
альбом та методичні 
рекомендації для розвитку 
мовлення дошкільників  
3–6 років життя
Рібцун Ю. В.

Методичні 
рекомендації

формат 140х215 мм

формат 140х215 мм

Логопедичний альбом
формат 280х200 мм

35
грн



Уся література має відповідні грифи МОН України
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Демонстраційні картини:

• формують розвивальні та освітні компетентності дітей
• відповідають віковим особливостям 
• мають інтегративний зміст
• великоформатні, яскраві та привабливі
• супроводжуються методичними рекомендаціями

формат 140х215мм

Розповідаємо разом. Навчання 
молодших дошкільників розповіді 
за змістом сюжетних картин. 
Навчально-методичний комплект:  
12 сюжетних картин і методичні 
рекомендації 
Богуш А. М., Гавриш Н. В. 

Природне довкілля
Навчально-методичний 
комплект: 12 сюжетних картин  
та методичний посібник.
Діти 3–6 років
Бєлєнька Г. В.

М
олодший дошкільний 

ві
к

3+

180
грн

формат 140х215мм

формат 800х550мм

формат 840х600мм



Дізнатися більше та замовити літературу можна на сайтах: www.geneza.ua та www.tdvsesvit.com.ua
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Альбом демонстраційних 
картин-ілюстрацій  
та методичні рекомендації 
до роботи за змістом  
літературних творів та 
ілюстративною наочністю 
до них 
Гавриш Н. В., Бадер С. О., 
Стаєнна О. О.

НМК «КАЗКОВІ СТЕЖИНОЧКИ.  
ЗНАЙОМИМО ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

З ХУДОЖНІМ СЛОВОМ»

Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

формат 140 х215мм

20 картин 
формату 470х690 мм

С
ередній дошкільний 

ві
к

4+

170
грн



Уся література має відповідні грифи МОН України
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формат 140 х215мм

С
ередній дошкільний 

ві
к

4+

Альбом роздавальних карток 
та методичні рекомендації 
до них 
Гавриш Н. В., Бадер С. О., 
Стаєнна О. О.

У методичному посібнику 
подано тексти літературних  
та фольклорних творів

по 4 картки формату 140х100 мм 
до кожної казки

120
грн



Дізнатися більше та замовити літературу можна на сайтах: www.geneza.ua та www.tdvsesvit.com.ua
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Сонечко мандрує Україною: 
методичний посібник. 
Демонстраційні картини  
та методичні рекомендації
Гавриш Н. В., Бадер С. О., 
Стаєнна О. О. 
12 картин, 3 контурні карти,  
32 с. метод. реком.

Сонечко мандрує Україною: 
збірка фольклорних та 
літературних творів
Гавриш Н. В., Бадер С. О., 
Стаєнна О. О.

НМК «СОНЕЧКО МАНДРУЄ УКРАЇНОЮ»
Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші ворiженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

250  грн 60  грн

формат 140 х215мм

формат 840 х600мм

формат 140 х100 мм



Уся література має відповідні грифи МОН України
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Сонечко мандрує Україною:  
зошит з українознавчими 
творчими завданнями  
для дітей старшого 
дошкільного віку 
Гавриш Н. В., Бадер С. О., 
Стаєнна О. О. 

весняні свята.

Я  СВЯТКУЮ... Я  СВЯТКУЮ...

хліб.

Хліб – усьому голова!

Я  ЦІНУЮ...

Діло майстра величає.

Я  ЦІНУЮ...

25  грн

формат 200 х260 мм

 наліпки

5+
С

тарш
ий дошкільний 

ві
к



Дізнатися більше та замовити літературу можна на сайтах: www.geneza.ua та www.tdvsesvit.com.ua
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3+

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

9. Çðîñòàºìî ïîì³÷íèêàìè

Êè¿â «Ãåíåçà» 2013

Вчимося складати 
розповіді. Навчання 
дітей п’ятого року 
життя розповідання за 
сюжетними картинами  
Богуш А. М., Гавриш Н. В.

НМК «ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ:  
РОЗПОВІДАННЯ ЗА СЮЖЕТНИМИ КАРТИНАМИ»

15
грн

Запрошуємо до розмови.  
Розповідання за сюжетними 
картинами 
Навчально-методичний комплект  
для дітей старшого дошкільного віку: 
методичний посібник та 16 картин 
Богуш А. М., Гавриш Н. В.

Êè¿â «Ãåíåçà» 2013

СЕРІЯ «ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ»

Богуш Алла Михайлівна, Гавриш Наталія Василівна
ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ
Розповідання за сюжетними картинами
Навчально-методичний комплект для дітей старшого дошкільного віку: 

методичний посібник та 16 картин

1. Íà åêñêóðñ³¿ â îñ³ííüîìó ïàðêó

Êè¿â «Ãåíåçà» 2013

Êè¿â «Ãåíåçà» 2013

2. Îé, âåñåëà â íàñ çèìà!

Êè¿â «Ãåíåçà» 2013

5+

С
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формат 140 х215 мм

формат 140 х215 мм180  грн

16 картин 
формату 840х 600 мм



Уся література має відповідні грифи МОН України
13

«Розвиток мовлення дітей 
старшого дошкільного віку».
Навчально-методичний 
комплект: предметні картинки 
з посібником
Богуш А. М., Гавриш Н. В., 
методичні рекомендації (16 с.)

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_Ck.indd   1 06.12.2016   11:47:16

60
грн

216 картинок формату 60х80 мм за 18 тематичними групами: свійські та дикі тварини; свійські 
та дикі птахи; транспорт; посуд; меблі; взуття; одяг; білизна; електричні прилади; інструменти; 
професії; оздоровчі та гігієнічні засоби; дім, житло; квіти; фрукти та ягоди; овочі; 18 прозорих 
кишеньок для зручного складання картинок

5+
С

тарш
ий дошкільний 

ві
кформат 140 х215 мм

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   1 30.11.2016   17:29:42Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   1 30.11.2016   17:29:42

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   1 30.11.2016   17:29:42

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   2 30.11.2016   17:29:43

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   2 30.11.2016   17:29:43

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   2 30.11.2016   17:29:43

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   2 30.11.2016   17:29:43

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   3 30.11.2016   17:29:43

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   3 30.11.2016   17:29:43

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   4 30.11.2016   17:29:44

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   4 30.11.2016   17:29:44

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   5 30.11.2016   17:29:45

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   5 30.11.2016   17:29:45

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   6 30.11.2016   17:29:45

Bogush_RM-Star_0ukr_(134-13)_K.indd   6 30.11.2016   17:29:45
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Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

НМК «МОЯ ПОДРУЖКА ЗЕБРА» 

Формування навичок 
та вмінь з безпеки 
життєдіяльності в дітей 
старшого дошкільного віку. 
Пасічник К. І.

Формування навичок та вмінь  
з безпеки життєдіяльності  
в дітей старшого дошкільного 
віку.  
Альбом демонстраційних 
картин і методичні 
рекомендації
Пасічник К. І. 

 11 картин
формату 800х550 мм

48 аркушів 
формату 
209х295 мм

5+

С
тарш

ий дошкільний 
ві

к

формат 140 х215мм

120
грн

160
грн

Пасічник_ОБЖ_«Зебра»Альбом(Арк)_0.укр_(107-14)_V.indd   17 08.12.2016   14:38:55
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С
ередній дошкільний 

ві
к

4+

Зростаємо із сонечком

Серію засновано у 2018 році для забезпечення дітей п’ятого 
року життя навчальними посібниками

Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

Зошити

• розвивають освітні компетентності дітей
• відповідають віковим особливостям 
• містять завдання ігрового формату

Знайомлюся зі світом 
природи. Зошит для дітей 
п’ятого року життя 
Бєлєнька Г. В., Половіна О. А.

Навчаємоcя математики.  
Зошит для ігор і занять з математики 
для дітей п’ятого року життя 
Степанова Т. М.

Формат
200×260 мм

30
грн
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Я буду вправним першачком
Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

Серію засновано у 2013 році на допомогу вихователям і батькам  
під час підготовки дітей до школи

С
тарш

ий дошкільний 
ві

к

5+
Навчаємося математики.  
Зошит для ігор і занять 
з математики для дітей 
старшого дошкільного 
віку.  
Формування 
елементарних 
математичних уявлень
Степанова Т. М. 

25  грн

Веселі казкарики.  
Зошит з розвитку 
мовлення для 
дітей старшого 
дошкільного віку 
з картинками і 
завданнями
Богуш А. М., 
Гавриш Н. В.

Зошити

• охоплюють усі освітні лінії Базового компонента 
дошкільної освіти

• формують у дітей компетентнісний підхід за всіма 
лініями розвитку

25  грн

Формат
200×260 мм
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С
тарш

ий дошкільний 
ві

к

5+

27

Обведи по пунктиру та продовж за зразками.

Bondarenko_RM_Z_0.ua_(174-10)_V.indd   27 13.10.2014   15:57:14

Формат
200×260 мм

Математичні орнаменти. 
Зошит для розвитку логіко-
математичних здібностей дітей 
старшого дошкільного віку 
Машовець М. А

Зошит для підготовки руки 
до письма дітей старшого 
дошкільного віку
Бондаренко Л. С.

25  грн

25  грн

Машовець_Мат_ЗРлмЗ_0укр_(150-14)_V.indd   12 26.08.2015   15:46:10Машовець_Мат_ЗРлмЗ_0укр_(150-14)_V.indd   13 26.08.2015   15:46:11
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С
тарш

ий дошкільний 
ві

к

5+

Знайомлюся зі світом природи.  
Зошит для дітей старшого  
дошкільного віку з картинками і 
завданнями
Бєлєнька Г. В., Науменко Т. С.

25
грн

Зростаймо здоровими. Зошит 
з формування здоров’я-
збережувальної компетенції 
у дітей старшого дошкільного 
віку 
Левінець Н. В., Долгаль С. Г.,
Красікова Н. А.

Формат
200×260 мм

25
грн
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С
тарш

ий дошкільний 
ві

к

5+

Формат
200×260 мм

Кмітливі грайлики. Зошит  
з розвивальними завданнями  
для дітей шостого року життя. 
Підготовка до школи 
Макаревська О. М.

25
грн
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Маленький митець
Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти

Серію засновано у 2013 році для залучення дошкільнят до творчості

М
олодший дошкільний 

ві
к

2+ Альбоми для малювання та розвитку творчих  
здібностей малюків

• виховують естетичний смак та формують творчі навички
• охоплюють усі вікові групи дошкільників
• демонструють деталізовані етапи виконання завдань 
• містять форми-основи 

21

2

Äîïîìîæè Êîëîáêó é Ëèñè÷ö³ ä³ñòàòèñÿ äî õàòêè

Ïîëüîâ³ ì’ÿê³ äîð³æêè –
Òî ëèñòîê, òî êîëîñîê,
Íå áîëÿòü ó ìåíå í³æêè:
Êîëîáîê íå ï³äå ï³øêè,
Áî íà òå â³í Êîëîáîê. 

Â. ×óáåíêî

Çàíÿòòÿ 2  Дор³жки 
для Колобка 
та Лисички

1

2

3

Çàíÿòòÿ 2

2

Äîïîìîæè Êîëîáêó é Ëèñè÷ö³ ä³ñòàòèñÿ äî õàòêè

Ïîëüîâ³ ì’ÿê³ äîð³æêè –
Òî ëèñòîê, òî êîëîñîê,
Íå áîëÿòü ó ìåíå í³æêè:
Êîëîáîê íå ï³äå ï³øêè,
Áî íà òå â³í Êîëîáîê. 

Â. ×óáåíêî

Çàíÿòòÿ 2  Дор³жки 
для Колобка 
та Лисички

1

2

3

Çàíÿòòÿ 2

Альбом з малювання для дітей третього року життя
Бровченко А. В.
В альбомі наведено 15 занять 

Альбом для розвитку творчих здібностей дітей 
третього року життя. Ліплення, аплікація
Бровченко А. В.
В альбомі наведено 15 занять 

30
грн

30
грн
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М
олодший дошкільний 

ві
к

2+

Учимося в майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва. Малюємо, ліпимо.  
Альбом для дитячої творчості та методичні 
рекомендації. Третій рік життя.
Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В.
В альбомі наведено 8 занять

Формат
280×200 мм

9

У далекій теплій країні народився слоник. 
Він був веселий, любив квіти і сонечко. 
Якось слоник пішов на прогулянку. 
Там зустрів він гарну пташечку. 
Слоник покатав пташечку на спині.

 Покажи слоника, пташечку і квіточки.

 Обведи пальчиком пташечку і квіточки.

 Покажи, як може крапати дощик: крап-крап.

Iгрова сторiнка3 заняття

Марія Примаченко

9

10

2 ЗАНЯТТЯ Веселий iжакСлон i пташка

Слоник ходить: туп-туп-туп,  (кулачками «тупаємо» по столу)
по доріжці: гуп-гуп-гуп.
На гостину він гайнув
і картузика вдягнув.  (погладжуємо голівку)
Добре бути на гостині 
і з товаришем на спині.  (ручки прикладаємо до плечей).

СЛОНИК

3 заняття

10

пальчикова
фарба

пальчикова
фарба

18

2 ЗАНЯТТЯ Веселий iжакжабка

Ква-ква-ква, – співає жабка, 
 (рухаємо кистями рук з боку в бік)
ква-ква-ква, зелена лапка, 
ква-ква-ква, плямиста спинка, 
 (прикладаємо руки до плечей  і 

погладжуємо їх)
ква, – співає без спочинку.

Ква-ква-ква, – скликає друзів, 
(рухаємо кистями рук зі сторони в 

сторону)
ква-ква-ква, у лісі, в лузі.
Тільки зірочки засяють – 

(поступово піднімаємо руки вгору)
жабки пісню заспівають.

жабка

5 заняття

18

1.

2.

3.

4.

19

5 заняття прикрась жабку

19

11

3 заняття Намалюй слоника 

11

17

У ставочку живе зелена жабка. У неї прудкі лапки. Жаб-
ка добре стрибає: стриб-стриб-стриб. Тваринка любить 
водичку і купається у ставочку. Жабка радіє хвилькам і 
співає: ква-ква-ква.

 Покажи жабку – де в неї очки, ротик, лапки і животик.

 Скажи, як квакає жабка: ква-ква-ква.

 Покажи, як стрибає жабка: стриб-стриб-стриб.

жабка5          заняття

Карла Жерар

17

35
грн
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М
олодший дошкільний 

ві
к

3+

Бровченко_Мал_(ЗВ)_А_-0.укр_(031-16)_V.indd   11 17.08.2016   13:59:48

Бровченко_Мал_(ОЗ)_А_-0.укр_(032-16)_V.indd   11 17.08.2016   14:34:29

Альбом з малювання для дітей четвертого року 
життя. Осінь–зима
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 17 занять

Альбом з малювання для дітей четвертого року 
життя. Зима–весна
Бровченко А. В.
В альбомі наведено 15 занять

25  грн

Формат
280×200 мм

25  грн Заняття 4 Пов³трян³ кульки

1

3 4

2

Я із гуми, надувна,
Як повітря, я легка,
Міцно мотузок тримай
Та мене не відпускай!

Ю. Турчина

Бровченко_Мал_(ЗВ)_А_-0.укр_(031-16)_V.indd   8 17.08.2016   13:59:35
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М
олодший дошкільний 

ві
к

3+

Бровченко_РТЗ-а,л(ОЗ)_А_0.укр_(019-16)_V.indd   43 05.07.2016   16:32:29

Бровченко_РТЗ-а,л(ЗВ)_А_0.укр_(018-16)_V.indd   1 22.09.2016   16:20:21

Бровченко_РТЗ-а,л(ЗВ)_А_0.укр_(018-16)_V.indd   2 22.09.2016   16:20:24

Формат
280×200 мм

Альбом для розвитку творчих здібностей дітей 
четвертого року життя (аплікація, ліплення). 
Осінь–зима
Бровченко А. В.
В альбомі наведено 16 занять

Альбом для розвитку творчих здібностей дітей 
четвертого року життя (аплікація, ліплення). 
Зима–весна
Бровченко А. В.
В альбомі наведено 16 занять

25  грн

25  грн

Бровченко_РТЗ-а,л(ОЗ)_А_0.укр_(019-16)_V.indd   14 05.07.2016   16:30:50
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С
ередній дошкільний 

ві
к

4+

Brovchenko_Tvorch_A1_-0.ua_(033-14)_V.indd   13 06.02.2015   13:10:10

Альбом для розвитку творчих здібностей малюка: 
аплікація, ліплення, конструювання. Осінь–зима 
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 17 занять 

Альбом для розвитку творчих здібностей малюка: 
аплікація, ліплення, конструювання. Зима–весна
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 17 занять 

25  грн

Brovchenko_Tvorch_A1_-0.ua_(033-14)_V.indd   12 06.02.2015   13:10:07

Brovchenko_Tvorch_A2_-0.ua_(031-14)_V.indd   11 06.02.2015   14:25:23

25  грн

Формат
280×200 мм

Brovchenko_Tvorch_A2_-0.ua_(031-14)_V.indd   10 06.02.2015   14:25:20
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С
ередній дошкільний 

ві
к

4+

Альбом для малювання. Осінь–зима
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 17 занять 

Альбом для малювання. Зима–весна
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 17 занять Brovchenko_Mal_A3_-0.ua_(032-14)_V.indd   27 06.02.2015   15:53:54

Brovchenko_Mal_A2_-0.ua_(310-13)_V.indd   7 06.02.2015   15:23:53

25  грн

25  грн
Формат

280×200 мм

Brovchenko_Mal_A2_-0.ua_(310-13)_V.indd   6 06.02.2015   15:23:49

Brovchenko_Mal_A3_-0.ua_(032-14)_V.indd   26 06.02.2015   15:53:51
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С
тарш

ий дошкільний 
ві

к
5+

Альбом для розвитку творчих здібностей малюка: 
аплікація, ліплення, конструювання, оригамі. 
Осінь–зима 
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 17 занять 

Альбом для розвитку творчих здібностей  
малюка: аплікація, ліплення, конструювання, 
оригамі. Зима–весна 
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 18 занять

20  грн

Brovchenko_Khud-Trud-2_A_0ukr_(102-13)_V.indd   17 20.07.2013   16:38:51

Brovchenko_Trud_A-1_0ukr_(057-13)_V.indd   7 20.07.2013   17:22:12

Brovchenko_Trud_A-1_0ukr_(057-13)_V.indd   6 20.07.2013   17:22:10

25  грн

Формат
280×200 мм

25  грн

Brovchenko_Khud-Trud-2_A_0ukr_(102-13)_V.indd   16 20.07.2013   16:38:49
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С
тарш

ий дошкільний 
ві

к

5+

Альбом для малювання. Зима–весна 
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 18 занять 

25  грн

Альбом для малювання. Осінь–зима
Бровченко А. В. 
В альбомі наведено 16 занять 

25  грн

Brovchenko_Mal_A-2_0ukr_(061-13)_V.indd   25 20.07.2013   17:57:34

Brovchenko_Mal_A-1_0ukr_(037-13)_V.indd   21 20.07.2013   16:26:16

Brovchenko_Mal_A-1_0ukr_(037-13)_V.indd   20 20.07.2013   16:26:14

Формат
280×200 мм

Brovchenko_Mal_A-2_0ukr_(061-13)_V.indd   24 20.07.2013   17:57:32
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С
тарш

ий дошкільний 
ві

к
5+

Учимося в майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва. Малюємо, ліпимо. Шостий рік життя.
Альбом для дитячої творчості та методичні 
рекомендації 
Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В.

35  грн

Формат
280×200 мм

Рагозіна_ДТ_МалЛіп_А_0+.укр_(047-16)_V.indd   2 06.02.2017   15:58:24

Рагозіна_ДТ_МалЛіп_А_0+.укр_(047-16)_V.indd   9 06.02.2017   15:58:37

Рагозіна_ДТ_МалЛіп_А_0+.укр_(047-16)_V.indd   11 06.02.2017   15:58:39

Рагозіна_ДТ_МалЛіп_А_0+.укр_(047-16)_V.indd   3 06.02.2017   15:58:28
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Для кмітливих малюків, їхніх мамусь і татусів
Серію засновано у 2018 році на допомогу для підготовки  

дітей до школи

Складаємо пазли
Серію засновано у 2018 році для задоволення потреб  

у дидактичних матеріалах
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Найкращий подарунок
Серію засновано у 2014 році, вона об’єднує літературно-художні твори

Лускунчик
За казкою Е.Т.А. Гофмана. 
Адаптований переказ 
Світлани Андрющенко

Книги 
• чудовий подарунок, що об’єднує дорослого й дитину
• майстерно оформлено
• продовжують ознайомлювати з  художнім словом
• формують естетичний смак
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Çîâñіì ñòåìíіëî. Ôðіö і Ìàðі ñèäіëè òèõî-òèõî, 
çàòàìóâàâøè ïîäèõ, і íå ñìіëè ïðîìîâèòè íі ñëî-
âå÷êà. Їì çäàâàëîñÿ, íіáè íàä íèìè âіþòü òèõі 
êðèëà і çäàëåêó äîëèíàє ÷àðіâíà ìåëîäіÿ. Òієї æ 
ìèòі ïðîëóíàâ ñðіáíèé äçâіíî÷îê: «Äçèíü-äçèíü-
äçèíü-äçèíü-äçèíü!». Äâåðі ðîç÷èíèëèñÿ, і ÿëèíêà 
çàñÿÿëà òàêèì áëèñêîì, ùî äіòè, îõíóâøè âіä çà-
õîïëåííÿ, âêëÿêëè íà ïîðîçі. Òà ìàìà і òàòî, óçÿâøè 
äіòåé çà ðóêè, ñêàçàëè:

– Õîäіìî-õîäіìî, ïîãëÿíåòå, ùî ïîäàðóâàâ íàì 
Õðèñòîñ!

Âåëè÷åçíà ÿëèíêà ïîñåðåä êіìíàòè áóëà ïðè-
êðàøåíà çîëîòèìè é ñðіáíèìè ÿáëóêàìè, íà âñіõ 
ãіëî÷êàõ, íіáè êâіòè, ðîñëè öóêðèñòі ãîðіõè, ñòðî-
êàòі öóêåðêè é óñіëÿêі ñîëîäîùі. Ñîòíі 
 ìàëåñåíüêèõ ñâі÷å÷îê, ìîâ çіðî÷êè, 
âèáëèñêóâàëè ñåðåä її ãóñòîї çåëåíі. 
І ÿëèíêà, çàëèòà ñâÿòêîâèìè âîã-
íÿìè, òàê і âàáèëà äî ñåáå ïî-
ãëÿäè çà÷óäîâàíèõ äіòåé. 

Äîâêîëà äåðåâà âñå ìåðåõ-
òіëî і ñÿÿëî. І ÷îãî òàì òіëü-
êè íå áóëî! Íå çíàþ, êîìó 
äî ñíàãè öå îïèñàòè!.. Ìàðі 
ïîáà÷èëà ÷óäîâі êíèæêè 
ç êàðòèíêàìè, ÷åïóðíèõ ëÿ-
ëüîê, ãàðíåíüêèé іãðàø-
êîâèé ïîñóä, òà íàéáіëü-
øå її ïîòіøèëà îøàòíà 
øîâêîâà ñóêíÿ, îòîðî÷åíà 
áàðâèñòèìè ñòðі÷å÷êàìè. 
Ôðіö òèì ÷àñîì óæå òðè ÷è 
÷îòèðè ðàçè ãàëîïîì і ðèññþ 

êàòі öóêåðêè é óñіëÿêі ñîëîäîùі. Ñîòíі 
 ìàëåñåíüêèõ ñâі÷å÷îê, ìîâ çіðî÷êè, 
âèáëèñêóâàëè ñåðåä її ãóñòîї çåëåíі. 
І ÿëèíêà, çàëèòà ñâÿòêîâèìè âîã-
íÿìè, òàê і âàáèëà äî ñåáå ïî-

êè íå áóëî! Íå çíàþ, êîìó 

1514

ïðîñêàêàâ ïî êіìíàòі íà íîâîìó ãíіäîìó êîíі, 
ÿêèé, ÿê âіí і ïðèïóñêàâ, ñòîÿâ íà ïðèïîíі áіëÿ 
ñòîëó ç ïîäàðóíêàìè. Ïîòіì Ôðіö îãëÿíóâ íîâèé 
çàãіí êіííîòíèêіâ. Âîíè áóëè îäÿãíåíі â ðîçêіøíі 
÷åðâîíі ìóíäèðè, ãàïòîâàíі çîëîòîì, ðîçìàõóâà-
ëè ñðіáíèìè øàáëÿìè і ñèäіëè íà òàêèõ áіëî-
ñíіæíèõ êîíÿõ, ùî çäàâàëîñÿ, íіáè é êîíі òà-
êîæ çі ñïðàâæíüîãî ñðіáëà.

Êîëè âèñòóïèëè ñîëäàòèêè Ôðіöà, ùî 
äîòåïåð ñòîÿëè â ñòðîþ ïіä ñàìіñіíüêîþ 
ÿëèíêîþ, Ìàðі ïîìіòèëà òèõîãî і ñêðîì-
íîãî ÷îëîâі÷êà. Ùîïðàâäà, âіí áóâ 
ÿêèéñü íåçãðàáíèé: çàíàäòî äîâãèé 
і òîâñòèé òóëóá íà êîðîòåíüêèõ 
і òîíåíüêèõ íіæêàõ, òà é ãîëîâà 
íà÷å çàâåëèêà. Ïðîòå çà îäÿãîì 
îäðàçó áóëî ïîìіòíî, ùî öå 
ëþäèíà äîáðå âèõîâàíà і ìàє 
ãàðíèé ñìàê. Íà íüîìó áóâ 

ïðå÷óäîâèé áëèñêó÷èé ôіîëåòîâèé ìóíäèð і êðà-
ñèâі ÷îáîòè. Çâіñíî, ïðè òàêîìó âèøóêàíîìó êîñ-

òþìі âèãëÿäàëè áåçãëóçäî íåäîëàäíèé âóçüêèé 
ïëàù íà éîãî ñïèíі і øàï÷èíêà ðóäîêîïà íà 

ãîëîâі. «Íó òî é ùî, – ïîäóìàëà Ìàðі, – õðå-
ùåíèé òàêîæ íîñèòü ïðåïîãàíå ïàëüòî 

і ñìіøíèé êîâïàê, àëå öå íå çàâàæàє 
éîìó áóòè ìèëèì і äîáðèì õðåùåíèì». 

Óâàæíî âäèâëÿþ÷èñü ó ñèìïàòè÷-
íîãî ÷îëîâі÷êà, ÿêèé îäðàçó їé 

ñïîäîáàâñÿ, Ìàðі ïîìіòèëà, ÿê 
ëàñêàâî ñâіòèëîñÿ éîãî îáëè÷-

÷ÿ. Çåëåíêóâàòі ëóïàòі î÷і 
äèâèëèñÿ ïðèâіòíî і äîáðî-

çè÷ëèâî. ×îëîâі÷êîâі äóæå 
ïàñóâàëà îõàéíà êó÷åðÿ-
âà áîðіäêà, àäæå òàê ùå 
ïîìіòíіøîþ áóëà ëàãіä-

íà óñìіøêà íà éîãî
ãóáàõ.

3938 3938
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Ïðîêèíóâøèñü, âîíà іç çàõîïëåííÿì ðîçïîâіëà 
áàòüêàì ïðî âñі äèâà, ùî ñòàëèñÿ ç íåþ âíî÷і. 
Ìàìà ñëóõàëà é óñìіõàëàñÿ, à òàòóñü ñóâîðî ñêàçàâ: 

– Ìàðі, öå áóâ ëèøå äîâãèé і äèâíèé ñîí. Âè-
êèíü ç ãîëîâè âñі áåçãëóçäі âèãàäêè і æàðòè! Іíàê-
øå ÿ âèêèíó çà âіêíî íå ëèøå Ëóñêóí÷èêà, à é 
ðåøòó ëÿëüîê.

Òåïåð ðîçïîâіäàòè ïðî ñâîþ íåéìîâіðíó ïðèãîäó 
Ìàðі âæå íå ñìіëà. Ïðîòå її íå ïîëèøàëè ñïîãàäè 
ïðî ÷àðіâíі êðàєâèäè êàçêîâîї êðàїíè. Îäíîãî ðàçó 
Ìàðі ñèäіëà áіëÿ ñêëÿíîї øàôè і äèâèëàñÿ íà Ëóñ-
êóí÷èêà. І ðàïòîì âîíà ñõâèëüîâàíî ïðîìîâèëà:

– Àõ, ìèëèé Ëóñêóí÷èêó, ÿêáè âè íàñïðàâäі 
æèëè, ÿ íå çíåõòóâàëà á âàìè, ÿê çëà ïðèíöåñà 
Ïіðëіïàò!

Òієї æ ìèòі ïðîëóíàâ òàêèé ãóðêіò, ùî Ìàðі âïà-
ëà çі ñòіëüöÿ. Îòÿìèâøèñü, âîíà ïîáà÷èëà ïðåãàð-
íîãî þíàêà ó âèøóêàíîìó, ãàïòîâàíîìó çîëîòîì 
óáðàííі, ó ÷åðåâèêàõ і áіëèõ øîâêîâèõ ïàí÷îõàõ. 
Êðèõіòíà ñðіáíà øàáëÿ òàê і âèáëèñêóâàëà â íüîãî 
íà áîöі. Âіí ïîäàðóâàâ Ìàðі öіëó ãîðó ÷óäîâèõ 
іãðàøîê, ñìà÷íþ÷èé ìàðöèïàí і ëÿëüêè çàìіñòü 
òèõ, ÿêі ïîãðèç ìèøà÷èé êîðîëü. Ïîòіì þíàê, 
îïóñòèâøèñü íà îäíå êîëіíî, ïðîìîâèâ:
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– Î, äîðîãà Ìàðі, áіëÿ âàøèõ íіã – òîé ñàìèé 
Ëóñêóí÷èê, ÿêîìó âè âðÿòóâàëè æèòòÿ. Âè ñêàçà-
ëè, ùî íå çíåõòóâàëè áè ìíîþ, ÿê çëà ïðèíöåñà 
Ïіðëіïàò, і äî ìåíå ïîâåðíóëàñÿ âðîäà, ÿêó ÿ ìàâ 
êîëèñü. Îùàñëèâòå ìåíå. Ðîçäіëіòü çі ìíîþ êîðîíó 
і òðîí, áóäåìî ðàçîì öàðþâàòè ó Ìàðöèïàíîâîìó 
ïàëàöі. 

І Ìàðі âіäðàçó æ ñòàëà íàðå÷åíîþ Ëóñêóí÷èêà. 
×åðåç ðіê âіí âіäâіç її â çîëîòіé êàðåòі, çàïðÿæåíіé 
ñðіáíèìè êіíüìè, äî ñâîãî êàçêîâîãî êîðîëіâñòâà. 
Êàæóòü, âîíà äîòåïåð êîðîëåâà â êðàїíі, äå âñþäè 
ïîáà÷èø öóêàòíі ãàї, ëèìîíàäíі ðі÷êè, ìàðöèïàíî-
âі ïàëàöè  – îäíèì ñëîâîì, óñÿêі ÷óäåñà é äèâîâèæі.

формат 200х255 мм
тверда палітурка
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80  грн

Лебедине озеро
Авторизований переказ 
Тетяни Мельник  
Художник Железняк С. М.

формат 200х255 мм
тверда палітурка
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Лускунчик
За казкою Е.Т.А. Гофмана
Адаптований переказ 
Світлани Андрющенко

Хто приносить подарунки  
у зимову ніч
Тетяна Мельник

20  грн

20  грн

формат 200х255мм

формат 200х255мм
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Раптом в усіх кутках почулося тихе-тихе шу-
шукання і шарудіння. А годинник шипів та хри-
пів дедалі гучніше й гучніше, і Марі почула:

— Тік-і-так, тік-і-так! Не хрипіть ви гучно 
так! Чує все король мишачий! Трик-і-трак, бум-
бум! Ну, пробий, пробий ще раз: короля минає 
час!

І… «бім-бом, бім-бом!» — годинник глухо 
пробив дванадцять ударів. Почулося дивне хи-
хикання і тупотіння тисячі крихітних лапок, 
і тисячі крихітних вогників засвітилися крізь 
щілини в підлозі. Та це були не вогники, а ма-
ленькі блискучі очі. І Марі побачила, що звіду-
сіль визирає і вибирається зі щілин сила-силенна 
мишей. По всій кімнаті пішло: туп-туп, гуп-гуп! 
Все яскравіше світилися очі мишей, все числен-
нішими ставали їхні ряди. І ось з-під підлоги з 
бридким пищанням вилізла величезна семиго-
лова миша. На кожній голові яскраво виблис-
кували корони. Мишаче військо гучно привіта-
ло свого короля і — туп-туп, гуп-гуп! — одразу 
рушило прямо на Марі, що стояла, міцно при-
тиснувшись до скляних дверцят шафи.

Від жаху Марі заціпеніла, потім захита-
лася, непритомніючи, і тієї ж миті почувся 
дзенькіт розбитого скла. Марі відчула пеку-
чий біль у лікті. Усе враз стихло. 

Але що це? У Марі за спиною, у шафі, під-
нявся дивний гамір. Вона побачила, що шафа 

світиться незвичайним світлом, а ляльки без-
ладно бігають, розмахуючи рученятами. Рап-
том підхопився Лускунчик, скинув ковдру і зі-
скочив з ліжка. Він вихопив свою крихітну ша-
бельку, замахав нею і вигукнув:
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— Гей, ви, мої вірні друзі! Чи постоїте 
ви за мене в тяжкому бою?

Одразу ж відгукнулися три арлекіни, 
генерал, чотири сажотруси, два бродячі 
музиканти і барабанщик:

— Так, ваша величносте! Ведіть нас 
у бій!

І вони ринулися слідом за Лускунчи-
ком, який відчайдушно зістрибнув з по-
лиці шафи.

Щойно Лускунчик опинився на під-
лозі, як знову здійнявся вереск і писк. 
Під столом вишикувалися незліченні 
ряди злих мишей на чолі з огидним 
семиголовим королем!

— Барабанщику, бий загальний 
наступ! — скомандував Лускунчик. 

Тієї ж миті загримів барабанний 
дріб. Солдати Фріца вишикувалися 
блискучими шеренгами. Лускунчик 
надихав війська своїми палкими про-
мовами й давав розпорядження відваж-
ному досвідченому генералові.
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