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ISBN

автор

назва

Шановні друзі!
Видавництво «Навчальна книга – Богдан» пропонує Вам перелік навчальних посібників, таблиць,
плакатів, роздаткового та дидактичного матеріалу тощо для забезпечення роботи Вчителя в
Новій українській школі. Запропоновані матеріали підготовлені відповідно до «Примірного
переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних
кабінетів початкової школи» — Наказ №137 від 13.02.2018 р.

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ

ІСТОРИКО-ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА

ІНШОМОВНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Д - демонстраційний примірник (не менше одного на клас)
К - комплект на клас (на кожного учня)
Ф - комплект для фронтальної роботи (не менше ніж один примірник на двох учнів)
Г - комплект, необхідний для роботи в групах (один примірник на 5-6 учнів)
обкл. формат стор.

фарба

УНІВЕРСАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Д

978-966-10-51637

Чумарна М.І.

Ранкові зустрічі в початковій школі
: дидактичний матеріал. НУШ

М'яка 170х240

24

Д

2005000011405

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал.
Колесо досягнень. НУШ

М'яка 690х490

2

Колір

анотація

сайт

ціна

Запропоноване видання містить авторські твори, різноманітні за
тематикою, жанрами, емоційною спрямованістю. Змістове наповнення
поданого дидактичного матеріалу об’єднане метою гармонійного та
https://bohdanрізнобічного розвитку молодших школярів.
books.com/catalog/
Використовуючи посібник у своїй повсякденній роботі, вчителі
book/123465/
вдосконалять методику навчання дітей мовленню і читанню,
розширять і збагатять тематичні заняття, урізноманітнять ранкові
зустрічі зі своїми вихованцями.

25,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128359/

20,00

1

ISBN

Д

2005000001734

Д

2000000000633

Д

2000000000602

Д

2005000005367

Д

2005000010279

автор

назва

обкл. формат стор.

фарба

анотація

сайт

Усім шанувальникам непосидючого хлопчика Ніколаса та його пригод
https://bohdanвидавництво «Навчальна книга — Богдан» пропонує яскравий
books.com/catalog/
book/101649/
розклад уроків форматом А3.

ціна

Дидакт. матер. Розклад уроків (А3)

М'яка 290х415

2

Колір

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Вчись
вчитися. В2/

М'яка 690х490

2

Колір

29363

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100631/

15,00

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Учнівський
куток. З класом - класно!

М'яка 690х490

1

Колір

28980

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100646/

15,00

Плакат. Здрастуй, школо! 1
вересня

М'яка 690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/107659/

15,00

Колір

Пропоноване «Портфоліо вчителя початкових класів» - це комплект
наочності, який містить плакат «Колесо досягнень», картки з назвами
пір року, днів тижня, місяців, різноманітних видів діяльності учнів на
https://bohdanуроці, смайлики, числа, слова ввічливості тощо.
Поданий матеріал допоможе педагогам оригінально оформити дошку, books.com/catalog/
креативно модерувати навчальний процес, що сприятиме мотивації
book/128360/
творчого розвитку учнів, організації їх самостійної діяльності в новій
українській школі відповідно до вимог Державного стандарту
початкової освіти.

Будна Н.О.

Портфоліо вчителя початкових
класів. Комплект наочності. 1 клас.
НУШ

М'яка 205х290

104

5,00

139,00

2

ISBN

Д

978-966-10-51866

К

978-966-10-57240

автор

назва

Чумарна М.І.

Рухливі розвивальні ігри для
талановитих і кмітливих : від 5 до
12. НУШ

Дубіч Т.А.

Уроки в лісовій школі. Посібникзошит. НУШ

Ф

978-966-10-14182

К

978-966-10-5115Павленко Л.П.
6

Тесля В.В.

Чарівний дзвоник: книга-гра для
дітей

Школа справжнього
першокласника : зошит

обкл. формат стор.

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

фарба

анотація

сайт

ціна

72

30 рухливих музичних ігор, що розвинуть інтуїцію, вміння
концентрувати увагу, координувати рухи тіла, здатність відчувати
музичні ритми, творити образи внутрішнього світу всіма можливими
засобами, — це саме те, що потрібне для повноцінного всебічного
розвитку дітей у великих сім’ях, на родинних святах, в дитячих садках
https://bohdanта початковій школі.
books.com/catalog/
Ігри створені відомим педагогом, засновником авторської школи у
book/123484/
Львові, письменницею Марією Чумарною на основі українського
фольклору.
У книжці також вміщено мовні розвивальні ігри для найменших і розділ
«Образотворення».
Книжка пропонується найширшому колу читачів.

29,00

32

Пропонований посібник-зошит стане добрим супутником і порадником
для маленьких школярів з першого дня їх перебування у школі.
https://bohdanЦікаві оповідання, гарні кольорові малюнки, творчі завдання
books.com/catalog/
book/128825/
допоможуть першокласникам ознайомитися із правилами особистої
гігієни, спілкування та поведінки на уроці і на вулиці.

25,00

32

32

Пропоноване видання містить вправи-завдання розвивального
характеру. Ігри тренують та розвивають зорову пам&#039;ять, вчать
логічно мислити, приймати швидкі рішення у процесі вирішення
завдань. Граючись, можна почерпнути багато цікавого, перевірити
свою кмітливість, інтуїцію та ерудованість.
Видання адресоване дітям і вчителям для організації змаганьвікгорин, а також буде цікавим для батьків, бабусь і дідусів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/104035/

10,50

Даний зошит допоможе шестиліткам стати справжніми
першокласниками. Робота в ньому — це подорож Країною Знань
https://bohdanупродовж перших двох тижнів навчання. Це важливий життєвий етап, books.com/catalog/
book/123474/
від якого залежить успіх у навчанні та легкість адаптації до школи.
Для вчителів, дітей, дбайливих батьків.

23,00

3

Д

ISBN

автор

назва

978-966-10-57622

Рябова С.І.

Щоденник класовода. 1-4 класи.
НУШ

обкл. формат стор.

М'яка 145х200

фарба

64

Серія "Вчимося без нудьги"

сайт

ціна

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129898/

29,00

Пропонований комплект містить матеріал для розвивальних ігор із
дітьми 3-6 років. У процесі ігрової діяльності малюки ознайомляться з
основними геометричними фігурами, навчаться розрізняти предмети
за формою, вибирати серед багатьох предметів предмет певної
форми і пояснювати свій вибір. Таким чином, пізнавальні ігри
допоможуть розвинути зорове сприйняття, увагу, спостережливість,
мовлення і мислення дошкільнят. У комплект "Форми. Розвивапьні
https://bohdanігри" входять: •таблиця для ознайомлення з основними геометричними
books.com/catalog/
фігурами; •б ігрових попів для гри в лото (3 таблиці, кожну з яких
book/101193/
потрібно розрізати по пунктирній лінії на 2 частини); •24 розрізні картки
із зображеннями предметів різної форми для гри в лото; •32 розрізні
картки для гри в доміно. •8 розрізних карток для гри в пазли. Ведучим
кожної гри має бути дорослий: вихователь дитячого садка, вчительлогопед, учитель початкових класів, психолог, мама, тато, бабуся чи
дідусь, гувернер. Ведучий спостерігає за ходом гри, виправляє
помилки

55,00

анотація

Д

978-966-10-10122

Будна Т.Б.

Рослини. Розвивальні ігри.

М'яка 205х290

36

Д

978-966-10-16216

Тесля В.В.

Складаночка. Розвивальні ігри.
Комплект № 1.Навч.посіб.

М'яка 205х290

14

Колір

Комплект містить 6 ігор, що складаються із завдань, зміст яких подано
https://bohdanна сторінках 2-3, та ігрових карточок (сторінки 4 - 8). Завдання до ігор
books.com/catalog/
№№ 1-2 складаються з 2-х частин, до ігор №№ 3-4 - з 3-х частин, до
book/103348/
ігор №№ 5-6 - з 4-х частин.

16,00

Д

978-966-10-16650

Тесля В.В.

Складаночка. Розвивальні ігри.
Комплект № 2.Навч.посіб.

М'яка 205х290

14

Колір

Комплект містить 6 ігор, що складаються із завдань, зміст яких подано
https://bohdanна сторінках 2-3, та ігрових карточок (сторінки 4-8). Завдання до ігор
books.com/catalog/
№№7-8 складаються з 2-хчастин, до ігор №№9-10-з 3-х частин, до ігор
book/103349/
№№ 11-12-3 4-х частин.

16,00

4

ціна

ISBN

автор

назва

Д

978-966-10-16667

Тесля В.В.

Складаночка. Розвивальні ігри.
Комплект № 3.Навч.посіб.

М'яка 205х290

14

Колір

Комплект містить 6 ігор, що складаються із завдань, зміст яких подано
https://bohdanна сторінках 2-3, та ігрових карточок (сторінки 4-8). Завдання до ігор
books.com/catalog/
№№13-14 складаються з 2-х частин, до ігор №№ 15-16- з 3-х частин,
book/103350/
до ігор №№ 17-18-з 4-х частин.

16,00

Д

978-966-10-16674

Тесля В.В.

Складаночка. Розвивальні ігри.
Комплект № 4.Навч. посіб.

М'яка 205х290

14

Колір

Комплект містить 6 ігор, що складаються із завдань, зміст яких подано
https://bohdanна сторінках 2—3, та ігрових картонок (сторінки 4-8). Завдання до ігор
books.com/catalog/
№№ 19-20 складаються з 2-х частин, до ігор №№ 21-22 - з 3-х частин,
book/103351/
до ігор №№ 23-24 - з 4-х частин.

16,00

132

Видання серії “Тямущий дошколярик” призначені для
навчальнорозвивальних занять з дітьми дошкільного віку. Комплект
“Алфавіт. Ігри з картинками” складається із 66 карток: 33 картки з
літерами української абетки і 33 картки з малюнками (до кожної
літери). Граючись, Ваша дитина без особливих зусиль навчиться
https://bohdanрозпізнавати букви та складати з них склади і прості слова. Однак не
Кольорова
забувайте: навчально-розвивальна гра максимально ефективна тоді, books.com/catalog/
вкладка
book/101978/
коли вона цікава, доступна і… коротка — адже Ваш малюк досить
швидко втомлюється. Допомагайте дитині, підводьте її до відповіді,
хваліть і нагороджуйте за успіх. На початковому етапі радимо
використовувати невелику кількість карток (3-5) в алфавітному
порядку. Коли дитина засвоїть ці літери — поступово збільшуйте їх
кількість.

45,00

104

Видання серії “Тямущий дошколярик” призначені для
навчальнорозвивальних занять з дітьми дошкільного віку. Комплект
“Вивчаємо слова. Ігри з картинками” складається із 52 карток, на яких
зображено 13 предметів. Назви цих предметів подано чотирма
мовами (українською, англійською, німецькою, французькою), тому
https://bohdanкожен малюнок продубльовано чотири рази. Під час гри Ваша дитина
Кольорова
books.com/catalog/
непомітно для себе навчиться розрізняти зображені предмети,
вкладка
book/101979/
групувати їх за видовими чи родовими ознаками, запам’ятає їх назви
та засвоїть перші слова іноземної мови. Однак не забувайте:
навчально-розвивальна гра максимально ефективна тоді, коли вона
цікава, доступна і… коротка — адже Ваш малюк досить швидко
втомлюється. Допомагайте дитині, підводьте її до відповіді, хваліть і
нагороджуйте за успіх. Ускладнювати ігри радимо поступово.

45,00

обкл. формат стор.

фарба

анотація

сайт

Серія "Тямущий дошколярик"

Д

Д

2000000002590

2000000002613

Будна Т.Б.

Будна Т.Б.

Ігри з картинками. Алфавіт

Ігри з картинками. Вивчаємо слова

М'яка

М'яка

70х90

70х90

5

ISBN

Д

Д

2000000002583

2000000002606

автор

Будна Т.Б.

Будна Т.Б.

назва

обкл. формат стор.

Ігри з картинками. Форми

М'яка

Ігри з картинками. Цифри

М'яка

70х90

70х90

фарба

анотація

сайт

ціна

104

Видання серії “Тямущий дошколярик” призначені для
навчальнорозвивальних занять з дітьми дошкільного віку. Комплект
“Форми. Ігри з картинками” складається із 52 карток, на яких
зображено предмети, об’єднані за формами у 13 груп. Під час гри
Ваша дитина непомітно для себе навчиться розрізняти зображені
предмети, групувати їх за формами, запам’ятає назви геометричних
https://bohdanфігур. Однак не забувайте: навчально-розвивальна гра максимально
Кольорова
ефективна тоді, коли вона цікава, доступна і… коротка — адже Ваш books.com/catalog/
вкладка
book/101982/
малюк досить швидко втомлюється. Допомагайте дитині, підводьте її
до відповіді, хваліть і нагороджуйте за успіх. Ускладнювати ігри
радимо поступово. Ігри, запропоновані Вашій увазі, розвиватимуть у
дошкільнят спостережливість, уважність, логічне мислення, вміння
дотримуватися встановлених правил, контролювати власні дії та
оцінювати їх результативність. На початках дитина (або група дітей)
грає з дорослим; згодом діти можуть грати в нескладні ігри самостійно.

45,00

60

Видання серії “Тямущий дошколярик” призначені для
навчальнорозвивальних занять з дітьми дошкільного віку. Комплект
“Цифри і числа. Ігри з картинками” складається із 30 карток: 10 карток
з цифрами від 1 до 9 та числом 10 і 20 карток з малюнками. Назви
чисел подано трьома мовами: українською, англійською, німецькою.
Перш ніж розпочати навчальнорозвивальні ігри, варто провести з
малюком кілька підготовчих занять, спрямованих на ознайомлення з
https://bohdanКольорова цифрами й числами. Наприклад: покажіть дитині картку з малюнком,
books.com/catalog/
вкладка
порахуйте разом з нею, скільки предметів зображено: “Тут один
book/101983/
собака”. Знайдіть картку з відповідною цифрою і скажіть: “Це цифра 1”.
Покладіть поруч картку з малюнком і картку з цифрою й поясніть:
“Цифра 1 позначає один предмет”. Згодом можна переходити до
нескладних ігор, під час яких Ваша дитина навчиться лічити в межах
10 у прямому й зворотному порядку; зіставляти цифру і відповідну
кількість предметів, цифру і відповідний числівник; запам’ятає назви
чисел рідною та іноземними мовами

35,00

20

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. Одночасно і
https://bohdanцілеспрямовано в процесі гри розвиваються сприймання, пам’ять,
books.com/catalog/
book/122571/
увага, мислення, навички узагальнення і класифікації, спілкування.
Лото «Давай пограємо!» знадобиться логопедам, психологам,
педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.

54,00

24

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. Одночасно і
https://bohdanцілеспрямовано в процесі гри розвиваються сприймання, пам’ять,
books.com/catalog/
book/122568/
увага, мислення, навички узагальнення і класифікації, спілкування.
Лото «Давай пограємо!» знадобиться логопедам, психологам,
педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.

54,00

Серія "Розвивальні логопедичні ігри"

Г

Г

978-966-10-37822

978-966-10-37891

Момот Т.Л.

Лото. Давай пограємо! Птахи. Для
дошкільнят і молодших школярів.

Момот Т.Л.

Лото. Давай пограємо! Роковик :
для дошкільнят і молодших
школярів.Розвивальні логопедичні
ігри.

М'яка 205х290

М'яка 205х290

6

ISBN

Г

Г

Г

978-966-10-37877

978-966-10-12331

978-966-10-37884

автор

назва

Момот Т.Л.

Лото. Давай пограємо! Сад. Ліс.
Город : для дошкільнят і
молодших школярів

Момот Т.Л.

Лото. Давай пограємо! Тварини та
їх малята : для дошкільнят і
молодших школярів

Момот Т.Л.

Лото. Давай пограємо! У селі : для
дошкільнят і молодших школярів

обкл. формат стор.

М'яка 205х290

М'яка 205х290

М'яка 205х290

фарба

анотація

сайт

ціна

24

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. Одночасно і
https://bohdanцілеспрямовано в процесі гри розвиваються сприймання, пам’ять,
books.com/catalog/
book/122570/
увага, мислення, навички узагальнення і класифікації, спілкування.
Лото «Давай пограємо!» знадобиться логопедам, психологам,
педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.

54,00

24

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. Одночасно і
https://bohdanцілеспрямовано в процесі гри розвиваються сприймання, пам’ять,
books.com/catalog/
book/122572/
увага, мислення, навички узагальнення і класифікації, спілкування.
Лото «Давай пограємо!» знадобиться логопедам, психологам,
педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.

54,00

36

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. Одночасно і
https://bohdanцілеспрямовано в процесі гри розвиваються сприймання, пам’ять,
books.com/catalog/
book/122567/
увага, мислення, навички узагальнення і класифікації, спілкування.
Лото «Давай пограємо!» знадобиться логопедам, психологам,
педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.

54,00

7

ISBN

Д

978-966-10-56441

К

978-966-408-3628

Д

Д

2005000012006

978-966-10-54591

автор

назва

Козуб О.В.

Букви. Цифри. Маски.
Комплект наочності для початкової
школи. Сценарії свята букваря.
НУШ

Діденко Л.А.

Звукова модель слова:
Практичний матеріал. НУШ

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Будна Н.О.

Твій друг - книга. 1-4 класи.
Таблиці. НУШ

Українська мова. 1 клас.
Алфавіт в малюнках. Таблиці. НУШ

обкл. формат ст.

фарба

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ

анотація

сайт

Посібник містить три розробки традиційного для наймолодших
школярів свята прощання з першою книжкою — букварем. До
сценаріїв додається комплект наочності (кольорові букви українського
https://bohdanалфавіту, маски персонажів, обкладинки підручників початкової
Кольорова
М'яка 205х290 128
школи), який знадобиться не тільки для проведення свята Букваря. books.com/catalog/
вкладка
book/128411/
Цей матеріал можна використовувати під час влаштування родинних
свят, конкурсів, концертів, а також на уроках навчання грамоти та
рідної мови. Для вчителів початкових класів, вихователів дитячих
садків, організаторів з виховної та позакласної роботи в школах.

М'яка 100х290

М'яка 340х490

М'яка 340х490

ціна

139,00

10

Посібник містить картки з умовними позначеннями звуків української
мови, що допоможуть першокласникам навчитися складати
https://bohdanнайпростіші звукові моделі слів. Уміння виконувати звуковий аналіз
books.com/catalog/
слова (послідовно і правильно називати звуки) сприятиме загальному
book/100701/
мовленнєвому розвитку школярів, формуванню початкових навичок
читання й письма, розвитку логічного мислення.

24,00

24

Колір

Таблиці “Твій друг — книга” — елемент навчально-методичного
комплекту, який рекомендується використовувати на уроках класного
та позакласного читання під час пояснення, закріплення, узагальнення
знань, умінь і навичок учнів.
Зміст таблиць відповідає вимогам Державного стандарту початкової
освіти та типовим освітнім програмам.
https://bohdanТаблиці містять пізнавальний, історичний, літературознавчий матеріал
books.com/catalog/
про походження книг, їх будову, друкування, книжкове розмаїття,
book/128460/
значення книг в житті людини, а також цікаві вірші, вислови, прислів’я,
загадки, ребуси про книгу. Подано правила поведінки у бібліотеці,
поради читачеві та словник читача. Окрім цього, запропоновано
відомості про дитячі журнали і газети.
Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та
дитячих дошкільних закладів.

109,00

Колір

У посібнику “Алфавіт в малюнках” наведено серію малюнків до всіх
літер українського алфавіту. Запропоновано зображення звірів, птахів,
комах, риб, людей, рослин, предметів неживої природи, героїв казок
https://bohdanтощо. Використання цього матеріалу допоможе вихователю чи
books.com/catalog/
вчителю ознайомити учнів з літерами, навчити робити звуко-буквений
book/127975/
аналіз слів, збагатити словниковий запас школярів, розвинути зв'язне
мовлення та фонематичний слух у дітей, урізноманітнити й пожвавити
навчальний процес.

149,00

66

Д

Л

2005000010965

Будна Н.О.

978-966-10-5680Заброцька С.Г.
9

Українська мова. 1 клас. Зразки
каліграфічного письма у таблицях.
НУШ

Українська мова. 1 клас.
Картки для друкування. НУШ

Д

978-966-10-57257

Будна Н.О.

Українська мова. 1 клас.
Каса букв і складів. Букви, склади,
знаки, фішки для звукових
моделей, зображення предметів.
Комплект наочності. НУШ

Д

978-966-10-54546

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Українська мова. 1 клас.
Навчання грамоти в таблицях.
НУШ

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Українська мова. 1-4 класи.
Каліграфічні хвилинки в таблицях
(64 таблиці). НУШ

Д

2005000010972

Пропис укладено відповідно до "Єдиних зразків каліграфічного письма
https://bohdanцифр, українських і російських букв та їх з’єднання", затверджених
books.com/catalog/
Міністерством освіти і науки України (протокол №8/2-19 від
book/128061/
18.07.2003р.).

129,00

80

Пропонований посібник призначений для вироблення навичок
друкування великих та малих літер, складів, слів, речень, а також для
побудови звукових моделей слів.
https://bohdanВикористання посібника допоможе учителеві урізноманітнити уроки
books.com/catalog/
навчання грамоти.
book/128474/
Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти,
типовим освітнім програмам та підручнику «Українська мова. Буквар»
(авт. К.І. Пономарьова).
Для учнів 1-го класу.

26,00

М'яка 205х290 220

Навчальний посібник «Букви і склади. Комплект наочності» містить
друковані букви (великі та малі), склади, знаки (:,;.!?-), фішки для
звукових моделей (О - голосний звук, — -приголосний твердий звук, = приголосний м’який звук), зображення різних предметів (дерево,
https://bohdanсонечко, будинок, ваза, кошик та ін.).
books.com/catalog/
Творче використання комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити
book/128560/
уроки навчання грамоти і письма, зробити їх цікавими й
оригінальними.
Комплект буде корисним вчителям початкових класів, вихователям
груп продовженого дня та вихователям дитячих садків.

199,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/127977/

319,00

Каліграфією називають майстерність писати чітким, рівним, гарним
почерком. Формування в учнів навичок правильного письма — одне з
https://bohdanголовних завдань початкової школи. Даний комплект наочності
Дві фарби
books.com/catalog/
спрямований на формування графічних умінь в школярів. У ньому
book/128052/
подано зразки букв, їх з’єднань, окремих складів, слів, словосполучень
і речень.

250,00

М'яка 340х490

М'яка 200х145

М'яка 690х490

М'яка 690х490

32

48

64

Дві фарби

Колір

Д

Д

Д

Д

966-692-167-7

966-692-168-5

966-692-169-3

966-692-705-5

Будна Н.О.

Будна Н.О.

Будна Н.О.

Будна Н.О.

Предметні малюнки.
Комплект наочності.

Сюжетні малюнки.
Комплект наочності

Українська мова.Словник у
картинках. Комплект наочності.

Українські народні казки. 1-4 класи.
Навчальний посібник в
ТАБЛИЦЯХ.

Навчальний посібник "Предметні малюнки. Комплект наочності"
складається із 99 зображень різних предметів. Творче використання
комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити уроки навчання
грамоти, математики, рідної мови, природознавства, трудового
навчання та образотворчого мистецтва, зробити їх цікавими й
оригінальними. Для вчителів початкових класів, вихователів груп
продовженого дня та вихователів дитячих садків.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101121/

44,00

Навчальний посібник "Комплект наочності. Сюжетні малюнки"
складається із 24 сюжетних малюнків. Творче використання комплекту
допоможе вчителеві урізноманітнити уроки навчання грамоти,
https://bohdanbooks.com/catalog/
математики, рідної мови, природознавства, трудового навчання та
book/101249/
образотворчого мистецтва, зробити їх цікавими й оригінальними. Для
вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та
вихователів дитячих садків.

21,50

Словник у картинках охоплює основну лексику учнів 1-4 класів,
окреслену програмою з української мови. Він призначений для
фронтальної, індивідуальної та групової роботи на уроках української
https://bohdanКольорова
мови; для словникових, зорових, малюнкових, вибіркових,
М'яка 205х290 152
books.com/catalog/
вкладка
розподільних, творчих диктантів; під час роботи над словом,
book/101355/
словосполученням, реченням, зв’язним текстом. Словник у картинках
має 96 кольорових карточок з малюнками, 168 карточок зі словами та
методичні вказівки щодо їх використання.

62,00

Таблиці "Українські народні казки" — елемент навчально-методичного
комплекту, який рекомендується використовувати на уроках класного
та позакласного читання, під час пояснення, закріплення,
узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Посібник побудовано за
принципом доповнення теми "Українські народні казки" до підручників
https://bohdan"Читанка" (2 кл., 3 кл., 4 кл. — авт. О.Я. Савченко) та посібників
books.com/catalog/
"Позакласне читання" (2 кл., 3 кл., 4 кл. — авт. Будна Н.О., Головко
book/101373/
З.Л. — "Навчальна книга – Богдан", Тернопіль). Він містить ілюстрації
до різних видів казок, ребуси, кросворди, вірші, думки про казку,
цікавий пізнавальний та розвивальний матеріал.
Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня,
дитячих дошкільних закладів.

59,00

М'яка 205х290

М'яка 205х290

М'яка 340х490

40

24

48

Д

К

К

966-692-706-3

978-966-10-12089

978-966-10-57226

Будна Н.О.

Будна Н.О.
Козуб О.В.

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Усна народна творчість.
Навчальний посібник в таблицях.
1-4 класи.

Чарівна скринька школяра.
Українська мова. 1-4 класи

Щоденник читача. НУШ

М'яка 340х490

М'яка

95х145

М'яка 170х200

16

Таблиці "Усна народна творчість" — елемент навчально-методичного
комплекту, який рекомендується використовувати на уроках класного
та позакласного читання, під час пояснення, закріплення,
узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Посібник побудовано за
принципом доповнення теми "Усна народна творчість" до підручників
https://bohdan"Читанка" (2 кл., 3 кл., 4 кл., - авт. О.Я. Савченко) та посібників
Кольорова
"Позакласне читання" (2 кл., 3 кл., 4 кл. - авт. Будна Н.О., Головко З.Л. - books.com/catalog/
вкладка
book/101419/
"Навчальна книга - Богдан", Тернопіль). Він містить літературознавчі
поняття, зразки творів до кожного з жанрів усної народної творчості,
ілюстрації, кросворди, думки видатних людей, творчі завдання, цікавий
пізнавальний та розвивальний матеріал.
Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня,
дитячих дошкільних закладів.

75,00

24

“Чарівна скринька” школяра з української мови містить картки з
назвами частин мови, родів, чисел, відмінків, часів дієслів, осіб,
дієвідмін, основних орфограм, префіксів та модель світлофора.
У нижній частині карток подано варіанти для графічної побудови схем
https://bohdanречень (їх можна вирізати) ( , , , ,?,!). На звороті карток — варіанти books.com/catalog/
book/104033/
для складання звукових моделей слів (о, –, =).
“Скринька” буде корисною як під час фронтальної роботи вчителя з
класом (учні відповідають на запитання, піднімаючи відповідну картку),
так і на індивідуальних заняттях у школі і вдома.

20,00

32

Щоденник читача супроводжуватиме учня початкових класів упродовж
чотирьох років.
Поради читачеві, пам’ятки “Вчись вчитися”, сторінки для запису
прочитаних творів, словник літературних термінів допоможуть
https://bohdanсформувати та розвинути читацькі навички, розширити коло
books.com/catalog/
літературних уподобань дитини.
book/128791/
Перевірити темп (швидкість) читання, порівняти його з програмовими
вимогами учень зможе, рухаючись “Читацькою стежиною”.
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та
типовим освітнім програмам.

19,00

32

Навчальний посібник «Дитячий театр. Казки» (випуск 1) складається зі
шести інсценізованих текстів українських казок «Курочка Ряба»,
https://bohdan«Ріпка», «Колобок», «Колосок», «Лисичка та журавель», «Солом’яний
books.com/catalog/
бичок» та зображень 16 персонажів до них.
book/128879/
Комплект буде корисним вихователям дитячих садків, учителям
початкових класів і вихователям груп продовженого дня.

63,00

36

Навчальний посібник «Дитячий театр. Казки» (випуск 2) складається із
трьох інсценізованих текстів українських казок «Рукавичка», «Зимівля
https://bohdanзвірів», «Коза-дереза» та зображень 18 персонажів до них.
books.com/catalog/
book/128880/
Комплект буде корисним вихователям дитячих садків, учителям
початкових класів і вихователям груп продовженого дня.

63,00

Серія "Дитячий театр"

Д

978-966-10-53594

Будна Н.О.
Паронова В.І.

Дитячий театр. Казки. Випуск 1.
НУШ

Д

978-966-10-53600

Будна Н.О.
Паронова В.І.

Дитячий театр. Казки. Випуск 2.
НУШ

М'яка 205х290

М'яка 205х290

978-966-10-53105

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Дитячий театр. Діалоги. Випуск 3:
Навчальний посібник.

Д

966-692-386-6

Будна Н.О.
Паронова В.І.

Дитячий театр. Байки. Випуск 4:
Навчальний посібник.

Д

978-966-10-53112

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Дитячий театр. Ігри. Випуск 5.

Д

Д

Д

978-966-10-53129

2005000011436

Будна Н.О.

Пальчиковий театр.
Українські народні казки.
Комплект наочності, метод.
рекоменд. НУШ

Комплект. Алфавіт. Поїзд. НУШ

М'яка 205х290

М'яка 205х290 112

М'яка 205х290

М'яка 205х290

205х290

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101692/

64

Кольорова
вкладка

Навчальний комплект "Дитячий театр. Байки" містить кольорові маски
https://bohdan32 персонажів байок, тексти 120 байок, конспект уроку з позакласного
books.com/catalog/
читання "У світі байок" та сценарій свята "Подорож у світ байки".
book/101691/
Комплект пропонується вчителям початкових класів, вихователям груп
продовженого дня та дошкільних навчальних закладів.

32

Пропонований посібник містить лічилки, народні, сюжетні, дидактичні
ігри, а також ігри з елементами бігу, загальнорозвиваючих вправ,
https://bohdanінсценізовані тексти казок та комплект із 16 масок.
books.com/catalog/
book/101693/
Матеріали посібника будуть корисними вчителям початкових класів,
вихователям дитячих садочків та груп продовженого дня.

24

Пропонований посібник містить тексти українських народних казок та
комплект із зображеннями казкових героїв для пальчикового театру.
Мета пальчикового театру — розвивати моторно-рухову, зорову та
https://bohdanслухову координацію дітей, формувати творчі здібності й артистизм,
books.com/catalog/
збагачувати пасивний і активний словник, використовувати в грі уяву,
book/123862/
пам’ять, мислення та увагу.
Матеріали посібника стануть у пригоді вчителям початкових класів,
вихователям дошкільних закладів, керівникам драмгуртків.

26

Колір

Комплект «Алфавіт. Поїзд» містить макет поїзда та друковані букви
української абетки. Творче використання комплекту допоможе
урізноманітнити уроки навчання грамоти, зробити їх цікавими й
оригінальними відповідно до вимог типових освітніх програм та
Державного стандарту початкової освіти.
Комплект буде корисним учителям початкових класів, вихователям
дошкільних навчальних закладів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128370/

21,50

43,00

54,00

К

Г

Г

Г

2005000010712

Набір першокласника.
Українська мова.
Роздатковий матеріал. НУШ

978-966-10-55147

Вдумливе читання. 1 клас.
Розуміємо, аналізуємо, генеруємо:
34 інтегровані уроки формування
навичок смислового читання. НУШ

978-966-10-55314

978-966-10-25973

Беденко М.В.

Беденко М.В.

Січовик І.П.

Пізнавальне читання. 1 клас.
Навчальний посібник. НУШ

Кобзарик : читанка для початкових
класів. НУШ

М'яка

50х70

М'яка 205х290

М'яка 170х240

200

80

80

Тверд
170х240 448
а

Колір

Посібник містить 100 карток для складання звукових моделей слів: по
10 карток з умовними позначеннями звуків української мови та 70
карток із предметними малюнками.
https://bohdanПропонований практичний матеріал допоможе малюкам навчитися books.com/catalog/
book/127892/
виділяти певний звук у словах, складати найпростіші звукові моделі
слів, виконувати звуковий аналіз слова (послідовно і правильно
називати звуки), сприятиме загальному мовленнєвому розвитку.

37,00

Посібник дає змогу формувати навички смислового читання, а саме:
розуміти зміст науково-популярного й інформаційного текстів;
аналізувати прочитане; генерувати усні й письмові тексти. Це
https://bohdanсприятиме встановленню міжпредметних зв’язків у свідомості дитини і books.com/catalog/
book/128101/
забезпечить ефективне навчання. Кожен розворот посібника — це
окремий урок. У кінці посібника подано методичні вказівки. Для
вчителів початкових класів, першокласників та їхніх батьків.

29,00

Запропонований посібник, відповідно до вимог типових освітніх
програм та Державного стандарту початкової освіти, містить цікаві
тексти, які сприятимуть виробленню читацької компетентності.
Запитання у вигляді тестів допоможуть учителеві з’ясувати, чи
зрозуміли учні зміст прочитаного.
Кожен розворот посібника — це окремий урок. До посібника
додаються методичні рекомендації та зразок конспекту уроку.
Для вчителів початкових класів, першокласників та їх батьків.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128399/

До читанки увійшли твори класиків та сучасних українських і
зарубіжних письменників, а також кращі зразки народної творчості —
легенди‚ дитячі пісеньки‚ загадки‚ скоромовки‚ приказки‚ прислів’я‚
казки.
https://bohdanТематика та жанрова різноманітність зібраних у «Кобзарику» творів
books.com/catalog/
охоплюють широке коло читання й відповідають новим типовим
book/100762/
освітнім програмам та Державному стандарту початкової освіти.
Для учнів та вчителів початкових класів, студентів педагогічних
навчальних закладів, дбайливих батьків і всіх, кому не байдуже рідне
слово.

75,00

124,00

Посібник «Сучасні українські письменники — дітям» ознайомить учнів
1 класу з рекомендованим колом читання і підготує їх до самостійної
читацької діяльності.
У книгу входять вірші, оповідання, п’єси й літературні казки, написані
https://bohdanвідомими українськими поетами та прозаїками. Різноманітність творів
books.com/catalog/
за тематикою, жанром, емоційною спрямованістю допоможе
book/127995/
першокласникам сприймати літературу як незвичайний і захоплюючий
світ, у якому кожен може знайти щось цікаве для себе. Чудові
ілюстрації сприятимуть кращому усвідомленню змісту прочитаних
творів та розвитку художніх смаків і творчої уяви дітей.
Для вчителів, учнів 1 класу та їх батьків.

49,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100632/

15,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128577/

20,00

Г

978-966-10-51514

Будна Н.О.
Шост Н.Б.

Сучасні українські письменники —
дітям. Рекомендоване коло
читання : 1 кл. НУШ

Д

2000000000510

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Говори
правильно.В2/

М'яка 690х490

1

Д

2005000012174

Будна Н.О.

Друковані та рукописні літери.
Плакат. НУШ

М'яка 690х490

2

Д

2000000000572

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Український
алфавіт./(ВЕЛ.Ф.)

М'яка 690х490

1

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100645/

15,00

Д

2000000000534

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Український
алфавіт.Друковані та рукописні
літери.МАЛИЙ /

М'яка 245х340

2

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101651/

7,00

Д

2000000000466

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Живи,
книго/

М'яка 290х415

1

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101657/

3,50

М'яка 170х240 112

Колір

Д

2000000000404

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/
Живи,книго !/В2

М'яка 690х490

1

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100634/

15,00

Д

2000000000459

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Київстолиця України/В2.

М'яка 690х490

1

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100637/

15,00

Д

2000000000794

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Рідна мова./

М'яка 690х490

1

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101666/

15,00

Д

2000000000862

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Словникові
слова./

М'яка 690х490

1

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100644/

15,00

Словники

Д

Д

Д

Д

966-743-741-8

2005000012600

2005000012594

2005000012617

Бурячок А.А.

Орфографічний словник учня
початкових класів. НУШ

Бурячок А.А.

Орфографічний словник учня
початкових класів. НУШ

Бурячок А.А.

Бурячок А.А.

Орфографічний словник учня
початкових класів. НУШ

Орфографічний словник учня.

М'яка 145х200 288

Орфографічний словник української мови розрахований на школярів,
студентів та широкий загал людей, які користуються державною
https://bohdanмовою в повсякденному житті. Він відображає сучасний стан розвитку
books.com/catalog/
всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення.
book/101024/
Словник містить близько 22-х тисяч слів, в основному тих, що можуть
становити труднощі щодо їх написання.

75,00

М'яка 145х200 288

Орфографічний словник української мови розрахований на школярів,
студентів та широкий загал людей, які користуються державною
https://bohdanмовою в повсякденному житті. Він відображає сучасний стан розвитку
books.com/catalog/
всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення.
book/128949/
Словник містить близько 22-х тисяч слів, в основному тих, що можуть
становити труднощі щодо їх написання.

75,00

М'яка 145х200 288

Орфографічний словник української мови розрахований на школярів,
студентів та широкий загал людей, які користуються державною
https://bohdanмовою в повсякденному житті. Він відображає сучасний стан розвитку
books.com/catalog/
всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення.
book/128948/
Словник містить близько 22-х тисяч слів, в основному тих, що можуть
становити труднощі щодо їх написання.

75,00

145х200 288

Орфографічний словник української мови розрахований на школярів,
студентів та широкий загал людей, які користуються державною
https://bohdanмовою в повсякденному житті. Він відображає сучасний стан розвитку
books.com/catalog/
всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення.
book/129375/
Словник містить близько 22-х тисяч слів, в основному тих, що можуть
становити труднощі щодо їх написання.

95,00

Д

Д

Д

Д

978-966-10-56700

Бурячок А.А.

Орфографічний словник учня
початкових класів. НУШ

2005000012969

Бабовал Т.І.
Будна Н.О.
Головко З.Л.

Словник учня початкових класів.
Синоніми. Антоніми. Морфеми.
НУШ

2005000012976

Мельничайко
О.І.
Лесняк Н.В.

Малий тлумачний словник
сучасної української мови. 1-4
класи. НУШ

2005000012952

Мельничайко
О.І.

Тлумачний словник української
мови учня початкових класів. НУШ

Тверд
145х200 288
а

Орфографічний словник української мови розрахований на школярів,
студентів та широкий загал людей, які користуються державною
https://bohdanмовою в повсякденному житті. Він відображає сучасний стан розвитку
books.com/catalog/
всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення.
book/128485/
Словник містить близько 22-х тисяч слів, в основному тих, що можуть
становити труднощі щодо їх написання.

95,00

М'яка 145х200 160

Словник синонімів подає основні синонімічні гнізда української мови
(майже 2000), супроводжувані тлумаченням та прикладами вживання.
Слова виведені в реєстр та містять відсилки.
У словнику антонімів подано 226 антонімічних пар із різних частин
мови, які виражають різні типи і ступені протилежності. Кожна пара
антонімів має порядковий номер і тлумачення. У словнику наведено
алфавітний покажчик антонімічних пар.
https://bohdanУ морфемному словнику — близько 2250 слів української літературної
books.com/catalog/
мови, які розділені на такі найменші значущі частини слова (морфеми):
book/129784/
корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Словники дадуть можливість уточнювати висловлювану думку у ході
написання творів, правильно вживати слова від час спілкування,
викличуть інтерес учнів до мови, до того, як виникають, творяться і
розвиваються повсякденно вживані слова, сприятимуть пожвавленню
роботи на уроках мови.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти.

29,00

М'яка 145х200

92

М'яка 145х200 324

Словник містить тлумачення слів-термінів і словосполучень із
термінологічним значенням, передбачених типовими освітніми
програмами та Державним стандартом початкової освіти.
До рідко вживаних слів подано додаткові пояснення та приклади.
Для учнів та вчителів початкових класів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129785/

29,00

Однотомний «Шкiльний тлумачний словник української мови»
призначений для учнiв та вчителiв початкових класiв. Вiн мiстить
малознайомi слова, якi зустрiчаються в пiдручниках чотирирiчної
початкової школи з українською мовою навчання. Тут у стислiй i
доступнiй формi подано їх тлумачення, особливостi вимови i
написання вiдповiдно до норм сучасної лiтературної мови та вимог
Державного стандарту початкової освіти.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129783/

75,00

Д

Д

Д

Д

978-966-10-2593Етимологічний словник. 1-4 класи.
Тучапська Г.В.
5
Чому так називається?

966-692-494-3

978-966-10-25959

978-966-10-12010

Тучапська Г.В.

Мовчун А.(.
Мовчун Л.

Шост Н.Б.

Квітковий бал: Етимологічний
словник в легендах і переказах.

Літературні секрети: Словникдовідник літературознавчих
термінів школяра

Як писати: -а (-я) чи -у (-ю) в
родовому відмінку? Словникдовідник

М'яка 145х200

72

Етимологічний словник ознайомлює з історією походження слів та
специфікою їх вживання в українській мові. Він містить загадки, казки,
легенди, вірші, прислів&#039;я, кросворди, ребуси, акрозагадки,
https://bohdanкрилаті вислови.
books.com/catalog/
book/101763/
Посібник також передбачає роботу дітей з малюнками. Дібраний
матеріал сприятиме розвитку пізнавальних інтересів та розширенню
кругозору молодших школярів.

М'яка 145х200

40

Чи доводилося вам бувати на квітковому балі? Зі сторінок цієї книжки
ви дізнаєтеся про походження назв знайомих з дитинства та
https://bohdanекзотичних квітів. Цікаві легенди, ігри, кросворди, вікторини, лабіринти books.com/catalog/
book/100760/
чекають на вас.
Книжка буде корисною дітям, вихователям, вчителям, батькам.

6,00

М'яка 145х200 224

Якщо ти хочеш не просто читати художні твори, тому що того вимагає
шкільна програма, а насолоджуватися прочитаним, то тобі потрібна ця
книга, яку ти тримаєш зараз у руках. Пропоноване видання — це
вперше розроблені для учнів і вчителів доступні й цікаві розповіді про
https://bohdanлітературознавчі терміни. Довідник розкриває поняття основних
books.com/catalog/
художніх засобів, за допомогою яких література стає мистецтвом
book/100793/
слова. Для прикладів використано найкращі здобутки дитячої світової
класики й фольклору. Видання призначене для учнів молодшого і
середнього шкільного віку. Ним можуть користуватися і
старшокласники, і вчителі, і ті, хто починає творити свої перші вірші та
оповідання, повісті та романи.

28,00

М'яка 145х200 136

Словник укладено з метою полегшити пошук правильного вживання
закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.
До словника увійшло 6800 слів і термінів, які побутують у шкільній
практиці, але становлять певні труднощі з погляду правопису.
https://bohdanСлова розташовано за алфавітом у формі родового відмінка однини.
books.com/catalog/
До іменників, які подаються з різними варіантами закінчень або з
book/104177/
різними значеннями наведено короткі тлумачення.
Словник містить додаток, в якому пропонуються різні види вправ,
диктантів для засвоєння правопису іменників чоловічого роду в
родовому відмінку, а також основні рекомендації щодо правильного
вживання даних іменників.

18,50

8,50

Д

978-966-10-11099

Будна Н.О.

Як писати: з апострофом чи без?
Словник-довідник. 1-4 класи

М'яка 145х200

У посібнику наведено правила вживання апострофа, запропоновано
https://bohdanнайуживаніші слова, які потрібно писати з апострофом чи без нього, та
books.com/catalog/
різноманітні завдання на використання слів з апострофом.
book/104178/
Для учнів та вчителів початкових класів

9,50

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122928/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

32

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122929/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

32

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний ´рунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122925/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

48

Художні книги
Серія "Читаємо по складах"

Д

Д

Д

978-966-10-50340

978-966-10-50357

978-966-10-50319

Ушинський К.

Прудник С.В.

Пономаренко
М.А.

Гусак і журавель : оповідання

Дві миші у кота на спині : казка

Джміль і павучок : казка

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

32

Колір

Колір

Д

Д

Д

Д

978-966-10-5028Дем'янова І.В.
9

978-966-10-5033Васильчук В.Б.
3

978-966-10-50296

978-966-10-50326

Паронова В.І.

Українка Л.

Ната і добрий ранок : оповідання

Подружилися : оповідання

Старий пень : оповідання

Три метелики : оповідання

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

32

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122922/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

32

Колір

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122927/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

Колір

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122923/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

Колір

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122926/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

32

32

Д

978-966-10-50302

Прудник С.В.

Як їжаки у вирій літали : казка

М'яка 170х240

32

Колір

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати
благодатний грунт, посіяти добірне зерно, а потім дбайливо плекати
тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди.
https://bohdanСерія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в
books.com/catalog/
дітей навички смислового читання через пробудження інтересу.
book/122924/
Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття,
покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно,
вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні інтереси.

45,00

Серія "Читання — це справді цікаво!" 1 рівень

Д

Д

Д

978-966-10-36177

Ушинський К.

Гусак і журавель : 1 — починаю
читати : оповідання

978-966-10-3618Васильчук В.Б. 1 - Починаю читати. Подружилися
4

978-966-10-58315

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Українська мова. Навчання
грамоти. Цікавий алфавіт. НУШ

М'яка 150х230

М'яка 150х230

32

32

М'яка 170х240 360

Колір

Серію книг «Читання – це справді цікаво!» створено для поетапного
формування в дітей навичок обдуманого читання завдяки виникненню
цікавості, заохочення прагнення читати самостійно, вдосконалення
читацьких умінь, розвиток пізнавальних інтересів. Серія книг має
унікальну особливість: твори з однією сюжетною лінією, невелике коло
дійових осіб.
Книги відповідають різним рівням складності:
https://bohdan1 рівень – «Починаю читати» (30-100 слів) – короткі твори, в яких
books.com/catalog/
переважають прості речення.
book/108100/
2 рівень – «Читаю з допомогою» (50-250 слів) – прості сюжети,
зрозуміла лексика, поступове ускладнення синтаксичних конструкцій.
3 рівень – «Читаю самостійно» (250-750 слів) – складніші, але доступні
для сприйняття сюжети, нова лексика, образні вислови.
4 рівень – «Читаю залюбки» (700-1500 слів) – різноманітні за жанром і
тематикою твори для розвитку пізнавальних інтересів.
Приємного читання Вам і Вашим дітям!

45,00

Колір

Серію книг «Читання – це справді цікаво!» створено для поетапного
формування в дітей навичок обдуманого читання завдяки виникненню
цікавості, заохочення прагнення читати самостійно, вдосконалення
читацьких умінь, розвиток пізнавальних інтересів. Серія книг має
унікальну особливість: твори з однією сюжетною лінією, невелике коло
дійових осіб.
Книги відповідають різним рівням складності:
https://bohdan1 рівень – «Починаю читати» (30-100 слів) – короткі твори, в яких
books.com/catalog/
переважають прості речення.
book/108103/
2 рівень – «Читаю з допомогою» (50-250 слів) – прості сюжети,
зрозуміла лексика, поступове ускладнення синтаксичних конструкцій.
3 рівень – «Читаю самостійно» (250-750 слів) – складніші, але доступні
для сприйняття сюжети, нова лексика, образні вислови.
4 рівень – «Читаю залюбки» (700-1500 слів) – різноманітні за жанром і
тематикою твори для розвитку пізнавальних інтересів.
Приємного читання Вам і Вашим дітям!

45,00

У посібнику запропоновано вірші, загадки, ребуси, скоромовки,
чистомовки, потішки, жарти, народні пісеньки, прислів’я та приказки,
оповідання, казки, ігри до всіх букв української абетки, а також цікаві
малюнки, що відображають графіку літер. Використання цього
матеріалу допоможе вчителю створити творчу атмосферу на уроках
навчання грамоти, урізноманітнити й пожвавити навчальний процес,
сприятиме розвитку зв’язного мовлення та фонематичного слуху у
дітей.
Для вчителів початкових класів, вихователів дитячих садків та
студентів педагогічних навчальних закладів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129565/

79,00

Д

Д

Д

Д

2005000011498

978-966-10-06750

978-966-10-07948

978-966-10-07207

У посібнику вміщено вірші, загадки, скоромовки, чистомовки, потішки,
ребуси, прислів’я та приказки до всіх букв української абетки. Збірник
можна використовувати на уроках навчання грамоти, у позакласній
https://bohdanроботі, а також у сімейному колі.
books.com/catalog/
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти,
book/128805/
типовим освітнім програмам та чинним підручникам.
Для вчителів початкових класів, вихователів дитсадків, студентів
педагогічних навчальних закладів та батьків.

79,00

Кононюк А.Я.

Українська мова. Навчання
грамоти. Веселий алфавіт. Вірші,
загадки, скоромовки, ребуси,
прислів’я та приказки до всіх букв
української абетки. НУШ

Тесля В.В.

Конструктор слів
"АБеВеГеҐеДЕЙЯ". 245
захоплюючих головоломок для
тебе, твоїх друзів та родичів.
Рівень 1 (початковий).

М'яка 185х210

60

Колір

245 захоплюючих головоломок для тебе, твоїх друзів та родичів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102211/

26,50

Тесля В.В.

Конструктор слів
"АБеВеГеҐеДЕЙЯ". 245
захоплюючих головоломок для
тебе, твоїх друзів та родичів.
Рівень 2 (середній).

М'яка 185х210

60

Колір

245 захоплюючих головоломок для тебе, твоїх друзів та родичів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100779/

26,50

Тесля В.В.

Конструктор слів
"АБеВеГеҐеДЕЙЯ". 245
захоплюючих головоломок для
тебе, твоїх друзів та родичів.
Рівень 3 (вищий).

М'яка 185х210

60

Колір

245 захоплюючих головоломок для тебе, твоїх друзів та родичів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100780/

26,50

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/99222/

15,00

М'яка 170х240 376

Українські народні казки

Д

978-966-10-31776

Вовк і семеро козенят. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Д

978-966-10-31745

Івасик-телесик. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101976/

15,00

Д

978-966-10-31752

Колобок. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102171/

15,00

Д

978-966-10-32155

Кривенька качечка. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102243/

15,00

Д

978-966-10-31790

Лисиця і кіт. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102279/

15,00

Д

978-966-10-31806

Лисичка і вовк. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102280/

15,00

Д

978-966-10-31783

Троє поросят. Казка.

М'яка 170х240

12

Колір

Казка.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/103564/

15,00

2005000010903

Рожнів В.М.

Українська мова. 1 клас.
Дидактичні картки. Асоціації : у 3 ч.
: комплект 1 : звуки [с]-[ш], [з]-[ж],
[ц]-[ч], [л]-[л]. [р]-[р], [р]-[л]. НУШ

Колір

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. У процесі гри
https://bohdanbooks.com/catalog/
розвиваються сприймання, пам’ять, увага, мислення, навички
book/128102/
узагальнення і класифікації, спілкування.
Логопедичне лото «Асоціації» знадобиться логопедам, психологам,
педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.

89,00

Рожнів В.М.

Українська мова. 1 клас.
Дидактичні картки. Асоціації : у 3 ч.
: комплект 2 : звуки [ж]-[ш], [ш]-[ш],
[ж]-[ж], [ч]-[ч]. [шч]-[ч]. НУШ

Колір

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. У процесі гри
https://bohdanрозвиваються сприймання, пам’ять, увага, мислення, навички
books.com/catalog/
book/128103/
узагальнення і класифікації, спілкування. Логопедичне лото
«Асоціації» знадобиться логопедам, психологам, педагогам і
дбайливим батькам у роботі з дітьми.

84,00

Д

Д

2005000010910

М'яка 205х290

М'яка 205х290

84

60

Д

Д

Д

Д

2005000010927

978-966-10-54553

978-966-10-09966

978-966-10-47326

Рожнів В.М.

Шост Н.Б.

Паронова В.І.

Хамлик К.Б.
Тис С.С.

Українська мова. 1 клас.
Дидактичні картки. Асоціації : у 3 ч.
: комплект 3 : звуки [с]-[з], [с]-[с],
[з]-[з], [с]-[ц]. [ц]-[ц]. НУШ

Українська мова. 1 клас. Картки
для розвитку мовлення учнів. НУШ

Казки та оповідання для дитячого
виховання.

Мовленнєві ігри і вправи для
малят : до записничка вихователя
дитячого дошкільного закладу та
батьків

Колір

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й
виправити у дітей недоліки вимови окремих звуків, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. У процесі гри
https://bohdanрозвиваються сприймання, пам’ять, увага, мислення, навички
books.com/catalog/
book/128104/
узагальнення і класифікації, спілкування. Логопедичне лото
«Асоціації» знадобиться логопедам, психологам, педагогам і
дбайливим батькам у роботі з дітьми.

84,00

Колір

У посібнику запропоновано картки з малюнками та завданнями для
розвитку зв'язного мовлення, спостережливості, уяви та творчих
https://bohdanможливостей першокласників.
Учитель може використовувати картки для організації роботи в парах, books.com/catalog/
book/127967/
творчих і наукових групах, ігрової діяльності, змагань із словесної
винахідливості на різних етапах уроку, а також як індивідуальні вправи.
Для учнів 1-го класу, вчителів, батьків.

89,00

М'яка 145х200 176

До збiрки увiйшли невеликi оповiдання й казки, згрупованi за
тематичним принципом - це дозволяє використовувати тексти пiд час
проведення виховних занять у дитсадку та школi. З допомогою
https://bohdanдiбраного матерiалу дорослi зможуть легко й доступно спiлкуватися з books.com/catalog/
book/100746/
дiтьми на морально-етичнi теми в родинному колi.
Для вчителів початкових класів, вихователiв дитячих садкiв, студентів
педагогічних навчальних закладів.

36,00

М'яка 145х200

У посібнику зібрано й упорядковано добірний матеріал, розрахований
на дітей дошкільного віку (3-5 років) для оволодіння мовленнєвими
навичками: для розвитку мовного апарату з повним арсеналом вправ;
розвитку мовленнєвого дихання з великою кількістю вправ, ігор,
тренінгів; розширення пасивного й активного словника; формування
зв’язного мовлення та його інтонаційної виразності.
Авторами підібрано твори українських поетів та поезії з народної
https://bohdanтворчості з урахуванням інтересів і вікових особливостей дошкільників,
books.com/catalog/
що можуть бути використані не тільки на мовних заняттях, а й на
book/122600/
святкових ранках, у родинному колі.
Посібник створено за методикою формування виразного мовлення
дітей відповідно до вимог державної програми Міністерства освіти і
науки України.
Матеріал може бути використаний вихователями дошкільних
навчальних закладів, керівниками гуртків з виразного мовлення та
батьками, які мають дітей з незначними вадами мовлення.

37,00

М'яка 205х290

М'яка 205х290

64

80

80

Д

Д

Д

Д

978-966-10-0115Каніщенко А.П.
1

У світі чарівного та загадкового.
Хрестоматія для позакласного
читання. 1-4 класи :навчальний
посібник.

Каніщенко А.П.
Чабайовська
М.І.

Українська мова : абетка в
асоціативних кущах та сенканах :
інтегр. навч.-метод. посіб. для
учнів почат. кл.

978-966-10-45605

Українська мова. Активізація
978-966-10-1680- Каніщенко А.П. мовленнєвої діяльності молодших
3
Будна Н.О.
школярів за методикою роботи
над одним словом. 1-2 класи

978-966-10-13642

Каніщенко А.П.
Чабайовська
М.І.

Українська мова.
Методика роботи над одним
словом

Хрестоматія “У світі чарівного та загадкового” містить сім цікавих
змістовних розділів, як сім гармонійно поєднаних барв іскристої
веселки.
А в розділах уміщено оповідання, вірші, загадки, смішинки тощо.
Авторка книги веде маленьких читачів стежинками пізнання світу та
значення людини в ньому; пізнання добра й зла, стосунків між людьми
https://bohdanі їх співіснування з природою. Жваво спілкуючись із дітьми, пояснюючи
books.com/catalog/
їм окремі слова та вирази, спонукаючи їх до роздумів над прочитаним,
book/105431/
педагог А. Каніщенко привчає школярів до самостійного й
повноцінного засвоєння знань. У цій книзі належно представлені
твори, що висвітлюють знаменні для українців дати, обрядовокалендарні святкування, особливості кожної пори року тощо.
В окремий розділ поєднано казки народів світу, виховна цінність яких
незаперечна.

50,00

М'яка 170х240 176

Інтегрований навчально-методичний посібник містить завдання з
української мови для учнів початкових класів, завдяки яким можна
проводити роботу з навчання грамоти, читання, аудіювання, розвитку
https://bohdanзв’язного мовлення та малювання.
books.com/catalog/
Для вчителів початкових класів загальноосвітньої школи, вихователів
book/122101/
груп продовженого дня, студентів вищих навчальних педагогічних
закладів І-ІV рівнів акредитації та батьків, які не байдужі до розвитку
своїх дітей.

85,00

М'яка 145х200 208

У навчально-методичному посібнику подаються матеріали на
допомогу студентам ВНЗ спеціальності «Початкове навчання» та
практикуючим учителям з питань методики опрацювання звуків
української мови та активізації мовленнєвої діяльності школярів 1-2
класів за методикою роботи над одним словом із використанням
інноваційних методів навчання.
https://bohdanУ доборі матеріалу та його експериментальній перевірці брали участь
books.com/catalog/
фахівці спеціальності «Початкове навчання» інституту перепідготовки
book/103661/
та підвищення кваліфікації НПУ ім. М.П. Драгоманова та практикуючі
вчителі шкіл.
Матеріали посібника стануть у пригоді вихователям груп
продовженого дня та батькам, які мають бажання самостійно
підготувати дитину до школи, розвиваючи її активну мовленнєву
діяльність, розумові здібності та творче мислення.

39,00

М'яка 145х200 128

Навчальний посібник містить завдання з української мови для учнів
початкових класів за методикою опрацювання одного слова, завдяки
яким можна сформувати не лише мовленнєві, а й мовні уміння і
https://bohdanнавички, розвинути творчі здібності молодших школярів за
books.com/catalog/
інноваційними технологіями.
book/103690/
Для вчителів початкових класів загальноосвітньої школи, батьків,
студентів вищих педагогічних навчальних закладів ІІ–ІV рівнів
акредитації.

17,00

М'яка 170х240 200

Колір

ISBN

К

Д

К

2005000012013

978-966-10-55536

2005000012297

К

2005000011443

Д

2005000011856

автор

назва

Діденко Л.А.

Математика. 1 клас.
Обчислюй в межах 100.
Практичний наочнодемонстраційний матеріал. НУШ

Будна Н.О.
Шост Н.Б.

Будна Н.О.,
Козуб О.В.

Будна Н.О.
Головко З.Л.

обкл. формат ст.

фарба

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

М'яка 135х140

анотація

сайт

Посібник містить картки із цифрами від 0 до 9 та числом 100, що
допоможуть учням оволодіти навичками лічби в межах першої сотні,
https://bohdanнавчитися називати "сусідів" того чи іншого числа, порівнювати числа і
books.com/catalog/
виконувати дії додавання та віднімання в межах 100. Використання
book/128833/
карток сприятиме формуванню навичок усних обчислень та розвитку
логічного мислення.

24

ціна

26,00

Математика в таблицях. 1 клас.
НУШ

Таблиці з математики для 1 класу — елемент навчально-методичного
комплексу, який рекомендується використовувати на уроках
фронтально під час пояснення, закріплення, узагальнення знань,
умінь і навичок учнів.
https://bohdanЗміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти,
Кольорова
М'яка 690х490 100
books.com/catalog/
типовим освітнім програмам та чинним підручникам.
вкладка
book/128489/
Він містить різноманітний матеріал — від виявлення рівня
підготовленості дітей до школи, навичок орієнтування у просторі,
вміння лічити до розв’язування задач і математичних виразів.
Учитель може використовувати таблиці згідно з календарним планом
один або декілька разів на певних етапах уроку з огляду на його цілі.

Математика. 1 клас.
Чарівна скринька.
Практичний матеріал для
фронтальної та індивідуальної
роботи. НУШ

28

“Чарівна скринька” школяра з математики містить дидактичний
матеріал з числами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0), арифметичними
знаками (+, –, =, >, <, ., :), частинами, геометричними фігурами.
Подано також лічильний матеріал (10 кружечків, 10 трикутників, 10
квадратів — їх можна вирізати), монети, лінійку, моделі годинника,
https://bohdanтермометра та світлофора.
books.com/catalog/
“Скринька” допоможе провести оперативний контроль засвоєння
book/128834/
знань та вироблення практичних навичок, урізноманітнить практичну
та ігрову діяльність під час вивчення математики.
“Чарівна скринька” буде корисною як під час фронтальної роботи
вчителя з класом (учні відповідають на запитання, піднімаючи
відповідну картку), так і на індивідуальних заняттях у школі і вдома.

26,00

Комплект містить макет стоніжки та набір цифр і чисел. Творче
використання комплекту допоможе урізноманітнити уроки математики,
https://bohdanзробити їх цікавими й оригінальними відповідно до вимог типових
books.com/catalog/
освітніх програм та Державного стандарту початкової освіти.
book/128369/
Комплект буде корисним учителям початкових класів, вихователям
дошкільних навчальних закладів.

54,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128526/

51,00

М'яка 100х140

Комплект. Цифри та числа.
Стоніжка. НУШ

205х290

20

Колір

Математика. 1 клас.
Каса цифр, чисел та знаків.
Комплект наочності. НУШ

М'яка 205х290

24

Кольорова
вкладка

499,00

Д

К

К

Д

978-966-10-54584

Будна Н.О.
Головко З.Л.

Набір першокласника. Математика.
Роздатковий матеріал. НУШ

2005000010729

2005000009303

978-966-10-55321

Математика. 1 клас.
Комплект наочності. НУШ

Будна Н.О.

Будна Н.О.

Набір першокласника.
Роздатковий матеріал. НУШ

Математична мозаїка.
Розвивальні та пізнавальні ігри
для першокласників. НУШ

М'яка 205х290

М'яка

50х70

М'яка 145х200

М'яка 205х290

80

Ознайомлення дітей з математикою як особливим методом
світопізнання неможливе без наочності. Пропонуємо різноманітний
лічильний, геометричний, додатковий матеріал із зразками цифр,
монет, знаками дій, який доцільно використовувати під час організації
усного рахунку, повторення складу числа, складання виразів та задач.
Світ дитини — це гра, яскраві образи. Запропоновані дидактичні
https://bohdanКольорова матеріали допоможуть зробити уроки математики нестандартними,
books.com/catalog/
вкладка
заохотять дітей до навчання, сприятимуть розвитку розумових
book/128556/
здібностей, пам’яті, уяви, уваги, логічного і критичного мислення.
Правильність та розбірливість математичних записів є невід’ємною
складовою культури спілкування. Тож навчання дітей каліграфічного
письма цифр таке ж важливе, як і навчання письма малих та великих
літер алфавіту. У посібнику подано зразки написання цифр і чисел,
затверджені Міністерством освіти і науки України.

200

Посібник містить 200 карток для лічби: по дві картки з цифрами від 0
до 9 та числом 10 і знаками арифметичних дій, по чотири картки із
зображеннями тваринок, а також по 10 карток із геометричними
фігурами та предметними малюнками.
https://bohdanПропонований практичний матеріал допоможе малюкам оволодіти
навичками лічби до 10 (у прямому та зворотному порядку), навчитися books.com/catalog/
book/127893/
розпізнавати “сусідів" того чи іншого числа, порівнювати числа,
складати приклади на додавання та віднімання в межах 10 й
ознайомитися з найпростішими геометричними фігурами.
Використання карток сприятиме формуванню навичок усних
обчислень та розвитку логічного мислення дошкільнят.

37,00

22

«Набір першокласника» містить дидактичний матеріал з математики, а
саме: модель світлофора, набір цифр від 1 до 9 та число 0,
математичні знаки, геометричні фігури, монети, лінійку та лічильний
https://bohdanматеріал. Усе це можна вирізати під керівництвом та з допомогою
books.com/catalog/
дорослих.
book/123466/
Даний посібник буде корисним під час фронтальної роботи вчителя з
класом, допоможе урізноманітнити практичну та ігрову діяльність учнів
під час вивчення математики.

34,00

96

У посібнику подано 7 пізнавальних та розвивальних ігор для
інтелектуального розвитку першокласників, зміст яких відповідає
новому Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім
https://bohdanпрограмам.
books.com/catalog/
Подані ігри («Склад числа», «Доміно», «Знайди пару», «Пазли»,
«Лото», «Магічні квадрати», «Танграм» тощо) допоможуть вчителям та
book/128400/
батькам зацікавити учнів вивчати математику, розвивати їхні
пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, увагу, пам’ять тощо.
Для учнів 1-го класу, вчителів, батьків.

169,00

Колір

Колір

Серія "Математика з усмішкою"

171,00

Г

Г

Г

Г

978-966-10-56762

978-966-10-56748

978-966-10-56786

978-966-10-56779

Беденко М.В.

Беденко М.В.

Беденко М.В.

Беденко М.В.

Математика з усмішкою. 1 клас.
Жабка-мандрівниця.
Робочий зошит.
Задачі на одну дію в межах 20.
НУШ

Математика з усмішкою. 1 клас.
Картопляна родина.
Робочий зошит.
Додавання та віднімання чисел в
межах 20. НУШ

Математика з усмішкою.
Клоуни Бім і Бом.
Робочий зошит.
Додавання і віднімання в межах 10.
НУШ

Математика з усмішкою. 1 клас.
Марійчині задачі.
Робочий зошит. НУШ

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

М'яка 170х240

32

«Математика з усмішкою» — це серія невеликих збірників задач і
робочих зошитів для початкової школи (з назвами посібників цієї серії
можна ознайомитись на останній сторінці обкладинки).
Гадаємо, дітей зацікавлять приклади, подані у нестандартній формі, та
https://bohdanзадачі, що, власне, є веселими історіями, в яких діють кмітливі і
books.com/catalog/
симпатичні герої (до речі, в кожному зошиті — інші).
book/128796/
Цей зошит містить 87 історій про пригоди Жабки-мандрівниці. Наша
героїня допоможе першокласникам закріпити вміння розв’язувати
задачі та виконувати дії додавання й віднімання в межах 20.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим освітнім
програмам та чинним підручникам.

23,00

32

«Математика з усмішкою» — це серія невеликих збірників задач і
робочих зошитів для початкової школи (з назвами посібників цієї серії
можна ознайомитись на останній сторінці обкладинки).
Гадаємо, дітей зацікавлять приклади, подані у нестандартній формі, та
https://bohdanзадачі, що, власне, є веселими історіями, в яких діють кмітливі і
books.com/catalog/
симпатичні герої (до речі, в кожному зошиті — інші).
book/129981/
У цьому зошиті «живуть» Картопля-мама, Картопля-тато та їхні дітки
— Пат і Патата.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим освітнім
програмам та чинним підручникам.

23,00

32

«Математика з усмішкою» — це серія оригінальних зошитів для
початкової школи.
Гадаємо, дітей зацікавлять завдання, подані у нестандартній формі, та
задачі, що, власне, є веселими історіями, в яких діють кмітливі і
https://bohdanсимпатичні герої (в кожному зошиті — інші).
books.com/catalog/
Цей зошит містить числові кросворди, магічні квадрати та задачі,
book/129467/
героями яких є клоуни Бім і Бом. Зразки виконання завдань подано на
сторінках 3 і 4.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим освітнім
програмам та чинним підручникам.

23,00

48

«Математика з усмішкою» — це серія оригінальних зошитів для
початкової школи.
Цю книжечку писали двоє — дівчинка Марійка та її тато. Марійка
https://bohdanпридумувала задачі, а татко набирав їх на комп’ютері.
books.com/catalog/
Гадаємо, першокласники зацікавляться задачами, автором яких є їхня
book/129466/
ровесниця, а хтось, можливо, й захоче випробувати власні сили.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим освітнім
програмам та чинним підручникам.

26,00

Г

978-966-10-56755

Беденко М.В.

Математика з усмішкою. 1 клас.
Феї, ельфи і пегаси.
Зошит-тренажер.
Дії над числами в межах сотні.
НУШ

М'яка 170х240

32

«Математика з усмішкою» — це серія оригінальних зошитів для
початкової школи. Пропонований зошит містить числові кросворди,
https://bohdanланцюжки, зашифровані слова, «кругові» вирази та задачі.
Гадаємо, дітей зацікавлять нестандартні завдання, в яких діють чарівні books.com/catalog/
феї, ельфи та пегаси.
book/129575/
Відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим освітнім
програмам та чинним підручникам.

23,00

Серія "Розвиваємо інтелект дитини"

Г

978-966-10-05333

Едігей В.Б.

Інтелектуальний феєрверк.
Навчальні тести (рівень 1).
Посіб.для молод.шк.віку.

М'яка 145х200 112

Г

978-966-10-05340

Едігей В.Б.

Інтелектуальний феєрверк.
Навчальні тести (рівень 2).
Посіб.для молод.шк.віку.

М'яка 145х200 112

Г

978-966-10-05388

Едігей В.Б.

Інтелектуальний феєрверк.
Навчальні тести (рівень 3).
Посіб.для молод.шк.віку.

М'яка 145х200 112

Г

978-966-10-05395

Едігей В.Б.

Інтелектуальний феєрверк.
Навчальні тести (рівень 4).
Посіб.для молод.шк.віку.

М'яка 145х200 112

Г

978-966-10-05401

Едігей В.Б.

Інтелектуальний феєрверк.
Навчальні тести (рівень 5).
Посіб.для молод.шк.віку.

М'яка 145х200 112

У посібнику вміщені 90 завдань, які складають 1-й рівень складності й
призначені для інтелектуального розвитку молодших школярів.
Завдання розподілені на 10 тестів, у кожному з яких є по 9 завдань,
при цьому наприкінці посібника подаються відповіді до завдань
https://bohdanкожного тесту, а також таблиця для оцінювання самим школярем
books.com/catalog/
свого інтелектуального рівня.
book/100729/
Цією книжкою продовжується серія книжок, кожна з яких відповідає
певному рівню складності завдань (усього ж є 5 рівнів), які послідовно,
книжка за книжкою, ускладнюються, і це дедалі більше інтригуватиме і
захоплюватиме школяра.
У посібнику вміщені 90 завдань, які складають 2-й рівень складності й
призначені для інтелектуального розвитку молодших школярів.
Завдання розподілені на 10 тестів, у кожному з яких є по 9 завдань,
при цьому наприкінці посібника подаються відповіді до завдань
https://bohdanкожного тесту, а також таблиця для оцінювання самим школярем
books.com/catalog/
свого інтелектуального рівня.
book/100730/
Цією книжкою продовжується серія книжок, кожна з яких відповідає
певному рівню складності завдань (усього ж є 5 рівнів), які послідовно,
книжка за книжкою, ускладнюються, і це дедалі більше інтригуватиме і
захоплюватиме школяра.
У посібнику вміщені 90 завдань, які складають 3-й рівень складності й
призначені для інтелектуального розвитку молодших школярів.
Завдання розподілені на 10 тестів, у кожному з яких є по 9 завдань,
при цьому наприкінці посібника подаються відповіді до завдань
https://bohdanкожного тесту, а також таблиця для оцінювання самим школярем
books.com/catalog/
свого інтелектуального рівня.
book/100731/
Цією книжкою продовжується серія книжок, кожна з яких відповідає
певному рівню складності завдань (усього ж є 5 рівнів), які послідовно,
книжка за книжкою, ускладнюються, і це дедалі більше інтригуватиме і
захоплюватиме школяра.
У посібнику вміщені 80 завдань, які складають 4-й рівень складності й
призначені для інтелектуального розвитку молодших школярів.
Завдання розподілені на 10 тестів, у кожному з яких є по 8 завдань,
при цьому наприкінці посібника подаються відповіді до завдань
https://bohdanкожного тесту, а також таблиця для оцінювання самим школярем
books.com/catalog/
свого інтелектуального рівня.
book/100732/
Цією книжкою продовжується серія книжок, кожна з яких відповідає
певному рівню складності завдань (усього ж є 5 рівнів), які послідовно,
книжка за книжкою, ускладнюються, і це дедалі більше інтригуватиме і
захоплюватиме школяра.
У посібнику вміщені 90 завдань, які складають 5-й рівень складності й
призначені для Інтелектуального розвитку молодших школярів.
Завдання розподілені на 10 тестів, у кожному з яких є по 9 завдань,
при цьому наприкінці посібника подаються відповіді до завдань
кожного тесту, а також таблиця для оцінювання самим школярем
https://bohdanсвого Інтелектуального рівня.
Цією книжкою завершується серія книжок, кожна з яких відповідала books.com/catalog/
book/100733/
певному рівню складності завдань (від 1-го до 5-го рівнів), які
послідовно ускладнювались, дедалі більше інтригуючи та захоплюючи
школяра.
Ця книжка, а також попередні книжки даної серії, безсумнівно, не
тільки допоможуть у формуванні мислення і творчої уяви школяра, але
й зроблять його дозвілля корисним, цікавим і багатогранним.

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Г

Ф

Ф

К

Г

2005000011511

Будна Т.Б.

978-966-10-2879Йосепчук С.М.
0

2005000011542

978-966-10-51750

978-966-10-56328

Беденко М.В.

Математика. 1 клас. Таблиці
додавання і віднімання в межах 10.
НУШ

Розв'яжи. Розмалюй. Перевір.
Бліц-контроль знань. 1 кл.
(до підр. Богдановича М.В.,
Лишенка Г.П.)

Математика. 1 клас.
Додавання та віднімання в межах
сотні. Зошит з друкованою
основою. НУШ

Будна Н.О.

Математика. 1 клас.
Задачі, вправи, тести. НУШ

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Збірник 1000 сюжетних задач, герої
яких живуть, жартують,
розважаються, допомагають один
одному. НУШ

М'яка 205х290

М'яка 200х145

16

64

Кольорова
вкладка

Дане видання пропонує таблиці додавання і віднімання в межах 10 з
https://bohdanяскравими кольоровими наклейками і цікавими завданнями відповідно
books.com/catalog/
до Державного стандарту початкової освіти та типових освітніх
book/129821/
програм. Цей посібник зробить процес вивчення додавання і
віднімання легким і захопливим.

Даний посібник пропонує нестандартні математичні завдання на
зразок японських кросвордів, що відповідають новій навчальній
програмі МОНмолодьспорту України.
Складається він з двох частин: у першій пропонується замалювати
частинки малюнків з числами до відповідних завдань, а в другій —
зображено відповіді.
Для дошкільнят, учнів 1 класів, вихователів, вчителів, батьків.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/103254/

49,00

8,00

32

Подані завдання у пропонованому зошиті допоможуть учням швидко
https://bohdanта ефективно опанувати правила додавання та віднімання в межах
сотні відповідно до типових освітніх програм та Державному стандарту books.com/catalog/
book/128420/
початкової освіти.
Для учнів молодшого шкільного віку.

18,00

М'яка 145х200 176

У першому розділі даного збірника запропоновано завдання для
поглиблення та закріплення навичок обчислень в межах 10, 20 і 100.
Вправи для усного рахунку, а також задачі, вирази й творчі завдання
до них відповідають вимогам нових типових освітніх програм та
Державного стандарту початкової освіти.
У другому розділі подано цікаві задачі для розвитку пізнавальної
активності та логічного мислення учнів, завдання підвищеної
https://bohdanскладності, завдання з танграмом.
books.com/catalog/
Збірник містить також тестові завдання для перевірки рівня засвоєння
book/128425/
учнями програмового матеріалу з математики в 1 класі (третій розділ).
Цікавою є кольорова вкладка, в якій запропоновано абаки, коробка
«Склад числа», лічильний матеріал, віяло, танграм, що можна
виготовити самостійно.
Збірник допоможе вчителеві у доборі матеріалу до уроків та
додаткових занять, буде корисним для самостійної роботи учнів і
перевірки їх знань з боку батьків.

45,00

М'яка 145х200 144

Пропонований збірник задач відповідає Державному стандарту
початкової освіти та типовим освітнім програмам. У збірнику
запропоновано 1000 задач на всі основні типи, що вивчаються у 1
https://bohdanкласі. Сюжети задач різноманітні й цікаві. У них живуть, жартують,
books.com/catalog/
розважаються і допомагають один одному симпатичні герої.
book/129580/
Посібник доцільно використовувати як доповнення до чинним
підручників під час самостійної роботи в класі, для додаткових занять з
математики або в ході виконання домашніх завдань.
Для учнів 1 класу, вчителів, батьків.

30,00

М'яка 170х200

Ф

Ф

Ф

Ф

К

2005000013119

2005000011535

978-966-10-56335

2005000011528

2005000012877

Шост Н.Б.

Математика. 1 клас.
Зошит з друкованою основою.
Додавання та віднімання в межах
100. НУШ

Партика Н.В.

Математика. 1 клас.
Зошит з друкованою основою.
Семицвітка. Задачі. Ігри. Казки.
Прислів’я та приказки. НУШ

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Зошит-рахівничок.
Математичні вирази із
зашифрованими словами та веселі
задачі на додавання і віднімання в
межах 20. НУШ

Чумарна М.І.

Богданович
М.В.

Математика. 1 клас.
Зошит. Лічилка-розмальовка.
Десять пальчиків у мене. НУШ

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
НУШ

М'яка 170х200

М'яка 170х240

М'яка 170х200

М'яка 170х240

М'яка 170х200

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129812/

26,00

64

Запропонований посібник розвиватиме в дитини не лише просторові
уявлення, уміння лічити та логічно мислити, а й бачити і відчувати світ
у цілісних образах та радісних барвах.
https://bohdanbooks.com/catalog/
Зміст зошита відповідає Державному стандарту початкової освіти,
book/129626/
типовим освітнім програмам та чинним підручникам.
Адресований учням, учителям початкових класів, вихователям груп
продовженого дня, батькам, студентам.

25,00

32

Посібник відповідає Державному стандарту початкової освіти та
типовим освітнім програмам.
https://bohdanЗавдання у пропонованому зошиті допоможуть швидко та ефективно books.com/catalog/
book/129627/
опанувати правила додавання та віднімання в межах двадцяти.
Для дітей молодшого шкільного віку.

19,00

32

Світ малого українця — це дивовижна краса України: співучі солов’ї в
зелених дібровах, червона калина над голубим плесом, пісня
жайворонка на світанку ...
Це багата і співуча мова, в якій віддзеркалилася пам’ять тисячоліть.
Це мудрий і радісний передзвін наших прадавніх свят, багатство
української вишивки, краса народного побуту і звичаю. Це велика
https://bohdanповага до людини як до творіння Божого.
Розмальовка “Десять пальчиків у мене” — ще один посібник із серії books.com/catalog/
book/129631/
навчально–розвивальних книг “Світ малого українця”. Лічилки, вірші,
загадки, ігри в цікавій та доступній формі вводять малюків у світ
арифметичних понять і символів, плекають у дитячих серденьках
притаманну нашому народові правдивість, щирість, доброту у
ставленні до всього живого.
Посібник відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим
освітнім програмам та чинним підручникам.

19,00

64

Пропонований посібник відповідає Державному стандарту початкової
освіти, типовим освітнім програмам і призначений для оперативної
перевірки знань учнів, своєчасного виявлення і усунення прогалин у
засвоєнні вивченого матеріалу, ефективного використання часу на
уроці.
У посібнику міститься 36 самостійних робіт, які доцільно
https://bohdanвикористовувати як доповнення до діючих підручників. Матеріал
books.com/catalog/
посібника розташовано за варіантами. Кожен варіант є окремим
book/129782/
блоком сторінок, позначених зображенням звірят:
І блок (І варіант, сторінки 1 – 20) — песик;
ІІ блок (ІІ варіант, сторінки 1 – 20) — котик;
ІІІ блок (ІІІ варіант, сторінки 1 – 20) — курча.
Розшийте посібник. Таким чином ви отримаєте три окремі брошури з
математичними завданнями для самостійної роботи учнів за кожним з
трьох варіантів. Для вчителів і учнів початкових класів.

24,00

64

Дві фарби

Д

Ф

Г

Ф

2005000011993

Жигайло О.І.
Тучапська Г.В.
Придорожко
В.В.
Фучила О.П.

Математика. 1 клас.
Попрацюємо на полях зошита.
НУШ

М'яка 205х290

28

2005000012860

Будна Н.О.

Математика. 1 клас.
Самостійні роботи.

М'яка 145х200

24

978-966-10-56717

978-966-10-56731

978-966-10-56724

Беденко М.В.

Богданович
М.В.

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Швидкі та цікаві сторінки.
Супербліц. НУШ

Математика. 1-2 класи.
500 цікавих задач. НУШ

Математика. 1 клас.
Бліц-контроль знань. НУШ

Набір карток для роботи на полях зошита призначений для
самостійної та індивідуальної роботи з учнями. Завдання складені
відповідно до Державного стандарту початкової освіти та типовим
https://bohdanосвітнім програмам й охоплюють усі основні теми курсу математики 1
books.com/catalog/
класу.
book/129630/
Картки відповідей допоможуть учителеві швидко, легко, зручно
перевірити виконані завдання.
Для вчителів початкових класів, першокласників та їх батьків.

У посібнику наведено зразки письмових самостійних робіт з
математики для учнів 1-х класів відповідно до вимог Державного
стандарту початкової освіти та типових освітніх програм.

19,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129781/

11,00

М'яка 100х165 120

Пропонований математичний "тренажер" відповідає Державному
стандарту початкової освіти, типовим освітнім програмам та чинним
підручникам.
"Тренажер" містить "швидкі" та цікаві сторінки. На швидких" (непарних)
сторінках подано вирази і задачу. На кожному уроці протягом трьох
https://bohdanхвилин учні заповнюють сторінку. Вчитель фіксує час і оцінює
books.com/catalog/
правильність виконання завдань. Мета цих сторінок - оперативний
book/128486/
контроль знань.
Цікаві (парні) сторінки включають нестандартні завдання, які
допоможуть розвинути пізнавальну активність учнів, їх логічне
мислення та любов до математики.
Посібник можна використовувати не тільки під час уроку, але й для
індивідуальних і додаткових занять з учнями в школі та вдома.

24,00

М'яка 170х240 128

У посібнику пропонуються цікаві задачі і вправи, логічні завдання,
ребуси, загадки. Сюжети завдань тісно пов’язані з життям та
інтересами дітей. Завдання ілюстровані виразними веселими
https://bohdanмалюнками. Задачі і вправи базуються на математичних поняттях, з
якими діти знайомляться у першому і другому класах, і спрямовані на books.com/catalog/
book/128575/
пробудження інтересу до математики, формування навичок логічного
мислення.
Для учнів початкових класів, батьків і вихователів груп продовженого
дня.

49,00

Пропонований математичний “тренажер” відповідає Державному
стандарту початкової освіти, типовим освітнім програмам та чинним
підручникам.
Картка “тренажера” включає 10-20 виразів та одну задачу. На кожному
https://bohdanуроці протягом 3 хвилин учні обчислюють вирази. Вчитель фіксує час і
оцінює правильність виконання завдань, адже швидкість (поряд із
books.com/catalog/
book/128484/
правильністю) характеризує рівень оволодіння обчислювальними
навичками учнів.
Хто виконав обчислення швидше — розв’язує задачу і розмальовує
малюнок.
Даний посібник можна використовувати і для роботи вдома.

22,00

М'яка 100х165

96

Колір

К

2005000011566

Ф

978-966-10-56847

Ф

978-966-10-56823

Ф

978-966-10-56830

Кожна дитина вчиться красиво писати. Для цього існують прописи —
зручні, складені відповідно до навчальної програми робочі зошити.
Але цим непосидькам нудно виводити каліграфічно цифру за цифрою,
букву за буквою.
Ми ж намагалися скласти прописи саме для таких дітей. Каліграфічні
https://bohdanзавдання у цьому посібнику чергуються із завданнями «подумати» й
books.com/catalog/
«уявити». Тому така робота не буде здаватися дітям монотонною.
book/129670/
Вправи продумані так, щоби тренувати всі м’язи руки. Їх потрібно
виконати не просто охайно, а дуже охайно.
Увага дітей постійно розсіюється, і навіть на написанні рядка одиниць
їм важко сконцентруватися.
Тому на кожному уроці ми пропонуємо одне–два завдання, де писати
треба не багато, але красиво.

26,00

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Веселі прописи. НУШ

М'яка 170х240

48

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Виконай за 5 хвилин.
У трьох частинах. Частина 1.
Перший десяток. НУШ

М'яка 145х215

48

Подані завдання, виконуючи на час, допоможуть в ігровій формі
закріпити навички додавання і віднімання.
https://bohdanМатеріал зошита відповідає Державному стандарту початкової освіти books.com/catalog/
book/129625/
та типовим освітнім програмам.
Для учнів 1 класу.

24,00

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Виконай за 5 хвилин.
У трьох частинах. Частина 2.
Другий десяток. НУШ

48

Подані завдання, виконуючи на час, допоможуть в ігровій формі
закріпити навички додавання і віднімання.
https://bohdanМатеріал зошита відповідає Державному стандарту початкової освіти books.com/catalog/
book/129623/
та типовим освітнім програмам.
Для учнів 1 класу.

24,00

Беденко М.В.

Математика. 1 клас.
Виконай за 5 хвилин.
У трьох частинах. Частина 3.
Другий десяток із переходом через
розряд. НУШ

48

Подані завдання, виконуючи на час, допоможуть в ігровій формі
закріпити навички додавання і віднімання.
https://bohdanМатеріал зошита відповідає Державному стандарту початкової освіти books.com/catalog/
book/129624/
та типовим освітнім програмам.
Для учнів 1 класу.

24,00

М'яка 145х215

М'яка 145х215

Колір

Д

Ф

2005000012853

Будна Н.О.

978-966-10-1714Шост Н.Б.
5
Походжай Н.Я.

Математика. 1 клас.
Диктанти. НУШ

М'яка 145х200

24

Математика.
Картки для поточного та
тематичного контролю знань. 1 кл.

М'яка 145х200

32

У посібнику подано завдання для перевірки рівня сформованості
навички усних обчислень в учнів 1-го класу. Завдання математичних
диктантів відповідають Державному стандарту початкової освіти та
типовим освітнім програмам.
Досвід показує, що такий вид роботи сприяє розвиткові самостійного
мислення, формує швидкість, гнучкість, глибину і точність думки,
розвиває математичну мову, уяву, увагу, пам’ять дітей. Завдання
посібника можна використовувати як для поточної, так і для
тематичної перевірки знань учнів.
Для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, батьків.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129789/

У посібнику подано 56 карток з математики для поточного та
https://bohdanтематичного контролю знань учнів 1 класу з усіх тем базової програми. books.com/catalog/
book/102471/
Посібник призначений для самостійної роботи учнів.

11,00

7,00

Г

2005000011641

Тесля В.В.

Математика. Тренуємо увагу.
1-10 & 1-20. Навчальна гра для
дітей від 5 років. НУШ

М'яка

95х145

16

Навчальна гра для двох і більше гравців віком від 5 років.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128901/

12,00

Г

2005000011757

Тесля В.В.

Математика. Тренуємо увагу.
11 & 15. Навчальна гра для дітей
від 5 років. НУШ

М'яка

95х145

16

Навчальна гра для двох і більше гравців віком від 5 років.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128898/

12,00

Г

2005000011764

Тесля В.В.

Математика. Тренуємо увагу.
555 & 777. Навчальна гра для дітей
від 5 років. НУШ

М'яка

95х145

16

Навчальна гра для двох і більше гравців віком від 5 років.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128899/

12,00

48

У посібнику запропоновано оригінальні завдання, які допоможуть
першокласнику повторити у цікавій формі матеріал з математики.
Вміщені тут вправи сприятимуть розвитку математичного мислення,
пам’яті, уваги і уяви, створять незабутній емоційний стан і почуття
впевненості у своїх силах, відчуття перемоги.
Для вчителів та учнів 1 класу.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102470/

18,00

Ф

978-966-10-31820

Будна Т.Б.

Математика.
Зошит-тренажер: 1 клас: у 2 ч. Ч. 2

М'яка 205х290

Ф

978-966-10-29575

Г

978-966-10-24266

Г

978-966-10-28332

Ф

Д

978-966-10-57271

978-966-10-57318

У посібнику запропоновано оригінальні завдання, які допоможуть
https://bohdanпершокласнику у цікавій формі повторити матеріал з математики. Ці
вправи сприятимуть розвитку математичного мислення, пам’яті, уваги і books.com/catalog/
book/102469/
уяви, створять незабутній емоційний стан і почуття впевненості у своїх
силах, відчуття перемоги. Для вчителів та учнів 1 класу.

Будна Т.Б.

Математика.
Зошит-тренажер. 1 клас: у 2 ч. Ч. 1

Беденко М.В.

Математика.
Розвиваємо математичну мову:
посібник для 1 класу
загальноосвіт.навч.закл.: в 2 ч. Ч.1.

М'яка 170х240 128

Колір

Посібник за своїм змістом відповідає Державному стандарту
початкової загальної освіти з математики та новій навчальній
програмі. Для учнів 1 класу.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102517/

30,00

Беденко М.В.

Математика.
Формуємо математичні уявлення :
посібник для 1 класу
загальноосвіт. навч. закл. : в 2 ч. Ч
2

М'яка 170х240 128

Колір

Посібник за своїм змістом відповідає Державному стандарту
початкової загальної освіти з математики та новій навчальній
програмі.
Для учнів 1 класу.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102535/

30,00

“Математичний біатлон” — це посібник-гра для учнів всього класу. У
справжньому біатлоні потрібно швидко пересуватися на лижах і
влучно стріляти — за похибки карають або додатковими кругами, або
штрафними хвилинами. У математичному біатлоні потрібно швидко
обчислювати, але не помилятися — за похибку нараховують штрафні
https://bohdanбали.
Усього в посібнику 5 біатлонів по 12 варіантів. Половина варіантів у books.com/catalog/
book/129412/
кожному біатлоні (вони позначені повітряною кулькою) відповідає
середньому рівню знань, а друга половина (позначені важкою гирею)
— вищому рівню. Для спрощення перевірки у посібнику наведено
перелік відповідей.
Щоб забезпечити всіх учнів варіантами, на клас бажано мати 5-6
книжечок (по книжці на 5 учнів).

23,00

У посібнику подано завдання, зміст яких відповідає відповідає
Державному стандарту початкової освіти, типовим освітнім програмам.
https://bohdanКольорова Задачі і вправи сприятимуть закріпленню знань і умінь обов’язкового
М'яка 170х240 128
books.com/catalog/
вкладка
рівня математичної підготовки та логіко-математичному розвитку
book/128573/
молодших школярів.
Для вчителів початкових класів, другокласників та їх батьків.

49,00

Беденко М.В.

Богданович
М.В.

Математичний біатлон. 1 клас.
Посібник-гра для учнів всього
класу. НУШ

Математичний помічник
першокласника. НУШ

М'яка 205х290

48

М'яка 145х200 128

18,00

К

2005000011597

Будна Т.Б.

Математичні прописи. 1 клас. НУШ

Д

978-966-10-39208

Богданович
М.В.
Козак М.В.
Король Я.А.
Корчевська
О.П.

Методика викладання математики
в початкових класах

Д

978-966-10-35149

Гречук В.Ю.
Кіщук Н.В.

Ознайомлення з геометричними
тілами у початковій школі : Збірник
вправ : книга для вчителя

Д

978-966-10-16896

Кіщук Н.В.

Основи методики вивчення
елементів геометрії у початковій
школі

У посібнику запропоновано зразки накреслення цифр, різноманітні
вправи, цікаві завдання, що допоможуть краще сформувати навички
https://bohdanкаліграфічного письма з математики, розвинути увагу,
books.com/catalog/
спостережливість, мислення.
book/129581/
Матеріал зошита відповідає Державному стандарту початкової освіти
та типовим освітнім програмам.
Для учнів 1-го класу.

19,00

У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики
викладання математики відповідно до Державного стандарту
початкової загальної освіти, чинної програми початкових класів і
програми методики викладання математики в загальноосвітніх
навчальних закладах.
Посібник призначений для студентів факультетів підготовки вчителів
початкових класів педагогічних університетів та інститутів. Його
можуть використовувати й учні педагогічних училищ, учителі
початкових класів та методисти початкової ланки освіти.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/105623/

76,00

60

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/117230/

19,00

М'яка 145х200 104

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102887/

20,00

М'яка 170х200

48

М'яка 145х200 368

М'яка 145х200

Г

978-966-10-57325

Гречук В.Ю.
Кіщук Н.В.

Я досліджую світ. 1 клас.
Математика. Образотворче
мистецтво. Технології. Робочий
зошит. НУШ

М'яка 170х240

64

Посібник містить систему вправ для ознайомлення першокласників з
геометричними фігурами (кулею, кубом, кругом, квадратом,
трикутником, прямокутником) та вдосконалення навичок орієнтації у
просторі. Вводяться поняття точки, відрізка, ламаної лінії, кривої і
https://bohdanКольорова
прямої ліній, кривої і плоскої поверхонь. Формуються уявлення про
books.com/catalog/
вкладка
сантиметр та навички вимірювання і побудови відрізків заданої
book/129413/
довжини. Здійснюється початковий аналіз форми геометричних фігур.
Змістове наповнення і структура зошита відповідають Державному
стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам.
Для вчителів та учнів початкової школи.

Навчально-методичний комплект з курсу “Логіка в задачах і прикладах”
включає:
1. Методично-дидактичний посібник “Методичні рекомендації щодо
вивчення курсу “Логіка в задачах і прикладах” в 1-4 класах”.
2. Календарно-тематичне планування курсу.
3. Робочі зошити (1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.).
Програма курсу містить розділи: “Предмети навколо нас. Поняття
https://bohdanмножини”; “Судження”; “У світі цифр і чисел”; “Величини. Міри
довжини, часу, об’єму, площі”; “У світі геометрії”; “Задачі підвищеної books.com/catalog/
book/129806/
складності”.
У зошитах дібрано цікаві завдання, спрямовані на вироблення в учнів
уміння планувати свою роботу, виділяти істотне в логічних завданнях,
порівнювати, аналізувати, що сприяє розвитку кмітливості,
допитливості, винахідливості, вмінню вести дискусії, висловлювати
альтернативні думки. Виклад матеріалу починається зі створення
проблемних ситуацій, що спонукає дітей до розумової діяльності,
розвиває логічне мислення.
Мета довiдника — сприяти узагальненню знань учнiв початкових
класiв з української мови, математики та природознавства, а також
систематизувати загальнонавчальні навички i вмiння учнiв.
Зміст, об’єм та послiдовнiсть викладу матерiалу довiдника
вiдповiдають вимогам типових освітніх програм та Державному
стандарту початкової освіти.
У першому розділi вмiщено короткi вiдомостi про мову i мовлення,
текст, речення, слово та подано правописний коментар частин мови. У https://bohdanДві фарби
додатку наведено зразки граматичних розборiв та подано слова,
books.com/catalog/
book/128414/
правопис яких необхiдно запам’ятати. В другому розділі вмiщено
основнi вiдомостi про натуральний ряд чисел, дiї додавання,
вiднiмання, множення, дiлення та їх застосування. Наведено основний
геометричний матерiал і таблицi величин. У третьому розділі подано
пояснення основних понять курсу «Природознавство» в початкових
класах, вміщено таблиці властивостей корисних копалин, характерних
особливостей природних зон України тощо.
У довiднику видiлено не тiльки основнi

35,00

К

2005000012938

Гриценко Н.І.
Немеш Л.В.
Пильник Л.П.

Логіка в задачах і прикладах.
1 клас. Робочий зошит. НУШ

М'яка 170х240

80

К

978-966-10-56557

Будна Н.О.
Козуб О.В.

Довідник учня початкових класів.
НУШ

М'яка 145х200

80

Ф

978-966-10-13802

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина перша. НУШ

М'яка 100х165

56

У посібнику подано картки з математики для поточного та тематичного
https://bohdanконтролю знань учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник
books.com/catalog/
book/100885/
призначений для самостійної роботи учнів.

12,00

Ф

978-966-10-27755

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина друга. НУШ

М'яка 100х165

56

У посібнику подано картки з математики для поточного та тематичного
https://bohdanконтролю знань учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник
books.com/catalog/
book/100886/
призначений для самостійної роботи учнів.

12,00

Ф

978-966-10-27762

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина третя. НУШ

М'яка 100х165

56

У посібнику подано картки з математики для поточного та тематичного
https://bohdanконтролю знань учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник
books.com/catalog/
book/100887/
призначений для самостійної роботи учнів.

12,00

Ф

978-966-10-27779

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина четверта. НУШ

М'яка 100х165

56

У посібнику подано картки з математики для поточного та тематичного
https://bohdanконтролю знань учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник
books.com/catalog/
book/100888/
призначений для самостійної роботи учнів.

12,00

35,00

31,00

Ф

978-966-10-27786

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина п’ята. НУШ

М'яка 100х165

64

У посібнику подано картки з математики для поточного та тематичного
https://bohdanконтролю знань учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник
books.com/catalog/
book/100889/
призначений для самостійної роботи учнів.

12,00

Ф

978-966-10-27793

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина шоста. НУШ

М'яка 100х165

56

У посібнику подано картки з математики для поточного та тематичного
https://bohdanbooks.com/catalog/
контролю знань учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник
book/102474/
призначений для самостійної роботи учнів.

12,00

Ф

978-966-10-28851

Вовчук І.С.

Математика. 1 клас.
Картки для самостійної роботи.
Частина сьома. НУШ

М'яка 100х165

48

У посібнику подано картки з математики для поточного контролю
знань
учнів 1 класу з усіх тем нової програми. Посібник призначений для
самостійної роботи учнів.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102475/

12,00

ISBN

Д

Д

Д

Д

2005000011979

автор

Будна Н.О.
Гладюк Т.В.

978-966-10-5669- Будна Н.О.
4
Головко З.Л.

2005000012068

2005000012099

Будна Н.О.

Будна Н.О.

назва

Я досліджую світ. 1 клас.
Природознавство. Таблиці. НУШ

Я досліджую світ. 1-2 кл. Пори
року. Таблиці. НУШ

Я досліджую світ. 1-4 класи.
Рослини. Комплект наочності.
НУШ

Я досліджую світ. 1-4 класи.
Свійські тварини. Комплект
наочності. НУШ

обкл.

формат стор.

фарба

анотація

сайт

ціна

Кольорова
вкладка

Навчальний посібник у таблицях «Я досліджую світ.
Природознавство» для 1 класу — елемент дидактико-методичного
комплекту, який рекомендується використовувати на уроках під час
пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь та навичок учнів.
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти
та типовим освітнім програмам.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128490/

469,00

32

Таблиці “Я досліджую світ. Пори року” — елемент навчальнометодичного комплекту, який рекомендується використовувати на
уроках інтегрованого курсу “Я досліджую світ”, під час пояснення,
закріплення, узагальнення знань, умінь і навичок учнів.
Зміст посібника відповідає вимогам Державного стандарту початкової
https://bohdanосвіти та типовим освітнім програмам.
books.com/catalog/
Він містить ілюстрації до пір року, ребуси, загадки, прикмети,
book/128491/
прислів’я, приказки, вірші, цікавий пізнавальний та розвивальний
матеріал.
Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня,
дитячих дошкільних закладів.

159,00

26

Колір

Навчальний посібник «Комплект наочності. Рослини» складається із
зображень 52 найпоширеніших рослин.
Творче використання комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити
уроки навчання грамоти і письма, математики, мистецтва, курсу «Я
https://bohdanдосліджую світ», зробити їх цікавими й оригінальними.
books.com/catalog/
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти,
book/128517/
типовим освітнім програмам та чинним підручникам. Комплект буде
корисним вчителям початкових класів, вихователям груп
продовженого дня та вихователям дитячих садків.

54,00

Колір

Навчальний посібник «Комплект наочності. Свійські тварини»
складається із 16 зображень різних тварин.
Творче використання комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити
уроки навчання грамоти і письма, математики, мистецтва, курсу «Я
https://bohdanдосліджую світ», зробити їх цікавими й оригінальними.
books.com/catalog/
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти,
book/128518/
типовим освітнім програмам та чинним підручникам. Комплект буде
корисним учителям початкових класів, вихователям груп
продовженого дня та вихователям дитячих садків.

39,00

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

М'яка

М'яка

М'яка

М'яка

690х490

340х490

205х290

205х290

68

16

М'яка

205х290

38

Колір

Навчальний посібник «Комплект наочності. Тварини» складається із
76 зображень різних тварин.
Творче використання комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити
https://bohdanуроки навчання грамоти і письма, математики, рідної мови,
books.com/catalog/
природознавства, трудового та образотворчого мистецтва, зробити їх
book/128519/
цікавими й оригінальними.
Комплект буде корисним вчителям початкових класів, вихователям
груп продовженого дня та вихователям дитячих садків.

Дидактичний матеріал/Календар
природи./В2.

М'яка

690х490

1

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100636/

15,00

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Календар
природи/

М'яка

290х415

1

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101658/

10,00

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Київстолиця України/В2.

М'яка

690х490

1

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100637/

15,00

Д

2005000012075

Будна Н.О.

Д

2005000012105

Будна Н.О.

Д

2005000012112

Будна Н.О.

Д

2005000012129

Будна Н.О.

Д

2005000012150

Будна Н.О.

Д

2005000012143

Будна Н.О.

Д

2005000012136

Д

978-966-10-56489

Будна Н.О.

Д

2000000000831

Будна Н.О.

Д

2000000000497

Д

2000000000459

Я досліджую світ. 1-4 класи.
Тварини. Комплект наочності. НУШ

64,00

Я досліджую світ. 1-4 класи. Овочі.
Комплект наочності. НУШ
Я досліджую світ. 1-4 класи.
Фрукти та ягоди. Комплект
наочності. НУШ
Я досліджую світ. 1-4 класи.
Птахи лісів України. Комплект
наочності. НУШ
Я досліджую світ. 1-4 класи.
Птахи міс і сіл України. Комплект
наочності. НУШ
Я досліджую світ. 1-4 класи.
Рослини луків України. Комплект
наочності. НУШ
Я досліджую світ. 1-4 класи.
Рослини полів України. Комплект
наочності. НУШ
Я досліджую світ. 1 клас.
Дидактчні картки + наклейки. НУШ

Колір

Д

2000000000589

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Моя країна Україна./

М'яка

690х490

1

Д

2000000000770

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Правила
поведінки в природі/

М'яка

340х490

1

Д

2000000000541

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Рідне місто
(село)./В2

М'яка

690х490

1

Д

2000000000855

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Рідні
обереги./

М'яка

690х490

1

К

2005000006593

Майхрук М.І.

Зелена галявина. Наша природа.
Пори року. Розмальовка

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100638/

15,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100640/

10,00

29365

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100641/

15,00

28970

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100642/

15,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/122606/

9,00

Колір

Колір

К

2005000006579

Майхрук М.І.

Зелена галявина. Наша природа.
Рослини. Розмальовка

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/122603/

9,00

К

2005000006586

Майхрук М.І.

Зелена галявина. Наша природа.
Тварини. Розмальовка

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/122605/

9,00

К

2005000006562

Майхрук М.І.

Зелена галявина. Явища природа.
Розмальовка

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/122604/

9,00

20

Дерева, зазвичай, живуть довше за нас, людей. Цілком можливо, що
липа чи дуб, які ростуть перед будинком, посаджені ще твоїм
прадідом. В Америці є дерева, яким вже понад 4000 років. Дерева —
найвищі з рослин, які ростуть на планеті Земля. У нас в Європі вони
можуть вирости до 50 метрів у висоту, а от у Австралії деякі породи
сягають і 130 метрів заввишки.
Дерева розрізняються за бруньками, листками, корою, плодами та
формою крони.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102285/

12,00

20

Деякі польові квіти є бур’янами, бо ростуть там, де і культурні
рослини. Вони позбавляють буряк чи картоплю поживних речовин,
овочі отримують менше води, світла або просто місця на грядці.
Таким чином бур’яни суттєво зменшують зібраний врожай. Селяни
борються з ними за допомогою різних знарядь, а навіть хімічних
засобів. Та попри все ці рослини завжди знаходять спосіб
оборонитися і вижити. І милують вони наше око на полях та ланах
своєю красою.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/103047/

10,50

Як тільки людина стала осілою, тобто перестала кочувати з місця на
місце, вона почала одомашнювати або ж приручати диких тварин.
https://bohdanВпродовж багатьох сторіч одомашнені тварини змінювали свій вигляд.
books.com/catalog/
Зміни відбулися настільки разючі, що мало хто тепер може розпізнати
book/101205/
в таксі чи пуделеві їх спільного предка вовка. Ось так дикі тварини
стали свійськими.

10,50

Г

Г

Г

978-966-10-07450

978-966-10-07467

978-966-10-07436

Ервін А.

Ервін А.

Ервін А.

Листяні дерева. Навчальна книжкарозмальовка

Польові квіти. Навчальна книжкарозмальовка

Свійські тварини. Навчальна
книжка-розмальовка

М'яка

М'яка

М'яка

170х200

170х200

170х200

20

Г

978-966-10-07481

Г

978-966-10-07474

Ервін А.

Співочі птахи. Навчальна книжкарозмальовка

Ервін А.

Тварини лісу. Навчальна книжкарозмальовка

Г

978-966-10-07443

Д

978-966-408-486Стефаник В.І.
1

Д

Д

978-966-10-12447

Ервін А.

Майхрук М.І.

978-966-408-537Каніщенко А.П.
0

М'яка

М'яка

170х200

170х200

Багато пташок мають «свою мову». Вони розмовляють поміж собою,
використовуючи звуки, які прикликають, попереджують про небезпеку
https://bohdanабо виражають страх. Власне співати можуть лише самці певних
books.com/catalog/
співочих птахів. Співом вони приваблюють до себе самочок або ж
book/103408/
відлякують ворогів. Самці мають зазвичай більш барвисте
забарвлення пір’ячка, ніж самочки.

20

У наших лісах живе багато різних тварин. Вони великі та маленькі, а
деякі з них надзвичайно полохливі і виходять зі своїх нірок чи
схованок, коли починає смеркати, а то й взагалі уночі. До таких, хто
полюбляє темну пору доби, належать борсук, куниця та сіра сова.
Інших тварин ти можеш запросто серед білого дня побачити у лісі.

20

10,50

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/103492/

10,50

10,50

Хвойні дерева. Навчальна книжкарозмальовка

М'яка

170х200

20

Дерева, у яких листя має вигляд твердих маленьких голочок,
називають хвойними. Хвойні стійко переносять і суворий клімат, і бідні
на поживні речовини грунти. У нас ростуть суцільні хвойні ліси. Ці
https://bohdanдерева чудово пристосовуються як до гористої, так і до одноманітно books.com/catalog/
рівнинної місцевості. Загалом хвойні ростуть набагато швидше від
book/101440/
листяних дерев. Саме тому вони постачають нам більшу частину
деревини для господарських потреб.

Оленчина ботаніка.

М'яка

145х200

112

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102814/

39,00

136

Посібник пропонує систематизовані загадки, вірші, прислів’я та
приказки природничого змісту про неживу природу, пори року, явища
природи, живу природу (овочеві, технічні, зернові рослини, дерева,
https://bohdanкущі, трави, гриби, тварин, людину тощо).
books.com/catalog/
Матеріал посібника допоможе вчителеві урізноманітнити уроки з курсу
book/103134/
"Я і Україна", зацікавити учнів та розширити їхнє уявлення про
навколишній світ.
Для вчителів, вихователів, батьків, учнів.

29,00

144

У посібнику подано матеріал, спрямований на розвиток пізнавального
інтересу та
активності дітей, їхнього логічного мислення, на збагачення
словникового запасу. Без примусу і перевтоми маленькі чомусики
зможуть крокувати стежинами знань.
https://bohdanСамостійна робота дитини над кожним розділом передбачає
books.com/catalog/
використання альбому для зображення в ньому вже відомих та нових
book/103299/
об’єктів навколишнього світу.
Поданий матеріал може бути використаний на уроках з курсу “Я і
Україна” та читання.
Посібник адресований найменшим школярам, а також стане у пригоді
вчителям, вихователям і батькам.

50,00

Природа навколо нас. Загадки,
вірші, прислів’я та приказки. Вид.2ге, переробл. і доп.

Світ довкілля. Міні-енциклопедія
для чомусиків. 1-4 класи.

М'яка

М'яка

120х165

170х240

Колір

Д

Д

Д

Д

978-966-10-5461Грущинська І.В.
4

978-966-10-5814Грущинська І.В.
8

2005000012921

2005000012914

Січовик І.П.

Січовик І.П.

Я досліджую світ. 1-4 класи. Літо.
Ведення спостереження за
природою. НУШ

Я досліджую світ. Навчальний
посібник

Я досліджую світ. 1-4 класи.
Дивокрай. Частина 1. Свійські та
дикі тварини. НУШ

Я досліджую світ. 1-4 класи.
Дивокрай. Частина 2. У небі, на
землі, у воді. Птахи. Комахи. Риби.
НУШ

М'яка

М'яка

М'яка

М'яка

170х240

170х240

170х240

170х240

128

У посібнику запропоновано різні способи організації спостережень за
природою влітку. Подано цікавий матеріал про рослини та тварин
рідного краю, практичні завдання, багатий літературознавчий
матеріал про літо (вірші, загадки, прислів’я та приказки), народні
прикмети, правила безпечної поведінки в природі.
https://bohdanДля детальних спостережень радимо вести щоденник, в якому
books.com/catalog/
фіксувати дату певного явища або процесу та зображувати його у
book/129513/
вигляді малюнка чи схеми.
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти
та типовим освітнім програмам.
Для учнів та вчителів шкіл, вихователів груп продовженого дня,
студентів педагогічних закладів освіти.

75,00

296

У посібнику запропоновано різні способи організації спостережень за
природою: екскурсії, подорожі, прогулянки, навчально-дослідна
діяльність тощо. Подано основні поняття, пов’язані з погоднокліматичними явищами і процесами в живій природі, практичні
завдання, цікавий літературознавчий матеріал (вірші, загадки,
https://bohdanприслів’я та приказки), народні прикмети, правила безпечної поведінки books.com/catalog/
в природі. Для детальних спостережень радимо вести щоденник, в
book/129564/
якому фіксувати дату певного явища або процесу та зображувати його
у вигляді малюнка чи схеми.
Для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, вихователів груп
продовженого дня, студентів педагогічних закладів освіти.

75,00

224

Любов до рідного краю починається зі всього, що оточує нас у
дитинстві: від материнської колискової до синього неба, під яким
милує око дивовижний світ природи.
У читанці «Дивокрай» зібрано художні твори про свійських і диких
тварин. Вірші, загадки, прислів’я та приказки, скоромовки, усмішки,
народні казки та легенди, а також оповідання українських класиків і
https://bohdanсучасних письменників нагадують про те, що ми в цьому світі не одні,
books.com/catalog/
поряд з нами — брати наші менші.
book/129800/
Відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим
освітнім програмам.
Книжка розрахована на широке коло читачів. Її з успіхом використають
вихователі дошкільних навчальних закладів й учителі початкових
класів у навчальному процесі, а також батьки для читання у
родинному колі.

99,00

240

Збірник художніх творів, упорядкований відомим дитячим
письменником Ігорем Січовиком, допоможе дітям краще пізнати
тваринний світ рідного краю.
Книга складається із трьох розділів: «У небі», «На землі», «У воді». У
кожному розділі подано загадки, скоромовки, вірші, прислів’я та
https://bohdanприказки, усмішки, оповідання, казки та легенди про тих тварин, для
books.com/catalog/
яких рідними стихіями є небо, земля, вода.
book/129802/
Відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим
освітнім програмам.
Для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів початкових
класів, молодших школярів, а також дбайливих батьків, бабусь і
дідусів.

99,00

Колір

Д

978-966-10-0572Портрети свійських тварин та їхніх
Грущинська І.В.
2
диких родичів. 1-4 класи.

Д

978-966-10-19941

Клід І.О.

Пташине царство

966-408-029-2

Морозюк С.С.
та ін.

Трав’янисті рослини України.
Навчальний посібник.(Т)

Д

Д 978-966-10-5487-4

Стадник Т.В.

Д 978-966-10-5484-3

Стадник Т.В.

Д 978-966-10-5486-7

Стадник Т.В.

Д 978-966-10-5485-0

Стадник Т.В.

Д

978-966-10-31295

Алгара А.

Я досліджую світ. 1 клас. Літолітечко. Тематичні картки. НУШ
Я досліджую світ. 1 клас. В гостях
у весни. Тематичні картки. НУШ
Я досліджую світ. 1 клас. Осіння
мандрівка. Тематичні картки. НУШ
Я досліджую світ. 1 клас. Зимові
пригоди. Тематичні картки. НУШ

Пізнаю світ. Бджоли.

М'яка

М'яка

170х240

170х240

Тверда 170х240

У навчальному посібнику наводяться цікаві відомості про
найпоширеніших в Україні представників свійських тварин.
З’ясовується, як свійські тварини виникли, хто були їхніми предками,
чи живуть вони нині в дикій природі, чи давно вимерли, кого з них ще
можна зустріти у віддалених незайманих куточках земної кулі. Цей
матеріал дає можливість вчителю ознайомити учнів початкових класів
https://bohdanз первинними природничими поняттями, навчити здійснювати уявні
books.com/catalog/
мандрівки картою світу. Розгляд кожного виду тварин доповнюється
book/101102/
різноманітними матеріалами: окремими фактами, загадками,
приказками, прислів’ями, притчами, фразеологізмами, віршами;
пропонується проведення на уроках цікавих експериментів. Кожний
розділ містить серію пізнавальних завдань, різноманітних тестів, які
змушують дітей замислюватися, відгадувати, доповнювати, згадувати,
фантазувати.

136

49,50

96

Пропонований посібник містить ретельно дібраний пізнавальний
матеріал про різноманітних птахів, їх спосіб життя, походження назв
тощо. Видання приверне увагу дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку не тільки цікавим змістом, а й ілюстраціями,
захоплюючими іграми, завданнями. Для учнів початкових класів,
вчителів, вихователів дитячих садків.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101159/

20,00

216

У посібнику вміщено опис і малюнки 187 видів трав’янистих рослин
України та таблицю для визначення родин, до яких вони належать.
Види розміщено за системою А.Л. Тахтаджяна, яка відображає
історичний розвиток рослин і споріднені зв’язки.
Для учнів, учителів і всіх, кого цікавить рослинний світ рідного краю.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/103552/

45,50

Чи цікаво тобі, як і де живуть бджоли? Привітна, мила бджілка покаже
тобі, що твориться у вулику, як вона і її сестрички збирають пилок і
https://bohdanнектар і як виготовляють віск і мед. Прочитавши цю книжку, ти взнаєш,
books.com/catalog/
як розвиваються, ростуть і працюють робочі бджоли, що роблять
book/102981/
трутні і королева-бджола. А ще тут подано цікаві факти про цих дуже
корисних комах, показано їх значення і в житті людей, і в довкіллі.

49,00

Серія "Пізнаю світ"

М'яка

245х223

36

Колір

Д

Д

Д

978-966-10-31288

978-966-10-31301

978-966-10-31271

Алгара А.

Алгара А.

Алгара А.

Пізнаю світ. Метелики.

Пізнаю світ. Мурахи.

Пізнаю світ. Павуки.

М'яка

М'яка

М'яка

245х223

245х223

245х223

36

36

36

Колір

Зупинись, глянь, як граціозно літає метелик. Зараз у супроводі одного
з них ти мандруватимеш сторінками цієї книги і взнаєш усі секрети
життя цих чудових комах. Побачиш, як вони живуть, як харчуються і
https://bohdanрозмножуються. Здивуєшся, дізнавшись про їхнє неймовірне
books.com/catalog/
перетворення з гусениці в метелика. Більше того, у книзі є цікаві
book/102982/
факти про метеликів, про їхню роль в навколишньому середовищі і
про зв&#8219;язок між ними і людьми.

49,00

Колір

Обережно, не наступи на цю крихітну мурашку! Вона поведе тебе в
дивовижний світ мурах, покаже, як вони живуть і будують мурашники.
Познайомить зі своєю величезною сім&#039;єю: мурахою-королевою,
літаючими мурахами, мурахами-солдатами… Ти будеш зачарований
https://bohdanправдивими історіями про працьовитість, самовідданість і
books.com/catalog/
взаємодопомогу мурашок. А чи знаєш ти, що вони вирощують
book/102983/
рослини, розводять «дійних корівок» і можуть воювати з іншими
мурахами? У книзі також є цікаві факти про цих милих комашок і
показано їх значення в екосистемі.

49,00

Колір

Чи не хотів би ти познайомитись із неймовірним світом павуків? А
милий павучок люб’язно супроводжуватиме тебе сторінками цієї
захоплюючої книги. Розкаже, як живуть його родичі, як вони плетуть
павутинки, як полюють, щоб здобути їжу. Ти взнаєш секрети
маскування і деякі стратегії полювання різних видів павуків. Книга
вміщує безліч цікавинок про цих незвичайних тваринок і про те, яку
роль вони відіграють в екосистемі.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102984/

49,00

Ласкаво пригріває сонце, розцвітають квіти, у небі метушиться
птаство. Весна прийшла!
Перед вами — чергова книжка з пізнавальної серії «Пори року», де ви
https://bohdanзнайдете відповіді на прості питання, що цікавлять дітей, дізнаєтеся books.com/catalog/
book/120981/
про весняні свята і розваги.
А дорослі знайдуть і для себе кілька слушних порад.
Юний друже, уяви собі, яка багата на дивовижі Весна!

49,00

Серія "Пори року"

Д

Д

Д

978-966-10-44103

978-966-10-44110

978-966-10-44127

Рока Н.

Рока Н.

Рока Н.

Весна

Зима

Літо

М'яка

М'яка

М'яка

225х225

225х225

225х225

36

36

36

Колір

Колір

Колір

Надворі холоднеча, з неба сиплеться сніг.
Перед вами — чергова книга серії «Пори року».
У ній ви знайдете відповіді на прості запитання, що цікавлять дітей;
дізнаєтесь про зимові свята та розваги; прочитаєте поради для
дорослих.
Юний друже, якими барвами ти зобразив би зиму?
Чим цікава ця пора року?

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/120977/

49,00

Почалося літо. Тепер можна від ранку до ночі кататись на велосипеді,
ганяти м’яча, купатися в річці або в морі...
Шорти, футболка, сандалі, панамка — оце й усе, що потрібно для
https://bohdanпрогулянки.
books.com/catalog/
В цій книжці ви знайдете відповіді на прості запитання, що цікавлять
book/120982/
дітей, опис захопливих дитячих розваг, а на останніх сторінках —
поради для батьків.
Юний друже, дізнайся, скільки всього цікавого таїть у собі Літо!

49,00

Д

978-966-10-44134

Рока Н.

Осінь

М'яка

225х225

Прийшла осінь. Які ж барви характерні для неЇ?
Перед вами — книжка для хлопчиків та дівчаток, яка прикрасить на
дозвіллі не одну дощову днину.
https://bohdanТут ви знайдете відповіді на прості запитання; дізнаєтеся, як
books.com/catalog/
розважитися восени; а дорослі знайдуть і для себе кілька слушних
book/120983/
порад.
Юний друже, чи уявляв ти, скільки всього цікавого криється в Осені?!

49,00

10

Проведи свій весняний дощовий день разом із Зоєю. Вона з мамою
піде гуляти в парк, пограється в калюжах і знову повернеться додому.
https://bohdanЯскраві пластилінові ілюстрації Барбари Рід показують усі знайомі
books.com/catalog/
місця в чудових об’ємних деталях.
book/111881/
Переможець книжкової Премії містера Крісті за ілюстрації.

35,00

10

Проведи свій зимовий сніговий день разом із Зоєю. Вона з татом піде
гуляти в парк, кататиметься на санчатах і знову повернеться додому.
https://bohdanЯскраві пластилінові ілюстрації Барбари Рід показують усі знайомі
books.com/catalog/
місця в чудових об’ємних деталях.
book/111882/
Переможець книжкової Премії містера Крісті за ілюстрації.

35,00

10

Проведи свій літній сонячний день разом із Зоєю. Вона з мамою піде
гуляти в парк, на пікнік і знову повернеться додому.
Яскраві пластилінові ілюстрації Барбари Рід показують усі знайомі
місця в чудових об’ємних деталях.
Переможець книжкової Премії містера Крісті за ілюстрації.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111883/

35,00

10

Проведи свій осінній вітряний день разом із Зоєю. Вона з татом піде
гуляти в парк, високо гойдатиметься на гойдалці і знову повернеться
додому.
Яскраві пластилінові ілюстрації Барбари Рід показують усі знайомі
місця в чудових об’ємних деталях.
Переможець книжкової Премії містера Крісті за ілюстрації.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111884/

35,00

36

Колір

Серія "Пори року Зої"

Д

978-966-10-37266

Д

978-966-10-37280

Д

978-966-10-36511

Д

978-966-10-37273

Рід Б.

Рід Б.

Рід Б.

Рід Б.

Весняний день Зої

Зимовий день Зої

Літній день Зої

Осінній день Зої

Тверда 130х165

Тверда 130х165

Тверда 130х165

Тверда 130х165

ISBN

автор

назва

обкл. формат стор.

фарба

анотація

СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

сайт

ціна

Д

2005000006784

Безпечний відпочинок узимку.
Безпека руху пішоходів. Сигнали
світлофорів (15-16). Навчальний
посібник

Д

2005000006838

Дорожньо-транспортні пригоди.
Твій друг велосипед (29-30).
Навчальний посібник

0

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111789/

8,00

Д

2005000006814

Емоції та почуття. Характер і
здоров’я (33-34). Навчальний
посібник

0

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111790/

8,00

Д

2005000006791

Поведінка учня. Медична служба в
Україні (9-10). Навчальний посібник

0

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111792/

8,00

Д

2005000006807

Правила для велосипедистів.
Надзвичайні ситуації (31-32).
Навчальний посібник

0

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111793/

8,00

Д

2000000000626

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/
Вивч.прав.дорож.руху/

М'яка 290х415

1

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101654/

10,00

Д

2000000000558

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Стежина
здоров’я/А4

М'яка 205х290

1

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101668/

7,00

0

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/111788/

8,00

сайт

ціна

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101669/

10,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100648/

15,00

40

Навчальний посібник у таблицях «Основи здоров’я» для 1 класу —
елемент дидактико-методичного комплекту, який рекомендується
https://bohdanвикористовувати на уроках під час пояснення, закріплення,
Кольорова
books.com/catalog/
узагальнення знань, умінь та навичок учнів.
вкладка
book/101028/
Зміст посібника відповідає новій навчальній програмі з предмета
«Основи здоров’я» &#8201;для 1 класу (автори Т.Є. Бойченко, Т.В.
Воронцова, О.В. Гнатюк, С.В. Гозак, О.Л. Москаленко, В.А. Савченко).

86,00

40

Навчальний посібник у таблицях «Я досліджую світ. Основи здоров’я»
для 1 класу — елемент дидактико-методичного комплекту, який
https://bohdanКольорова рекомендується використовувати на уроках під час пояснення нового
books.com/catalog/
вкладка
матеріалу, узагальнення й закріплення знань, умінь та навичок учнів.
book/128459/
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та
типовим освітнім програмам МОН України.

289,00

88

У посібнику запропоновані дидактичні картки з оригінальними,
творчими завданнями з основ здоров'я для учнів 1-го класу.
Поданий матеріал забезпечить комплексне розв'язання багатьох
аспектів навчальної діяльності.
- засвоєння, повторення і закріплення навчального матеріалу;
- розвиток спостережливості, творчої уяви, практичних навиків і умінь;
https://bohdan- активізація мислення;
books.com/catalog/
book/127965/
- розширення кола творчих можливостей кожного учня.
Учитель може використовувати картки для організації інтерактивних
форм роботи (робота в парах, у творчих і наукових групах, змагання
на творчу винахідливість, ігрова діяльність) на різних етапах уроку.
В додатку пропонуються наклейки.
Для учнів 1-го класу, вчителів, батьків.

ISBN

автор

назва

Д

2000000000701

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Стежина
здоров’я/В3

М'яка 340х490

1

Д

2000000000732

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Школа
світлофора Моргайчика. (ВЕЛ.Ф.)

М'яка 690х490

2

Д

Д

Д

978-966-10-2867Будна Н.О.
7
Чорненька І.М.

2005000011986

978-966-10-54577

Будна Н.О.
Чорненька І.М.

Степанюк А.В.
Будна Н.О.
Гладюк Т.В.

Основи здоров’я в ТАБЛИЦЯХ.
1 клас. Навч. пос.

Я досліджую світ. 1 клас. Основи
здоров’я. Таблиці. НУШ

Я досліджую світ. 1 клас. Основи
здоров’я. Дидактичні картки +
наклейки. НУШ

обкл. формат стор.

М'яка 340х490

М'яка 690х490

М'яка 205х290

фарба

Колір

Колір

анотація

99,00

ISBN

Д

Д

Д

Д

978-966-10-54522

автор

Степанюк А.В.
Будна Н.О.
Гладюк Т.В.

978-966-10-5716Будна Н.О.
5
Чорненька І.М.

978-966-408-383Тучапська Г.В.
3

978-966-10-31738

Шульга І.М.

назва

Я досліджую світ. 1 клас.
Природознавство. Дидактичні
картки + наклейки. НУШ

Я досліджую світ. 1-4 класи.
Протипожежна безпека. Таблиці.
НУШ

Абетка здоров’я: Навчальний
посібник.

Основи здоров’я. Дидактичний
матеріал : 1 клас.

обкл. формат стор.

М'яка 205х290

М'яка 340х490

М'яка 170х240

М'яка 145х200

фарба

анотація

сайт

ціна

У посібнику запропоновано дидактичні картки з оригінальними
творчими завданнями для учнів 1-го класу.
Поданий матеріал забезпечить комплексне розв’язання багатьох
аспектів навчальної діяльності:
- засвоєння, повторення і закріплення навчального матеріалу;
- розвиток спостережливості, творчої уяви, практичних навичок і умінь; https://bohdanbooks.com/catalog/
- активізація мислення;
book/127966/
- розширення кола творчих можливостей кожного учня.
Учитель може використовувати картки для організації інтерактивних
форм роботи (робота в парах, у творчих і наукових групах, змагання
на творчу винахідливість, ігрова діяльність) на різних етапах уроку.
В додатку пропонуються наклейки.
Для учнів 1-го класу, вчителів, батьків.

189,00

48

Навчальний посібник у таблицях “Я досліджую світ. Протипожежна
безпека” — елемент дидактико-методичного комплекту, який
https://bohdanрекомендується використовувати на уроках з курсу “Я досліджую світ”
під час пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь та навичок books.com/catalog/
book/128522/
учнів.
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та
типовим освітнім програмам.

129,00

208

Дорогий друже! Чи знаєш ти, що таке здоров’я? «Я здоровий, бо не
хворий», — напевне, скажеш ти. І матимеш рацію, але лише
частково. Згадай про те, як ти почуваєшся після сварки з друзями,
поганої оцінки, коли втомишся, тебе покарають батьки. Виявляється,
на здоров’я впливає і те, як ти поводишся, де живеш, що їси, як
вчишся, відпочиваєш, як умієш товаришувати.
У даному посібнику запропоновано оригінальні розповіді про слова,
https://bohdanпов’язані з темою «Основи здоров’я», розкрито їх походження
books.com/catalog/
(етимологію) і значення.
book/98701/
Наведено основні правила здорового способу життя (гігієна,
харчування, спорт, загартовування, режим дня), корисні поради,
рецепти здоров&#039;я.
Приведено різноманітний літературознавчий матеріал (оповідання,
казки, вірші, прислів’я, приказки, загадки, пісні, усмішки). Подано творчі
завдання, тести, ігри, диктанти, цікавинки, задачі валеологічного
змісту, кросворди, сканворди тощо.
Майбутнє людини значною мірою залежить від стану її здоров’я.

27,00

208

128

Колір

Даний посібник містить ретельно дібрані твори, які стануть у нагоду
вчителям початкових класів, а також можуть бути використані для
сімейного читання.
Запропоновані казки, оповідання, вірші, прислів’я допоможуть дітям
зрозуміти сутність понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та
«безпека життєдіяльності», закладуть основи духовності, доброти,
любові.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/107764/

25,00

ISBN

Д

Д

Д

К

К

автор

978-966-10-0939Тучапська Г.В.
3

978-966-10-26369

978-966-408-4588

978-966-10-57219

Сорока П.І.

Пономаренко
М.А.

Будна Н.О.
Головко З.Л.

978-966-10-5720Павленко Л.П.
2

назва

Основи здоров’я. Довідник учня.
1-4 класи

Основи здоров’я. Посібник для
вчителя початкових класів : 1–4 кл.

Усміхнений сонях.Читанкахрестоматія з "Основ здоров’я"
1-4 класи: Навчальний посібник

Щоденник здоров’я. НУШ

Щоденник розвитку особистості
учня початкових класів. НУШ

анотація

сайт

ціна

Посібник містить довідкові відомості з курсу «Основи здоров’я» для
учнів молодших класів. Робота з довідником дозволить учневі
систематизувати і доповнити знання, отримані під час вивчення
шкільного предмета. Це допоможе школяру правильно організувати
роботу із підготовки і виконання навчальних завдань. Крім того, у
довіднику містяться рекомендації, як дбати про свій організм і як
поводитись у різних небезпечних для життя та здоров’я ситуаціях.
Для учнів, учителів початкових класів, батьків.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/105529/

16,00

40

У цій збірці зібрані вірші, загадки, казки, які допоможуть дітям краще
засвоїти знання із “Основ здоров’я”. Написані вони здебільшого у
грайливій, веселій і дотепній формі, але йдеться у них про речі дуже
важливі, адже нічого ціннішого для кожного з нас, як власне здоров’я,
https://bohdanбути не може. Але воно так просто не дається, його здобувають
невтомною працею, повноцінним харчуванням, правильним способом books.com/catalog/
book/105200/
життя, щоденною зарядкою, загартуванням і багатьма-багатьма
іншими важливими чинниками.
Людина – частка живої природи. Тому автор радить пильніше
придивлятися до світу дерев, птахів і тварин, помандрувати разом з
ним у ліс, де на кожному кроці стільки незвичного й чудесного.

12,50

136

Дана читаночка містить ретельно дібрані твори, які стануть у нагоді
вчителям початкових класів, а також можуть бути використані для
сімейного читання.
https://bohdanЗапропоновані казки, загадки, оповідання, вірші, п’єси та інші художні
books.com/catalog/
твори допоможуть сформувати в учнів уявлення про феномен людини,
book/103851/
зрозуміти сутність понять “здоров’я”, “здоровий спосіб життя” та
“безпека життєдіяльності”, закладуть основи духовності, доброти,
любові.

24,00

40

Даний посібник містить завдання, поради, пам’ятки, що сприятимуть
формуванню у дітей потреби щоденно піклуватися про своє здоров’я,
https://bohdanа також допоможуть опанувати уміннями та навичками здорового
books.com/catalog/
способу життя і безпеки життєдіяльності.
book/128793/
Щоденник здоров’я упродовж чотирьох років допомагатиме учням
початкових класів слідкувати за зміною показників власного здоров’я.

20,00

64

Пропоноване видання забезпечить всебічне вивчення особистості
учня і дієвий зворотний зв’язок “учень—вчитель—психолог”.
Різноманітні завдання, ігри, тести, анкети, оригінальний
https://bohdanлітературознавчий матеріал допоможуть учителю проводити роботу,
спрямовану на соціальну адаптацію школярів, цікаво й систематично. books.com/catalog/
book/128790/
Щоденник можна використовувати на уроках етики, на уроках “Я
досліджую світ”, годинах психологічної підтримки та спілкування, на
виховних бесідах і в позаурочний час.
Для учнів початкових класів, психологів, соціальних педагогів, батьків.

26,00

обкл. формат стор.

М'яка 170х240

М'яка 145х200

М'яка 170х240

М'яка 170х200

М'яка 170х200

72

фарба

ISBN

автор

назва

Г

978-966-10-27601

Тесля В.В.

Юний інспектор дорожнього руху.
Книга-гра

М'яка 170х240

Г

978-966-10-27120

Тесля В.В.

Юний пожежник. Книга-гра для
дітей молодшого шкільного віку

М'яка 170х240

К

978-966-10-10542

Будна Т.Б.

Вивчаємо правила дорожнього
руху. Зошит-посібник.

сайт

ціна

32

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/104119/

9,00

32

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101523/

9,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/99158/

24,00

Колір

Родинне дерево — це схема родинних стосунків, що поєднують тебе і
твоїх предків, тобто родичів, які народилися раніше за тебе. Намалюй
схему родинного дерева і приклей фотографії членів твоєї сім'ї на його
https://bohdanрізних гілках. Помісти найстаршого вгорі. А наймолодшого — внизу. Ти
та твої брати й сестри, звичайно ж, будуть унизу. Потім напиши ім'я books.com/catalog/
book/105320/
кожного під його чи її фотографією. Ти щойно зробив (зробила) своє
власне родинне дерево. А допомогла тобі в цьому книга!
Ілюстрації Роса М. Курто
Переклад з англійської Марії Шурпік

49,00

Колір

Цукерки роблять із цукру, а цукор одержують із рослин. Твій светр
може бути виготовлений із овечої вовни, багато мостів збудовано з
каменю. Речі, які ми використовуємо щодня, зроблені з різних
https://bohdanматеріалів: дерева, паперу, металу, скла, вовни тощо. І для кожної речі
books.com/catalog/
потрібно взяти правильний матеріал: для однієї природний, для іншої
book/105318/
— штучний. Можеш уявити, що було б, якби ми спробували зробити
цю книгу з металу? Авжеж, ти б не зміг (змогла) нею скористатися! А
вона ж така цікава й пізнавальна!

49,00

обкл. формат стор.

М'яка 170х240

32

фарба

Колір

анотація

Зошит-посібник призначений для вивчення правил безпечної
поведінки дітей на вулицях і дорогах.
Він містить малюнки, практичні завдання, цікаві вправи.
Запропоновано кольорову вкладку для виготовлення аплікацій
“Світлофор”, “Пішохідний перехід”, матеріал для складання пазлів
“Автомобіль” і дорожнього знака “Пішохідний перехід”
та гру-доміно “Дорожні знаки”.
Для дошкільнят.

Серія "Цікаво знати..."

Г

Г

978-966-10-31318

978-966-10-31325

Рока Н.

Рока Н.

Родинне дерево

З чого все зроблено?

М'яка 245х223

М'яка 245х223

36

36

ISBN

Г

Г

Г

Г

978-966-10-31332

978-966-10-31349

978-966-10-31356

978-966-10-31363

автор

Рока Н.

Рока Н.

Рока Н.

Рока Н.

назва

Три "П": повторне використання,
помірність, переробка

Чотири стихії

П’ять органів чуття

Як хто ходить.

обкл. формат стор.

М'яка 245х223

М'яка 245х223

М'яка 245х223

М'яка 245х223

36

36

36

36

фарба

анотація

сайт

ціна

Колір

Повторне використання, помірність, переробка — три важливі
означення на літеру «П», які навчають, що ми можемо зробити, аби
зменшити забруднення довкілля. Коли ми помірно використовуємо
речі, то допомагаємо зберігати землю, на якій живемо, чистою, а воду,
https://bohdanяку п'ємо, — свіжою. Повторно використовувати - це також чудова
books.com/catalog/
ідея. Знайдіть нове застосування речам, які уже хотіли викинути. Ми
book/105361/
можемо переробляти папір, консервні банки, скляні пляшки тощо.
Помістіть це у спеціальні контейнери, звідти їх заберуть і перероблять
на нові та корисні речі. Три «П» — хороший спосіб зробити нашу
планету чудовим місцем для життя. А книга підкаже, як це здійснити.

49,00

Колір

Наша планета — дивовижна.
І життя на ній залежить від чотирьох стихій. На сторінках цієї книги
https://bohdanхлопчики та дівчатка досліджують основні стихії: повітря, землю, воду і
books.com/catalog/
вогонь. Вони дізнаються, як і чому кожна з них відіграє надзвичайно
book/105352/
важливу роль і в природі, і в життєдіяльності людини. Розділ наприкінці
книги містить різні цікавинки та поради для батьків.

49,00

Колір

Як це класно — бачити, чути... пізнавати наш чудовий світ! На
сторінках цієї книги хлопчики та дівчатка досліджують свої п'ять
органів чуття: зір, слух, запах, дотик і смак, граючись на природі,
https://bohdanслухаючи музику, готуючи їжу на кухні та займаючись багатьма іншими
books.com/catalog/
захоплюючими справами.
book/105319/
Розділ наприкінці книги містить різні цікавинки та поради для батьків.
Ілюстрації Роса М. Курто
Переклад з англійської Ольги Радчук

49,00

Колір

Перш ніж малюки зіпнуться на ніжки і навчаться ходити, вони повзають
чи «бігають» навкарачки. Діти, які не можуть ходити самостійно,
використовують милиці або пересуваються в інвалідних візках. Деякі
https://bohdanдідусі та бабусі спираються на ціпки — це чимось схоже на ходьбу на
books.com/catalog/
трьох ногах.
book/105353/
Багато тварин ходить на чотирьох ногах, комахи — на шести, а павуки
— на восьми. Деякі тварини та комахи літають — наприклад, птахи,
кажани, сонечка і метелики. Прочитай цю книгу і дізнаєшся, як хто
пересувається від одного місця до іншого.

49,00

ISBN

автор

назва

Д

978-966-10-05135

Будна Н.О.

Д

978-966-10-0512- Будна Н.О. та
8
ін.

Д

Д

978-966-10-08457

обкл.

формат стор.

фарба

анотація

сайт

ціна

Вертеп. Сценарій. Маски.
Навч.посіб.

М'яка

205х290

48

Кольорова
вкладка

Посібник містить сценарій цікавого українського дійства — вертепу.
Пропонується набір масок до нього.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/99117/

31,00

Новорічне свято. Сценарій. Маски.
Навч.посіб.

М'яка

205х290

32

Кольорова
вкладка

Посібник містить сценарій цікавого українського дійства — вертепу.
Пропонується набір масок до нього.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102768/

30,00

Маски (баклажан, буряк, ведмідь,
виноград, вишенька, вовк, гарбуз,
горох, груша, диня, жабка,
журавель, заєць, їжак, кабан,
капуста, картопля, квасоля, кіт,
коза, колобок, кукурудза, лимон,
лисиця, мандарин, мишка, морква,
огірок, перець, півень, полуниця,
помідор, рак, редиска, слива,
собака, солом’яний бичок, цибуля,
часник, яблуко)

М'яка

205х295

1

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
3069/

4,50

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101228/

25,00

ІСТОРИКО-ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Сонячна країна - моя Україна.
Читанка-хрестоматія з курсу
"Я і Україна". 1-4 класи:
Навчальний посібник.

М'яка

170х240

152

Казки, загадки, оповідання, вірші та п’єси, що увійшли до цього
видання, допоможуть сформувати в учнів уявлення про феномен
людини, зрозуміти сутність понять “про тебе самого”, “родина, рід,
сім’я”, “людина серед людей”, “природа навколо нас”, “Батьківщина”,
закладуть основи духовності, доброти, любові, поваги до держави
України, свого рідного краю, її традицій, свят, звичаїв.
Для дітей молодшого шкільного віку, вчителів початкових класів,
батьків.

Усміхнений сонях.Читанкахрестоматія з "Основ здоров’я"
1-4 класи: Навчальний посібник

М'яка

170х240

136

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Світова
книга прав дитини./

М'яка

690х490

1

2005000003233

Крамар Р.Р.

Дидактичний матеріал/Тарас
Шевченко./

690х490

2

Д

2000000000817

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Шана
Кобзареві./ (ВЕЛ.Ф.)

М'яка

690х490

2

Д

2000000000886

Будна Н.О.

Дидактичний матеріал/Україна/

М'яка

290х415

1

Д

978-966-408-458- Пономаренко
8
М.А.

Д

2000000000596

Д

Колір

Колір

Дана читаночка містить ретельно дібрані твори, які стануть у нагоді
вчителям початкових класів, а також можуть бути використані для
сімейного читання.
https://bohdanЗапропоновані казки, загадки, оповідання, вірші, п’єси та інші художні
books.com/catalog/
твори допоможуть сформувати в учнів уявлення про феномен
book/103851/
людини, зрозуміти сутність понять “здоров’я”, “здоровий спосіб життя”
та “безпека життєдіяльності”, закладуть основи духовності, доброти,
любові.

24,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100643/

18,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/105378/

15,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100647/

15,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101670/

10,00

Д

2005000005336

Плакат. 1 вересня - день знань!

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/107658/

15,00

Д

2005000005473

Плакат. З днем вчителя

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/107734/

15,00

Д

2005000005398

Плакат. Україна єдина.

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/107664/

15,00

Д

2005000004148

Плакат "Христос Воскрес!"

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/105589/

15,00

Д

2005000004063

Плакат до Дня матері

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/105590/

15,00

Д

2005000003264

Плакат до свят. З Новим роком !

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/105642/

15,00

ISBN

Д

2005000012037

автор

Будна Н.О.

назва

Мистецтво. 1-4 класи. Музичні
інструменти. Комплект наочності.
НУШ

Д

2005000012044

Будна Н.О.

Мистецтво. 1-4 класи. Українські
народні інструменти. Комплект
наочності. НУШ

Д

978-966-10-30656

Трач С.К.

Образотворче мистецтво в
ТАБЛИЦЯХ. 1 клас.Навч.посіб.

Д

966-692-147-2

Пасічний А.М.

Образотворче мистецтво. Словникдовідник.

обкл.

формат стор.

фарба

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

М'яка

М'яка

205х290

48

анотація

сайт

ціна

Колір

Навчальний посібник “Музичні інструменти” містить 24 ілюстрації
різних музичних інструментів.
Творче використання комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити
https://bohdanуроки навчання грамоти, математики, рідної мови, природознавства,
books.com/catalog/
трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики, зробити їх
book/128480/
цікавими й оригінальними.
Комплект буде корисним учителям початкових класів, вихователям
груп продовженого дня та вихователям дитячих садків.

79,00

Навчальний посібник “Українські народні інструменти” містить 24
ілюстрації українських народних музичних інструментів. Творче
використання комплекту допоможе вчителеві урізноманітнити уроки
https://bohdanнавчання грамоти, математики, рідної мови, природознавства,
books.com/catalog/
трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики, зробити їх
book/128481/
цікавими й оригінальними.
Комплект буде корисним учителям початкових класів, вихователям
груп продовженого дня та вихователям дитячих садків.

79,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101000/

84,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102799/

45,00

205х290

48

Колір

340х490

36

Кольорова
вкладка

Тверда 145х200

216

Словник-довідник містить близько 2000 термінів і виразів, які
побутують у мистецтвознавстві, та найуживаніші поняття теорії й
історії мистецтв. Розрахований на широке коло читачів.

Д

Д

Г

978-966-408-534- Островський
9
В.М.

978-966-10-0445Юцевич Ю.Є.
9

978-966-10-5216- Чумарна М.І. та
0
ін.

Музика.Словник-довідник
школяра.(короткий) .

Музика.Словник-довідник.

Дзвіночки рідної землі : пісні,
вірші та розмальовки + компактдиск

Музичні видання (в асортименті)

М'яка

100х140

Тверда 145х200

М'яка

205х290

160

У словнику пояснюється значення більше 600 термінів з теорії музики,
акустики, вокального мистецтва, хорознавства, інструментознавства і
https://bohdanпрактики виконавства, фольклору, подаються відомості про жанри,
books.com/catalog/
стилі та музичні форми.
book/102658/
Для учнів музичної та загальноосвітньої шкіл, студентів та викладачів
спеціалізованих навчальних закладів.

29,00

352

У словнику пояснюється значення близько 2500 термінів з теорії,
історії музики, акустики, музичного виховання, загальної та музичної
психології й педагогіки, вокального мистецтва, хорознавства,
інструментознавства і практики виконавства, фольклору й етнології,
подається широке коло відомостей про жанри, стилі, музичні форми та
https://bohdanзасоби народної, духовної, класичної та сучасної музики. У стислій,
books.com/catalog/
лаконічній формі розповідається про історичні та сучасні значення
book/102659/
термінів, їх походження та побутування.
Для учителів музики загальноосвітніх та музичних шкіл, студентів та
викладачів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації,
працівників наукових установ, видавництв, радіо і телебачення, а
також усіх шанувальників музичного мистецтва.

69,00

80

«Дзвіночки рідної землі» – творчий проект композитора Оксани
Герасименко та письменниці Марії Чумарної. У піснях та віршах
створюється радісний образ світу української дитини, її найближчого
оточення. Цікаві поетичні тексти та мелодійні ритми допоможуть
розвинути творчу уяву, пам’ять і музичний слух дитини.
https://bohdanbooks.com/catalog/
Пісні призначені як для сольного виконання, так і для репертуару
book/123453/
хорових колективів. До посібника додається компакт-диск із записами
пісень.
Книжка адресована якнайширшому колу читачів: вихователям дитячих
садочків, студентам, учителям музики загальноосвітніх та
спеціалізованих музичних навчальних закладів.

120,00

ISBN

Д

Д

978-966-10-31387

966-692-877-9

автор

назва

обкл.

формат стор.

фарба

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Трач С.К.

Трудове навчання в ТАБЛИЦЯХ.
1 клас. Навч.посіб

Хорунжий В.І.

Трударик: Практичний матеріал
для уроків трудового навчання та
позакласної роботи з молодшими
школярами.

М'яка

М'яка

340х490

145х200

анотація

сайт

ціна

Пропонований комплект таблиць покликаний допомогти вчителю
наповнити навчальний процес наочними матеріалами.
Комплект складається з 44 таблиць, що демонструють схеми
послідовності виконання виробів у техніці оригамі, сюжетних,
https://bohdanпредметних, комбінованих аплікацій та новорічних прикрас із
кольорового паперу, аплікацій з природних матеріалів, великодніх та books.com/catalog/
інших саморобок.
book/101274/
Таблиці розміщено в певному порядку згідно з календарним планом і
відповідають чинній програмі Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України та вимогам Державного стандарту початкової
загальної освіти.

89,00

96

У посібнику зібрано ребуси, кросворди, загадки, прислів’я,
фізкультхвилинки, які можна використати на уроках трудового
навчання в початковій школі та у позакласній роботі з молодшими
https://bohdanшколярами.
books.com/catalog/
Посібник рекомендовано учням молодших класів, батькам, вчителям
book/101271/
початкових класів, вихователям груп продовженого дня, працівникам
закладів позашкільної освіти, студентам педагогічних навчальних
закладів.

10,00

9,00

5,00

44

Кольорова
вкладка

Д

966-7520-71-4

Мельник В.М.
та ін.

Витинанки на уроках
образотворчого мистецтва.

М'яка

145х200

48

Посібник призначений для вчителів, учнів загальноосвітньої школи,
студентів педагогічних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться
українським декоративно–прикладним мистецтвом. Автори
https://bohdanвисловлюють вдячність студентам кафедри образотворчого
books.com/catalog/
мистецтва та методики його викладання Тернопільського державного
book/99181/
педагогічного університету ім. В.Гнатюка за участь у створенні цього
посібника.

Д

966-692-056-5

Ботюк О.Ф.

Декоративні кошики.
Конструювання з паперу.

М'яка

145х200

12

Посібник розрахований на вчителів початкових класів, керівників
https://bohdanгуртків і молодших школярів. Може бути використаний на уроках
books.com/catalog/
трудового навчання, художньої праці, математики, рольових ігор тощо.
book/101623/

Д

966-7437-67-1

Г

978-966-10-04213

Д

Д

Ботюк О.Ф.

Конструювання з паперу методом
орігамі: Навчально-методичний
посібник.

М'яка

145х200

64

Посібник розрахований на вчителів і молодших школярів, які
працюватимуть за новою програмою з художньої праці для учнів 1 — 4
класів загальноосвітніх шкіл. Виготовлення виробів з паперу пов’язано
з реалізацією програмових завдань для учнів молодших класів з
https://bohdanтрудового навчання і з початкового курсу математики. Запропоноване
books.com/catalog/
складання просторових фігур, що нагадують різні об’єкти
book/100781/
навколишньої дійсності дає можливість закріплювати знання, уміння і
навики учнів стосовно геометричних фігур. Конструювання з паперу
сприяє розумовому розвиткові дітей, вихованню активності, ініціативи,
творчого ставлення до праці.

Набір для аплікації. Трудове
навчання. Образотворче
мистецтво. 1-4 кл.

М'яка

145х200

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102698/

978-966-10-0894Хорунжий В.І.
5

Трудове навчання. 1-4 класи.
Технологічні картки виготовлення
виробів

978-966-10-0725Хорунжий В.І.
2

Чудодійний світ паперу.
Дидактичний матеріал для уроків
трудов.навч.в почат.класах.

М'яка

М'яка

205х290

170х240

8,00

4,00

160

Посібник містить технологічні картки виготовлення виробів на уроках
трудового навчання у початкових класах. Складений відповідно до
https://bohdanчинної програми Міністерства освіти і науки України та вимог
books.com/catalog/
Державного стандарту початкової загальної освіти.
book/101278/
Призначений для вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл,
студентів вищих навчальних закладів освіти.

33,50

152

Посібник містить дидактичний матеріал: технологію виготовлення
виробів з паперу, цікаві історичні та міфологічні матеріали, вірші,
загадки, рекомендовані для використання на уроках трудового
навчання в початкових класах.
Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня,
студентів педагогічних факультетів навчальних закладів освіти —
педаго¬гічних університетів, коледжів, училищ.

26,00

Серія "Умілі рученята"

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/101513/

Г

2000000002774

Трач С.К.

Кольорові писанки.
Великодня листівка.

М'яка

145х200

4

Колір

Набір для роботи з папером.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102177/

11,00

Г

2000000002767

Трач С.К.

Маленьке янголятко.
Великодня листівка.

М'яка

145х200

4

Колір

Набір для роботи з папером.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102351/

11,00

Г

2000000002743

Трач С.К.

Небесне янголятко.
Великодня листівка.

М'яка

145х200

4

Колір

Набір для роботи з папером.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/102718/

11,00

Г

966-692-881-7

Клід І.О.

Аплікації. Великодні мотиви.

М'яка

205х290

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98883/

10,00

Г

966-408-046-2

Будна Т.Б.

Аплікації. Закладки для книжок.
Випуск 1 (Рослинні орнаменти).

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98886/

10,00

Г

966-408-045-4

Будна Т.Б.

Аплікації. Закладки для книжок
Випуск 2 (Геометричні орнаменти)

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98885/

10,00

Г

978-966-10-14533

Будна Т.Б.

Аплікації.Закладки для книжок.
Випуск 3 (Орнаменти).

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98887/

10,00

Г

966-692-880-9

Клід І.О.

Аплікації. На Великдень.

М'яка

205х290

8

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98884/

10,00

Колір

Навчальний посібник “Пори року. Весна. Альбом витинанок”
адресується учням молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл,
дитячих дошкільних закладів, художніх гуртків та студій.
https://bohdanМета видання допомогти усім бажаючим долучитися до вивчення
books.com/catalog/
українського народного мистецтва, збереження та розвитку його
book/98792/
традицій.
Окрім цієї книги, вийшли друком альбоми витинанок “Літо”, “Осінь”,
“Зима”.

28,00

Колір

Навчальний посібник “Пори року. Літо. Альбом витинанок”
адресується учням молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл,
дитячих дошкільних закладів, художніх гуртків та студій.
https://bohdanМета видання — допомогти усім бажаючим долучитися до вивчення
books.com/catalog/
українського народного мистецтва, збереження та розвитку його
book/98793/
традицій.
Окрім цієї книги, вийшли друком альбоми витинанок “Весна”, “Осінь”,
“Літо”.

28,00

Колір

Серія "Чарівний світ мистецтва і природи"

Д

Д

978-966-408-121Мельник В.М.
1

978-966-408-485Мельник В.М.
4

Альбом витинанок. Пори року.
Весна. Посібник для учнів
молодших і середніх класів.

Альбом витинанок. Пори року.
Зима. Посібник для учнів
молодших і середніх класів.

М'яка

М'яка

205х290

205х290

64

64

Д

Д

978-966-408-120Мельник В.М.
4

978-966-408-372Мельник В.М.
7

Альбом витинанок. Пори року.
Літо. Посібник для учнів
молодших і середніх класів.

Альбом витинанок. Пори року.
Осінь. Посібник для учнів
молодших і середніх класів

М'яка

М'яка

205х290

205х290

64

Колір

64

Навчальний посібник “Пори року. Літо. Альбом витинанок”
адресується учням молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл,
дитячих дошкільних закладів, художніх гуртків та студій.
https://bohdanМета видання — допомогти усім бажаючим долучитися до вивчення
books.com/catalog/
українського народного мистецтва, збереження та розвитку його
book/105233/
традицій.
Окрім цієї книги, вийшли друком альбоми витинанок “Весна”, “Осінь”,
“Зима”.

28,00

Навчальний посібник “Пори року. Осінь. Альбом витинанок”
адресується учням молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл,
вихованцям дитячих дошкільних закладів, художніх гуртків та студій,
учителям обра¬зотворчого мистецтва.
Мета видання — допомогти усім бажаючим долучитися до вивчення
https://bohdanукраїнського народного мистецтва, збереження та розвитку його
books.com/catalog/
традицій.
book/98795/
Працюючи з посібником, кожен зможе долучитися до процесу
творення справжнього мистецтва прости¬¬ми і доступними засобами.
Окрім цієї книги, вийшли друком альбоми витинанок “Весна”, “Літо”,
“Зима”.

28,00

Серія "Диво-ножиці"

Г

2005000000829

Дмітрух М.А.

Аплікації для малюків.
Забавлянки.

М'яка

145х200

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98877/

6,00

Г

2005000000805

Мельник В.М.

Аплікації для малюків.
Квіти.

М'яка

145х200

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98878/

6,00

Г

2005000000775

Дмітрух М.А.

Аплікації для малюків.
Куманець.

М'яка

145х200

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98879/

6,00

Г

2005000000799

Мельник В.М.

Аплікації для малюків.
Метелик.

М'яка

145х200

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98880/

6,00

Г

2005000000812

Мельник В.М.

Аплікації для малюків.
Птахи.

М'яка

145х200

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98881/

6,00

Г

2005000000782

Дмітрух М.А.

Аплікації для малюків.
Сніговичок.

М'яка

145х200

8

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98882/

6,00

ISBN

автор

2005000012228

назва

обкл.

формат стор.

English Alphabet. Плакат. НУШ

М'яка

205х290

2

фарба

сайт

ціна

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128581/

5,00

ІНШОМОВНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

анотація

2005000012198

Будна Н.О.

English Alphabet. Плакат. НУШ

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128578/

20,00

2005000012211

Будна Н.О.

Das deutsche ABC. Плакат. НУШ

М'яка

690х490

2

Колір

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128579/

20,00

2005000011733

Будна Т.Б.

Англійська мова. 1 клас.
Ресурсна папка для вчителя
(до підручника Будної Т.Б.). НУШ

2005000011795

Будна Т.Б.

Англійська мова. Classroom
decoration. Комплект плакатів для
кабінету вчителя англійської мови.
НУШ

М'яка

205х290

216

340х490

16

Пропонований комплект наочно-дидактичного матеріалу стане
незамінним помічником для вчителя Нової української школи. Він
допоможе збагатити словниковий запас, розвинути зв'язне мовлення
учнів, урізноманітнить і пожвавить навчальний процес. Посібник
містить малюнки до літер англійської абетки та лексичного матеріалу,
який вивчається у першому класі, а також картки із цифрами. Маски
https://bohdanдля рольових ігор допоможуть діткам весело та цікаво розігрувати у
books.com/catalog/
ролях історії з підручника та грати в ігри, а картки із сюжетними
book/128804/
малюнками сприятимуть легкому й швидкому вивченню нового
матеріалу та розвитку й формуванню навичок спілкування англійською
мовою.
Для вчителів англійської мови, учнів першого класу та їхніх батьків.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим
освітнім програмам.

219,00

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/129373/

149,00

Комплект плакатів для кабінету англійської мови.

ISBN

автор

978-966-10-5490Замороз Т.Я.
4

2005000011771

2005000012501

2005000011788

Будна Т.Б.

Будна Т.Б.

Будна Т.Б.

назва

обкл.

формат стор.

Англійська мова. 1 клас.
Learn to Read. Вчимося читати.
Набір флеш-карток. НУШ

М'яка

205х290

Англійська мова. Набір карток.
Каса букв. НУШ

М'яка

Англійська мова. Набір карток.
Каса букв. НУШ (з магнітами)

Англійська мова. Набір карток.
Каса транскрипційних знаків. НУШ

205х290

205х290

М'яка

205х290

96

фарба

Дві фарби

анотація

сайт

ціна

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128401/

89,00

94

Набір складається із 48 карток, серед яких 28 карток з великими та
малими друкованими літерами англійського алфавіту, з розділовими
знаками та 19 карток із 38 малюнками (по кілька на кожну букву
алфавіту).
Пропонований матеріал допоможе запам'ятати літери англійської
абетки, засвоїти правопис і вимову англійських слів, розвинути зв'язне
https://bohdanмовлення та фонетичний слух у дітей.
books.com/catalog/
Складаючи назви предметів, зображених на кольорових картках, а
book/128726/
також прості речення, школярі в ігровій формі оволодіватимуть однією
з ключових компетентностей Нової української школи - спілкування
іноземними мовами. Творче використання наочно-дидактичного
матеріалу допоможе вчителеві урізноманітнити уроки англійської мови
і пожвавити навчальний процес. Для вчителів англійської мови, учнів
початкових класів та їхніх батьків.

119,00

0

Набір складається із 48 карток, серед яких 28 карток з великими та
малими друкованими літерами англійського алфавіту, з розділовими
знаками та 19 карток із 38 малюнками (по кілька на кожну букву
алфавіту).
Пропонований матеріал допоможе запам'ятати літери англійської
абетки, засвоїти правопис і вимову англійських слів, розвинути зв'язне
https://bohdanмовлення та фонетичний слух у дітей.
books.com/catalog/
Складаючи назви предметів, зображених на кольорових картках, а
book/128729/
також прості речення, школярі в ігровій формі оволодіватимуть однією
з ключових компетентностей Нової української школи - спілкування
іноземними мовами. Творче використання наочно-дидактичного
матеріалу допоможе вчителеві урізноманітнити уроки англійської мови
і пожвавити навчальний процес. Для вчителів англійської мови, учнів
початкових класів та їхніх батьків.

131,00

94

Набір складається із 48 карток, серед яких 28 карток із
транскрипційними знаками, та 19 карток із 38 малюнками.
Пропонований матеріал допоможе запам'ятати транскрипційні знаки,
які позначають звуки англійської абетки, засвоїти вимову англійських
слів, розвинути зв'язне мовлення та фонетичний слух у дітей.
Складаючи назви предметів, зображених на кольорових картках,
https://bohdanшколярі в ігровій формі оволодіватимуть однією з ключових
books.com/catalog/
book/128727/
компетентностей Нової української школи - спілкування іноземними
мовами.
Творче використання наочно-дидактичного матеріалу допоможе
вчителеві урізноманітнити уроки англійської мови і пожвавити
навчальний процес. Для вчителів англійської мови, учнів початкових
класів та їхніх батьків.

119,00

ISBN

2005000012495

автор

Будна Т.Б.

978-966-10-5529Замороз Т.Я.
1

назва

обкл.

Англійська мова. Набір карток.
Каса транскрипційних знаків. НУШ
(з магнітами)

формат стор.

205х290

фарба

анотація

сайт

ціна

0

Набір складається із 48 карток, серед яких 28 карток із
транскрипційними знаками, та 19 карток із 38 малюнками.
Пропонований матеріал допоможе запам'ятати транскрипційні знаки,
які позначають звуки англійської абетки, засвоїти вимову англійських
слів, розвинути зв'язне мовлення та фонетичний слух у дітей.
https://bohdanСкладаючи назви предметів, зображених на кольорових картках,
школярі в ігровій формі оволодіватимуть однією з ключових
books.com/catalog/
book/128728/
компетентностей Нової української школи - спілкування іноземними
мовами.
Творче використання наочно-дидактичного матеріалу допоможе
вчителеві урізноманітнити уроки англійської мови і пожвавити
навчальний процес. Для вчителів англійської мови, учнів початкових
класів та їхніх батьків.

131,00

129,00

89,00

Англійська мова. Наочнодидактичний матеріал. 1 клас.
НУШ

М'яка

205х290

128

Колір

Посібник містить малюнки до літер англійської абетки та до
лексичного матеріалу, який вивчається у першому класі.
Запропоновані веселі смайлики сприятимуть кращому вивченню
https://bohdanвисловів класного вжитку. Творче використання наочно-дидактичного books.com/catalog/
матеріалу допоможе вчителеві урізноманітнити уроки англійської
book/128074/
мови, зробити їх цікавішими.
Для вчителів англійської мови, учнів першого класу та їхніх батьків.

Даний комплект наочності містить букви англійської абетки, розробки
https://bohdanсценаріїв до Свята букваря англійською мовою, вірші та пісні для
books.com/catalog/
вивчення алфавіту, а також інсценізації англійських казок.
book/128902/
Для вчителів англійської та німецької мов.

2005000012358

КульчицькаХуда О.Я.
Будна Т.Б.

Англійський алфавіт. Комплект
наочності. Букви. Вірші та пісні
для вивчення алфавіту. Сценарії
до свята Букваря. ABC Party. НУШ

М'яка

205х290

52

Кольорова
вкладка

2005000012365

КульчицькаХуда О.Я.
Будна Т.Б.

Німецький алфавіт. Комплект
наочності. Букви. Вірші та пісні
для вивчення алфавіту. Сценарії
до свята Букваря. Der ABC-Festtag.
НУШ

М'яка

205х290

52

Кольорова
вкладка

Даний комплект наочності містить букви німецької абетки, розробки
сценаріїв до Свята букваря німецькою мовою, вірші та пісні для
вивчення алфавіту, а також інсценізації німецьких казок.
Для вчителів англійської та німецької мов.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/128917/

89,00

ISBN

автор

назва

обкл.

формат стор.

978-966-10-56465

Будна Т.Б.

Alphabet Pictures. Англійський
алфавіт в малюнках. Навч.посіб.в
таблицях. НУШ

М'яка

340х490

Німецько-український, українсько978-966-10-1670німецький словник з ілюстраціями
Зайковскі С.А.
та прикладами: для початкової та
4
основної загальноосвітньої школи

978-966-10-2844Зайковскі С.А.
8

978-966-10-5647- Доценко І.В. та
2
ін.

English. Таблиці для розвитку
лексичних та граматичних
навичок.1-9 кл. Навч.посіб.

Англійська мова. Правила
читання. Комплект наочності для
початкового навчання. НУШ

М'яка

М'яка

М'яка

130х200

690х490

290х415

фарба

52

анотація
сайт
Посібник складається із таблиць, на кожній з яких зображено певну
літеру англійського алфавіту, подано написання і транскрипцію слів,
що починаються цією літерою, а також малюнки-ілюстрації до кожного
слова (рослини, тварини, люди, предмети неживої природи, герої
казок тощо). Пропонований матеріал допоможе запам’ятати англійські
літери, засвоїти правопис та вимову англійських слів, збагатити
словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення та фонетичний слух у
https://bohdanдітей, урізноманітнить і пожвавить навчальний процес.
books.com/catalog/
Види робіт з таблицями:
book/128404/
1. Назвати предмети, зображені на таблиці.
2. Виділити виучуваний звук чи букву в назвах цих предметів.
3. Зробити звуковий аналіз слова.
4. Пригадати (прочитати) вірш, загадку, скоромовку, лічилку, потішку із
даним словом.
5. Скласти з цим словом речення, невеличкий текст.
6 Скласти кросворд із поданими словами

145,00

120

Пропонований словник містить понад 8000 слів та виразів, прикладів
їх вживання у німецькій мові з перекладом на українську мову та
ілюстрації, що сприятиме розвитку зорової пам’яті та логічного
мислення учня і кращому засвоєнню слова, яке вивчається.
https://bohdanСловник допоможе учневі при читанні та перекладі
books.com/catalog/
текстів, складанні діалогів, виконанні завдань з підручника
book/102758/
німецької мови.
Словник складено згідно чинної програми з німецької
мови для початкових класів середньої загальноосвітньої школи.

25,00

76

Перехід шкіл на нові навчальні програми і підручники з іноземних мов
зумовлює необхідність пошуку нових, ефективніших прийомів
навчання, які б сприяли інтенсифікації мовної діяльності учнів на
уроці. У зв’язку з цим виникає потреба у створенні унаочнення для
максимальної активізації діяльності кожного учня, частої зміни
ситуацій мовлення, зокрема з опорою на картинну наочність.
Для того, щоб учні добре засвоювали мовні моделі, слова,
https://bohdanКольорова
словосполучення і могли застосовувати їх у ситуаціях мовлення,
books.com/catalog/
вкладка
необхідно надати кожному школяреві можливість неодноразово
book/98672/
впродовж уроку використовувати певну модель і відповідні слова в
різних комунікативних діях.
Ефективним засобом організації такої роботи на уроці є таблиці, за
допомогою яких учні вчаться будувати мовні висловлювання.
Завдання вчителя полягає у поясненні того чи іншого лексичного або
граматичного матеріалу і за допомогою таблиць активізувати й
закріпити мовну діяльність учнів

257,00

68

Посібник складається із таблиць, на кожній з яких зображено букву
або сполучення букв, транскрипційний знак та опорні слова з
малюнками.
Пропонований матеріал допоможе запам’ятати основні правила
https://bohdanчитання англійською мовою, засвоїти вимову та правопис англійських books.com/catalog/
слів, збагатити словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення та
book/128403/
фонетичний слух у дітей, урізноманітнить і пожвавить навчальний
процес відповідно до Державного стандарту початкової освіти та
типових освітніх програм.

179,00

Колір

ціна

ISBN

автор

978-966-10-1819- Євчук О.В. та
7
ін.

978-966-10-2719- Євчук О.В. та
9
ін.

978-966-10-2720- Євчук О.В. та
5
ін.

978-966-10-2721- Євчук О.В. та
2
ін.

назва

Комплект наочності "We learn
English" ("Ми вивчаємо
англійську") : 1-4 класи : у 5 ч. Ч. 1.
НУШ

Комплект наочності "We learn
English" ("Ми вивчаємо
англійську") : 1-4 класи : у 5 ч. Ч. 2.
НУШ

Комплект наочності "We learn
English" ("Ми вивчаємо
англійську") : 1-4 класи : у 5 ч. Ч. 3.
НУШ

Комплект наочності "We learn
English" ("Ми вивчаємо
англійську") : 1-4 класи : у 5 ч. Ч. 4.
НУШ

обкл.

М'яка

М'яка

М'яка

М'яка

формат стор.

205х290

205х290

205х290

205х290

40

40

40

40

фарба

анотація

сайт

ціна

Кольорова
вкладка

Комплект наочності складається із 20 демонстраційних та розрізних
таблиць. Комплект включає 8 тематичних таблиць (4 розрізні та 4
нерозрізні), на яких подано написання англійських слів і граматичних
структур; 4 розрізні та 4 демонстраційні таблиці з малюнкамиілюстраціями до кожної лексичної одиниці та 4 демонстраційні
таблиці, на яких у довільному порядку розташовано малюнки з усіх
чотирьох тем блоку.
Критеріями добору лексичних одиниць до кожної теми стали вимоги
чинних типових освітніх програм з англійської мови для учнів 1–4
класів загальноосвітніх навчальних закладів та необхідність
забезпечити молодших школярів таким словниковим запасом, щоб
вони могли легко орієнтуватися в різноманітних комунікативних
ситуаціях.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100772/

64,00

Кольорова
вкладка

Комплект наочності складається із 20 демонстраційних та розрізних
таблиць. Комплект включає 8 тематичних таблиць (4 розрізні та 4
нерозрізні), на яких подано написання англійських слів і граматичних
структур; 4 розрізні та 4 демонстраційні таблиці з малюнкамиілюстраціями до кожної лексичної одиниці та 4 демонстраційні
таблиці, на яких у довільному порядку розташовано малюнки з усіх
чотирьох тем блоку.
Критеріями добору лексичних одиниць до кожної теми стали вимоги
чинних типових освітніх програм з англійської мови для учнів 1–4
класів загальноосвітніх навчальних закладів та необхідність
забезпечити молодших школярів таким словниковим запасом, щоб
вони могли легко орієнтуватися в різноманітних комунікативних
ситуаціях.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100773/

64,00

Кольорова
вкладка

Комплект наочності складається із 20 демонстраційних та розрізних
таблиць. Комплект включає 8 тематичних таблиць (4 розрізні та 4
нерозрізні), на яких подано написання англійських слів і граматичних
структур; 4 розрізні та 4 демонстраційні таблиці з малюнкамиілюстраціями до кожної лексичної одиниці та 4 демонстраційні
таблиці, на яких у довільному порядку розташовано малюнки з усіх
чотирьох тем блоку.
Критеріями добору лексичних одиниць до кожної теми стали вимоги
чинних типових освітніх програм з англійської мови для учнів 1–4
класів загальноосвітніх навчальних закладів та необхідність
забезпечити молодших школярів таким словниковим запасом, щоб
вони могли легко орієнтуватися в різноманітних комунікативних
ситуаціях.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100774/

64,00

Кольорова
вкладка

Комплект наочності складається із 20 демонстраційних та розрізних
таблиць. Комплект включає 8 тематичних таблиць (4 розрізні та 4
нерозрізні), на яких подано написання англійських слів і граматичних
структур; 4 розрізні та 4 демонстраційні таблиці з малюнкамиілюстраціями до кожної лексичної одиниці та 4 демонстраційні
таблиці, на яких у довільному порядку розташовано малюнки з усіх
чотирьох тем блоку.
Критеріями добору лексичних одиниць до кожної теми стали вимоги
чинних типових освітніх програм з англійської мови для учнів 1–4
класів загальноосвітніх навчальних закладів та необхідність
забезпечити молодших школярів таким словниковим запасом, щоб
вони могли легко орієнтуватися в різноманітних комунікативних
ситуаціях.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100775/

64,00

ISBN

автор

978-966-10-2722- Євчук О.В. та
9
ін.

978-966-10-1386- Зайковскі С.А.
4
та ін.

978-966-10-2534- Зайковскі С.А.
8
та ін.

978-966-10-27397

2000000002613

назва

Комплект наочності "We learn
English" ("Ми вивчаємо
англійську") : 1-4 класи : у 5 ч. Ч. 5.
НУШ

Англо-український. Українськоанглійський словник для учнів
молодших класів.

Мій перший англо-український,
українсько-англійський
ілюстрований словник з
прикладами :1-4 класи

Англійська абетка АВС
розмальовка

Будна Т.Б.

Ігри з картинками. Вивчаємо слова

обкл.

М'яка

М'яка

формат стор.

205х290

130х200

Тверда 130х200

М'яка

М'яка

170х200

70х90

фарба

анотація

сайт

ціна

Кольорова
вкладка

Комплект наочності складається із 20 демонстраційних та розрізних
таблиць. Комплект включає 8 тематичних таблиць (4 розрізні та 4
нерозрізні), на яких подано написання англійських слів і граматичних
структур; 4 розрізні та 4 демонстраційні таблиці з малюнкамиілюстраціями до кожної лексичної одиниці та 4 демонстраційні
таблиці, на яких у довільному порядку розташовано малюнки з усіх
чотирьох тем блоку.
Критеріями добору лексичних одиниць до кожної теми стали вимоги
чинних типових освітніх програм з англійської мови для учнів 1–4
класів загальноосвітніх навчальних закладів та необхідність
забезпечити молодших школярів таким словниковим запасом, щоб
вони могли легко орієнтуватися в різноманітних комунікативних
ситуаціях.

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/100776/

64,00

192

Пропонований словник укладений згідно з чинною програмою з
англійської мови для учнів молодших класів середньої
загальноосвітньої школи та містить понад 6 000 слів та виразів.
https://bohdanЗ його допомогою учні молодшого шкільного віку зможуть прочитати та
books.com/catalog/
перекласти англійські тексти, виконати завдання з підручника, зробити
book/98865/
свої перші кроки у вивченні англійської мови.
Для учнів, батьків, учителів та тих, хто починає вивчати англійську
мову.

43,00

480

Англо-український словник містить базові слова англійської мови та
їхній переклад українською. У ньому охоплено лексику різноманітної
тематики, що відповідає чинній програмі з іноземних мов для 1-4
https://bohdanКольорова
класів. Наведені приклади вживання слів допоможуть школярам
books.com/catalog/
вкладка навчитися правильно використовувати їх у тій чи іншій мовній ситуації,
book/102605/
а ілюстрації розвинуть зорову пам’ять, оптимізуючи таким чином
засвоєння англійських лексем. Для учнів, студентів, вчителів і тих, хто
самостійно вивчає англійську мову.

99,00

28

https://bohdanbooks.com/catalog/
book/98813/

10,00

104

Комплект “Вивчаємо слова. Ігри з картинками” складається із 52
карток, на яких зображено 13 предметів. Назви цих предметів подано
чотирма мовами (українською, англійською, німецькою, французькою),
тому кожен малюнок продубльовано чотири рази. Під час гри Ваша
дитина непомітно для себе навчиться розрізняти зображені предмети,
https://bohdanКольорова
групувати їх за видовими чи родовими ознаками, запам’ятає їх назви books.com/catalog/
вкладка
та засвоїть перші слова іноземної мови. Однак не забувайте:
book/101979/
навчально-розвивальна гра максимально ефективна тоді, коли вона
цікава, доступна і… коротка — адже Ваш малюк досить швидко
втомлюється. Допомагайте дитині, підводьте її до відповіді, хваліть і
нагороджуйте за успіх. Ускладнювати ігри радимо поступово.

45,00

40

ISBN

2000000002576

2000000002606

978-966-10-07689

978-966-10-07672
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Будна Т.Б.

Будна Т.Б.
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Будна Т.Б.
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70х90

205х290

205х290

фарба

анотація

сайт

ціна

104

Комплект “Кольори. Ігри з картинками” складається із 52 карток, на
яких зображено предмети, об’єднані у 13 груп за кольорами. Назви
предметів і кольорів подано трьома мовами: українською, англійською
та німецькою. Під час гри Ваша дитина непомітно для себе навчиться
https://bohdanКольорова розрізняти зображені предмети, групувати їх за кольорами, запам’ятає
books.com/catalog/
вкладка
назви кольорів та засвоїть перші слова іноземної мови. Однак не
book/101981/
забувайте: навчальнорозвивальна гра максимально ефективна тоді,
коли вона цікава, доступна і… коротка — адже Ваш малюк досить
швидко втомлюється. Допомагайте дитині, підводьте її до відповіді,
хваліть і нагороджуйте за успіх. Ускладнювати ігри радимо поступово.

45,00

60

Комплект “Цифри і числа. Ігри з картинками” складається із 30 карток:
10 карток з цифрами від 1 до 9 та числом 10 і 20 карток з малюнками.
https://bohdanНазви чисел подано трьома мовами: українською, англійською,
Кольорова
books.com/catalog/
німецькою. Перш ніж розпочати навчальнорозвивальні ігри, варто
вкладка
book/101983/
провести з малюком кілька підготовчих занять, спрямованих на
ознайомлення з цифрами й числами.

35,00

36

Пропонований комплект містить матеріал для розвивальних ігор із
дітьми 3-6 років. У процесі ігрової діяльності малюки ознайомляться з
основними геометричними фігурами, навчаться розрізняти предмети
https://bohdanза формою, вибирати серед багатьох предметів предмет певної
books.com/catalog/
форми і пояснювати свій вибір. Таким чином, пізнавальні ігри
book/100768/
допоможуть розвинути зорове сприйняття, увагу, спостережливість,
мовлення і мислення дошкільнят.

55,00

24

Колір

Пропонований комплект містить матеріал для розвивальних ігор із
дітьми 3-6 років.
У процесі ігрової діяльності малюки ознайомляться з основними
геометричними фігурами, навчаться розрізняти предмети за формою,
https://bohdanвибирати серед багатьох предметів предмет певної форми і
books.com/catalog/
book/101433/
пояснювати свій вибір. Таким чином, пізнавальні ігри допоможуть
розвинути зорове сприйняття, увагу, спостережливість, мовлення і
мислення дошкільнят.

55,00

