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Дитяча література

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

Серія “Арт-енциклопедія для дітей”
Чудовий творчий дует Діанни Гуттс Астон та Сильвії Лонґ дарує нам дивовижні арт-енциклопе-
дії про неповторний світ природи, мандрівка в який починається вже з барвистої обкладинки та 
інтригуючої назви. Оригінальний дизайн, доступні пізнавальні тексти та яскраві натуралістичні 

ілюстрації утворюють довершений мікс науки і дива. 
   Немає сумніву, що ці книги неодмінно знайдуть відгук у розумі й серці кожної дитини.

Астон Д.Г., Лон´ С.
тверда; 230х280; 40 с.

Жук полохливий

978-966-10-5086-9

Метелик неквапливий

978-966-10-5085-2

Гніздо галасливе

978-966-10-5084-5

Камінь живий

978-966-10-5105-7

Насіння сонливе

978-966-10-5089-0

Яйце безмовне

978-966-10-5104-0
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Дитяча література

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com

Серія “Книжки-розглядалки”

Серія “Пригоди Петсона і Фіндуса”

Шефлер У. та ін.
Зайчик Франц. Велика книжка-розглядалка

Ви й не уявляєте, скільки всього цікавого відбувається у Куцохвості!  
Вирушивши в мандрівку сторінками цієї барвистої книжки, маленькі 
та дорослі любителі вімельбухів зможуть знайти відповіді на низку 
запитань: Кому продав вкрадену моркву заєць Хап? Що потрапило в 
об’єктив фотоапарата дядечка Отто? Які шедеври створив маляр Бе-
ретка? Куди зник какаду Анни? та ін.

978-966-10-5102-6; тверда; 235х315; 24 с.

Міт´уч А.
Моя барвиста книжка-розглядалка. Транспорт

Ви тримаєте у руках неймовірну книжку-розглядалку про найріз-
номанітніший транспорт, яку намалював німецький художник Алі 
Мітґуч. Яскраві ілюстрації обов’язково захоплять і дітей, і дорослих. 
З кожним переглядом відкриватимуться все нові й нові цікаві деталі 
світу автомобілів.

978-966-10-5101-9; тверда; 235х270; 24 с.

Неймовірна подарункова серія шведського письменника Свена Нордквіста, що налічує уже 12 
книг! Чудернацькі пригоди дивакуватого стариганя Петсона та його хуліганського кошеняти 
Фіндуса, з яким постійно що-небудь трапляється. Що не день — то суцільні пригоди! А ще 

багато тепла, ніжності й напрочуд життєрадісного погляду на світ.

Нордквіст С.

Де це Петсон?  978-966-10-5002-9; 18 с.

Чи знаєш ти Петсона і Фіндуса?  978-966-10-5003-6; 14 с.

Як дідусь шукав капелюха : казка.  978-966-10-5328-0; 32 с.

Ларсон Е.-Л., Даніельсон К.

З Фіндусом цілий рік : казка.  978-966-10-5204-7; 64 с.

Обкладинка тверда; формат 205х290; 185х185
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Дитяча література

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529

Нордквіст С.

Коли Петсон сумує : казка

978-966-10-2821-9; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і намет : казка 

978-966-408-454-0; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і переполох на городі

978-966-408-450-2; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і торт  
на іменини : казка 

978-966-408-453-3; тверда; 205х290; 24 с.

Полювання на Лиса : казка 

978-966-408-452-6; тверда; 205х290; 24 с.

Різдво у Петсона : казка

978-966-10-2688-8; тверда; 205х290; 24 с.

Різдвяний гном : казка

978-966-10-3021-2; тверда; 190х250; 128 с.

Фіндус іде з дому : казка

978-966-10-4223-9; тверда; 205х290; 28 с.

Хвилина півнячого кукуріку : казка

978-966-10-2820-2; тверда; 205х290; 28 с.

Як Фіндус загубився : казка 

978-966-408-451-9; тверда; 205х290; 24 с.
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Беліно Н. та ін.  
тверда; 120х130; 14 с.

Качки.  978-966-10-5136-1

Корови.  978-966-10-5141-5

Котики.  978-966-10-5137-8

Кролики.  978-966-10-5139-2

Кури.  978-966-10-5140-8

Собаки.  978-966-10-5138-5

Беліно Н. та ін.  
тверда; 120х130

Малюк їсть.   
978-966-10-5134-7

Малюк спить.   
978-966-10-5133-0

Малюк у дитячому 
садочку.   
978-966-10-5135-4

Серія “Хто це?”

Серія “Життя малюків”
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Дитяча література

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

Бомон Е. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Маскарадні костюми.  978-966-10-4582-7

Моє тіло.  978-966-10-2348-1

Море.  978-966-10-4583-4

Овочі.  978-966-408-195-2     

Транспорт.  978-966-10-2350-4

У що й коли ти одягаєшся.  978-966-10-2346-7

Паронова В.І. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Дивні звірі: Загадки.  978-966-408-326-0

Дикі тварини.  978-966-408-192-1  

Бомон Е. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Дуже милі кошенята.  978-966-10-4584-1

Кольори.  978-966-408-194-5     

Кумедні цуценята.  978-966-10-4585-8

Маленькі тваринки.  978-966-10-2613-0

Малята тварин.  978-966-408-193-8     

Мандрівка у гори.  978-966-10-4586-5

«Картинки для дитинки» — серія яскравих плас-
тилінових ілюстрацій.  Вони показують усі речі, 
які оточують нас щодня, в чудових об’ємних дета-
лях. Книги мають яскраві пластилінові ілюстра-
ції, котрі одразу захоплюють малечу та допомо-
жуть дитині краще пізнати навколишній світ.

Серія “Картинки для дитинки”
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Серія “Для хлоп’яток”

Серія “Для дівчаток”

Бомон Е. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Ферма.  978-966-10-2349-8

Хто як рухається.  978-966-10-4587-2

Явища природи.  978-966-10-2351-1

Ягоди та фрукти.  978-966-408-196-9     

Мовчун Л.В.  Картинки для дитинки

Про цікавих тварин загадки малим.  978-966-10-0184-7; тверда; 120х130; 20 с.

Григорук А.І.  Картинки для дитинки

Тут одна звірина. Вірші.  978-966-10-0793-1; тверда; 120х130; 20 с.

Бомон Е. та ін.   
Картинки для дитинки
тверда; 147х155; 16 с.

Екскаватор Артема.  
978-966-10-2686-4

Пожежна машина 
Леона.   
978-966-10-2685-7

Трактор Петра.   
978-966-10-2687-1

Бомон Е. та ін.   
Картинки для дитинки

тверда; 147х155; 16 с.

Жанна грається у перу-
карку.  978-966-10-2683-3

Ліза грається у вчитель-
ку.  978-966-10-2680-2

Ліля грається лялькою.   
978-966-10-2682-6
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Дитяча література

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529

Серія “Аґусики вчаться говорити”

Серія “Рука в руці”

Серія розвивально-ігрових видань «Аґусики вчаться говорити» призначена для дітей, які тільки 
починають пізнавати світ і вимовляти перші слова. Розглядаючи кумедні малюнки й промовля-
ючи римовані тексти разом з малюком, дбайливі батьки зможуть невимушено, у формі гри озна-
йомити його з явищами та предметами навколишнього світу, розвинути дрібну моторику, слухове 
сприймання, зорову увагу. Повторювання звуконаслідувальних слів стимулюватиме дитину до 

усвідомленого говоріння, сприятиме розвитку активного мовлення. 

Рожнів В.М.  
тверда; 120х130; 20 с.

Звірі в лісі.  978-966-10-4708-1

У дворі.  978-966-10-5117-0

У лісі біля річки.  978-966-10-5014-2

Що я вмію.  978-966-10-4968-9    

Що я чую.  978-966-10-4969-6

Я вдома.  978-966-10-4970-2

Парадіс Е. 

Каю. Маленький різдвяний ху-
дожник.  978-966-10-5290-0; м’яка; 
220х290; 128 с.

Лєро К. та ін.  

Каю. Жодних підгузників.  978-
966-10-3702-0; м’яка; 197х153; 24 с.

Каю. Моє велике ліжко.  978-
966-10-3701-3; м’яка; 197х153; 24 с.

Каю. На добраніч!  
978-966-10-3649-8; тверда; 32 с.
978-966-10-3649-8; м’яка; 24 с.

Оповіданнями про Каю автори намагаються допомогти дітям розвинути 
свої неповторні індивідуальні риси, навчаючи жити у гармонії зі світом. 
Яскраві кольори та прості ілюстрації книг надзвичайно привабливі для 
маленьких діток і захоплюють їхню увагу. У книгах Каю дорослішає 
разом із своєю юною аудиторією. Ця серія книг повністю адаптована 

для кожної вікової групи від народження до 6 років.
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Лєро К. та ін.  
197х153

Каю. Соска для Розі.  
978-966-10-3704-4; м’яка; 24 с.

Каю. Я тебе люблю.   
978-966-10-3650-4; тверда; 32 с.

Каю. Як татко.   
978-966-10-3700-6; м’яка; 24 с.

Надо Н.
197х153

Каю. Неспокійний сон.   
978-966-10-3707-5; м’яка; 24 с.

Каю. Няня.   
978-966-10-3706-8; тверда; 24 с.

Каю. Я не голодний.   
978-966-10-3699-3; тверда; 32 с.

Каю. Я не хочу слухатися.   
978-966-10-3705-1; м’яка; 24 с.

Саншагрен Ж.

Каю. Комплект з 6 книжок. Мої історії на ніч   
978-966-10-5556-7; тверда; 205х210; 144 с.

м’яка; 203х203; 24 с.

Саншагрен Ж.

Каю і Ґілберт. 978-966-10-5368-6

Харві Р.

Каю йде на роботу. 978-966-10-5371-6

Надо Н.

Каю ночує у друга. 978-966-10-5369-3

Плею-Миріссі М.

Каю. Тато допомагає вдягнутися. 978-966-10-5366-2

Джонсон М.

Каю. Циркова вистава. 978-966-10-5370-9

Каю. Що за дивний шум? 978-966-10-5367-9

Саншагрен Ж.
197х153

Каю. Молодша сестричка.   
978-966-10-3647-4; тверда; 32 с.

Каю. Пора на горщик.   
978-966-10-3703-7; тверда; 32 с.
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Дитяча література

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

Франко І.   Ріпка. Казка.  978-966-408-425-0; м’яка; 166х154; 12 с.

Франко І.   Колобок. Казка.  978-966-10-0147-2; м’яка; 166х154; 12 с.

Кирпа Г.М.
Абетка рідного дому. Оповідь малої Антосі

У книжці йдеться про все, що оточує дитину змалку. Це — своєрід-
на абетка рідного дому, з якого починається великий  світ кожної 
дитини. Того рідного дому, в якому повно любові,  світла, добра 
і вигадки. Де Святий Миколай може на цілий рік лишати свого 
плаща, всіяного сріблястими зірочками, в старій  шафі, що стоїть 
у передпокої...

978-966-10-4612-1; м’яка; 225х225; 32 с.

Книжка-картонка
Пономаренко М.А.  

Абетка. Розкладанка

966-408-092-6; тверда; 
100х140; 14 с.

Романишин Р.Р. та ін.  
Кольорові речі

978-966-10-3260-5; тверда; 
185х185; 24 с.

Лічилка

978-966-10-3188-2; тверда; 
185х210; 24 с.

Парадіс Е.
Каю.  

Розвиваюча 
розмальовка

м’яка; 205х290; 32 с.

Жовта.   
978-966-10-5377-8

Червона.   
978-966-10-5375-4

Зелена.   
978-966-10-5374-7

Синя.  
978-966-10-5373-0
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Серія “Пори року Зої”

Серія “Пори року”

Рід Б.  

тверда; 130х165; 10 с.

Весняний день Зої.  978-966-10-3726-6

Літній день Зої.  978-966-10-3351-1

Рід Б.  

тверда; 130х165; 10 с.

Зимовий день Зої.  978-966-10-3728-0

Осінній день Зої.  978-966-10-3727-3    

Рід Б.
Миша з метро. Казка

Шастик мешкає під містом, на станції метро, яку миші називають 
Щедрий Закут. Удень тут, раз за разом, із гуркотом проносяться 
поїзди. А коли настає ніч, старі миші розказують оповідки про вига-
дану землю, що зветься Край Тунелю, де легко дихати і м’яко спати, 
але потрібно стерегтися чудовиськ, що небайдужі до мишей...

978-966-10-3646-7; м’яка; 230х230; 40 с. 

Рока Н.
м’яка; 225х225; 36 с.

Весна.  978-966-10-4410-3

Літо.  978-966-10-4412-7

Осінь.  978-966-10-4413-4

Зима.  978-966-10-4411-0
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Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529

Серія “Читаємо по складах”

Ушинський К.

Гусак і журавель : оповідання.   
978-966-10-5034-0; м’яка; 170х240; 32 с.

Прудник С.В.

Дві миші у кота на спині : казка.   
978-966-10-5035-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Серія книг «Читаємо по складах» — це за-
хоплюючі розповіді для дітей з яскравими 
ілюстраціями. Це книги, які  ваша дитина 
може прочитати самостійно, по складах. 
Це цікавий сюжет та колоритні персонажі.

Пономаренко М.А.  Джміль і павучок : казка.  978-966-10-5031-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Дем’янова І.В.  Ната і добрий ранок : оповідання.  978-966-10-5028-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Васильчук В.Б.  Подружилися : оповідання.  978-966-10-5033-3; м’яка; 170х240; 32 с.

Паронова В.І.  Старий пень : оповідання.  978-966-10-5029-6; м’яка; 170х240; 32 с.

Українка Леся  Три метелики : оповідання.  978-966-10-5032-6; м’яка; 170х240; 32 с.

Прудник С.В.  Як їжаки у вирій літали : казка.  978-966-10-5030-2; м’яка; 170х240; 32 с.
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Серія “Цікаво знати...”

Серія “Пізнаю себе”

Рока Н.
м’яка; 245х223; 36 с.

Родинне дерево.  978-966-10-3131-8

З чого все зроблено?  978-966-10-3132-5

Три «П»: повторне використання, 
помірність, переробка.  978-966-10-3133-2

Чотири стихії.  978-966-10-3134-9

П’ять органів чуття.  978-966-10-3135-6

Як хто ходить.  978-966-10-3136-3

Гайді Г.
Коли я сміливий

Уявіть, що ви вилупилися зі шкаралупи в м’якому теплому піску. 
І припустіть, як це лячно – раптом побачити, шо ти самотній та в не-
безпеці. Черепашка знає – це підказує їй серце та інстинкти – що му-
сить пробиратися до моря і бути сміливою. Приєднайтесь до неї в її за-
хоплюючій та небезпечній мандрівці з узбережжя, де вона вилупилась, 
у відкритий океан і назад додому. Черепашка мусить бути мужньою та 
відважною – все це вона повинна зробити самотужки.

978-966-10-4409-7; м’яка; 225х225; 36 с.

Гайді Г.
Коли я щасливий

Ліси вирубують, і кількість панд у дикій природі зменшується. 
Приєднайтеся до маленької Панди, яку мама вчить виживати, вод-
ночас показуючи всю красу і дива бамбукового лісу. Чудеса Китаю, 
гарні краєвиди і відчуття роблять маленьку тваринку щасливішою, 
ніж вона коли-небудь була.

978-966-10-4408-0; м’яка; 225х225; 36 с.
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Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

Гайді Г.  Що мене засмучує
Полярні ведмеді проводять багато часу на паковій кризі. Але оскільки 
льодовикові шапки поступово тануть, їм усе важче долати величезні 
простори океану. Чи зуміють полярні ведмеді та їхні дитинчата вчасно 
дістатися території, де зможуть прогодуватися? Інколи життя видаєть-
ся таким тяжким, що знайти вихід начебто неможливо. Приєднайтесь 
до цієї родини, котрій у боротьбі за виживання допомагає єдине, що у 
них є, – любов та сила, якими вони діляться як сім’я.

978-966-10-4407-3; м’яка; 225х225; 36 с.

Тібо Ж., Сент-Обен Б. 
Де мій хокейний светр? : оповідання

Ніколас має велику проблему — знайти хокейну форму перед пер-
шим тренуванням у цьому сезоні! Де він тільки її не шукав: у спаль-
ні, в гаражі, у підвалі, навіть під ґанком! І всі докоряють хлопцеві: 
«Ніколасе, хто має знати, де лежать твої речі?». Та, врешті-решт, 
одну річ за другою, він таки знаходить: наплічники, ковзани, шо-
лом... Та от чи встигне хлопець знайти ВСІ обладунки?

978-966-10-3207-0; м’яка; 206х244; 32 с.

Гайді Г.  Що мене лякає
Приєднайтеся до Леопардика, який зрозуміє, що боятись – не означає 
бути слабким, це означає бути безпечним. Він дізнається, що його сім’я 
не завжди така сильна, смілива і безстрашна, як раніше вважав.

978-966-10-4406-6; м’яка; 225х225; 36 с.

Серія “Пізнаю світ”

Серія “Пригоди Ніколаса”

Ал´ара А.  Пізнаю світ

м’яка; 245х223; 36 с.

Бджоли.  978-966-10-3129-5

Метелики.  978-966-10-3128-8

Мурахи.  978-966-10-3130-1

Павуки.  978-966-10-3127-1
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тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com

Тібо Ж., Сент-Обен Б. 

м’яка; 206х244; 32 с.

Кохання Ніколаса : оповідання
Ніколас виручає зі складних ситуацій багатьох дівчаток і отримує в нагороду за це поцілунки. 
Йому приємно, солодко і... все. Аж раптом він зустрічає Хлою!  978-966-10-3209-4

Найкращий воротар усіх часів : оповідання
Ніколас лежав у ліжку і спокійно читав книжку, коли в кімнату тихо зайшов тато. «Ану вгадай, 
синку, що сталося? У вашій команді захворів воротар. Як ти дивишся на те, щоб зіграти завтра 
на воротах?» — «Клас! — не замислюючись, вигукнув Ніколас. — Без проблем!» Проте він ніколи 
не відбив іще жодної шайби... О, це мала бути гра, яка запам’ятається на все життя!

978-966-10-3204-9

Подарунки Ніколаса : оповідання
Ніколас запрошений на день народження своєї подруги Лоуренс! Але його скарбничка майже 
порожня. Він заповзятливо брався за виготовлення то одного, то іншого подарунка. Невдача за 
невдачею, Ніколас у відчаї... Аж раптом у нього з’являється чудова ідея!  978-966-10-3208-7

Поквапся, Ніколасе! : оповідання
Ніколас, відучившись у школі, мусить встигнути багато куди ще. Скрипка, карате, стрільба з 
лука, драматична студія, синхронне плавання... і в будні дні, і навіть у вихідні. Ніколас має по-
класти край оцьому божевіллю. Але як?  978-966-10-3205-6

Так багато книжок! : оповідання
Ніколас лише наміриться почистити зуби чи покататись на велосипеді, а хтось одразу дає йому 
книжку про те, як це потрібно робити. І він починає діяти згідно з правилами... Та що, коли ти 
вже прочитав цілу купу повчальних книжок? Авжеж, шукати щось нове!  978-966-10-3206-3

Фанат футболу : оповідання
Ніколас тренується перед своїм першим футбольним турніром. Він копає м’яч по всьому будин-
ку — в кімнаті, на кухні, у вітальні… І це зводить усіх з розуму! Чи зможе любов Ніколаса до 
футболу врешті-решт перемогти?  978-966-10-3210-0
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Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529

Серія “Читання — це справді цікаво”

м’яка; 150х230; 32 с.

Прудник С.В. Дві миші у кота на 
спині 978-966-10-3724-2

Паронова В.І. Старий пень  
978-966-10-3598-9

Українка Леся Три метелики  
978-966-10-3614-6

м’яка; 150х230; 32 с.

Пономаренко М.А. Джміль і павучок  
978-966-10-3723-5

Дем’янова І.В. Ната і добрий ранок  
978-966-10-3718-1

Прудник С.В. Як їжаки у вирій літали  
978-966-10-3615-3

м’яка; 150х230; 32 с.

Українка Леся  
Біда навчить  

978-966-10-3616-0

Мельничук Б.І. 
Єдиноріг  

978-966-10-4130-0

Лущевська О.В. 
Задерикуватий півень  

978-966-10-4751-7

Пономаренко М.А.. 
Торбина з Морокою  

978-966-10-4045-7

м’яка; 150х230; 32 с.

Ушинський К. Гусак і журавель 978-966-10-3617-7;

Васильчук В.Б. Подружилися 978-966-10-3618-4

1 — Починаю читати 

2 — Читаю з допомогою

 3 — Читаю самостійно

4 — Читаю залюбки
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Зошити для підготовки дитини до школи

Будна Н.О., Майхрук М.І.
Зелена галявина. Посібник-зошит для 

підготовки дитини до школи
У посібнику-зошиті запропоновано матеріал, що допоможе сформувати 
в дошкільнят уявлення про неживу та живу природу, сезонні зміни в 
природі, екологічний стан довкілля, вплив на природу діяльності людини 
тощо. 

978-966-10-1780-0; м’яка; 205х290; 64 с.

Козарик С.І.
Будемо здоровими. Підготовка дитини до школи

Посібник укладено відповідно до освітньої лінії «Особистість дитини» 
Базового компонента дошкільної освіти. Він містить різноманітні види 
завдань, спрямовані на розвиток логічного мислення, формування у до-
шкільнят знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведін-
ку.  978-966-10-3050-2; м’яка; 145х200; 64 с. 

Беденко М.В.
Математика. Перші кроки.  

Робочий зошит для підготовки дитини до школи
Цей робочий зошит стане першою сходинкою в світ математичної науки 
для чотири-, п’ятирічних дітей. Він складений відповідно до Базового ком-
понента дошкільної освіти. 

978-966-10-0149-6; м’яка; 170х215; 80 с.     

Беденко М.В.
Хочу вчитися! Перші кроки в математику. Робочий зошит

Посібник складено відповідно до освітньої лінії “Дитина в сенсорно-пізна-
вальному світі” Базового компонента дошкільної освіти. 

978-966-10-0740-5; м’яка; 170х240; 48 с.

Будна Н.О., Кікінежді О.М.
Здоров’ятко. Підготовка дитини до школи

978-966-10-3036-6; м’яка;170х240; 64 с.

Будна Н.О., Головко З.Л., Заяць Я.М.
Походжайко. Природне довкілля

Посібник «Походжайко» складено відповідно до ос-
вітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» Базо-
вого компонента дошкільної освіти. Він містить цікаві завдання, екологічні 
вправи, загадки, кросворди, ребуси, а також календарик спостережень за 
природними явищами і працею людей. Посібник сприятиме формуванню 
емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природ-
ного довкілля. Для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків, 
вчителів, які готують дітей до школи, а також для першокласників.

978-966-10-3035-9; м’яка; 170х240; 64 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Зошити для підготовки дитини до школи
Будна Н.О., Головко З.Л.

Розумійко. Вчимося розв’язувати задачі
Посібник «Розумійко. Вчимося розв’язувати задачі» складено відповідно 
до освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному світі» Базового ком-
понента дошкільної освіти. Він містить цікаві завдання та вправи, які до-
поможуть формувати елементарні математичні уявлення, розвивати увагу, 
логічне мислення, вміння порівнювати і аналізувати, здійснювати найпро-
стіші обчислення, розв’язувати задачі, а також сприятимуть розвитку дріб-
ної моторики руки дітей старшого дошкільного віку.

978-966-10-3060-1; м’яка; 170х240; 64 с.

Головко З.Л., Шост Н.Б., Походжай Н.Я.
Розумійко. Вчимося лічити

Посібник містить цікаві завдання та вправи, які допоможуть формувати еле-
ментарні математичні уявлення, розвивати увагу, логічне мислення, вміння 
порівнювати і аналізувати, здійснювати найпростіші обчислення, розв’язу-
вати задачі.

978-966-10-3061-8; м’яка; 170х240; 64 с.

Походжай Н.Я., Шост Н.Б.

Цікава грамота. Зошит з навчання для підготовки дітей до школи  
966-7224-61-9; м’яка; 170х240; 64 с.

Цікава читанка для підготовки дітей до школи  966-692-041-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Цікава математика. Навчальний посібник для підготовки дітей до школи  
966-7224-58-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Будна Н.О., Головко З.Л.

Цікава робота з дитячою книгою. Зошит для підготовки дітей до школи  
966-692-143-X; м’яка; 170х240; 32 с.

Цікавий навколишній світ. Зошит для підготовки дітей до школи  
966-692-098-0; м’яка; 170х240; 32 с.

Беденко М.В.
Розвиток просторової уяви. 

Цеглинки: Посібник для підготовки дитини до школи
Посібник призначений для тренування просторової уяви у дітей за допо-
могою цеглинок з дитячого конструктора. Запропоновані завдання можна 
не лише продемонструвати наочно, а й виконати маніпуляційно. Для під-
готовки дитини до школи.

966-692-520-6; м’яка; 170х240; 32 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 
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Зошити для підготовки дитини до школи

Серія “Перша книга малюка”

Серія “Крок до успіху”

Серія “Завтра до школи”

Якименко С.І.

Цифри і числа. Частина 2   
978-966-10-1826-5; м’яка; 170х240; 32 с.

Слова. Частина 3  978-966-10-1828-9; 
м’яка; 170х240; 60 с.

Лічба. Частина 4  978-966-10-1827-2; 
м’яка; 170х240; 24 с.

Якименко С.І.

Навчальний комплект для дітей 5-6 років  
(+ самоклейки)

Логіка. Вчимося логічно мислити. Розфарбуй. 
Поміркуй. Розв’яжи 978-966-10-1843-2; м’яка; 
205х290; 20 с.

Математика. Вчимося рахувати. Розфарбуй. 
Поміркуй. Розв’яжи
978-966-10-1841-8; 205х290; 36 с.

Якименко С.І.

Школа жабеняти Кваки. Абетка   
978-966-10-2404-4; м’яка; 170х240; 40 с.

Школа жабеняти Кваки. Математика. Від 1 до 10  
978-966-10-2405-1; м’яка; 170х240; 16 с.

Школа жабеняти Кваки. Логіка   
978-966-10-2406-8; м’яка; 170х240; 24 с.

Школа жабеняти Кваки. Математика. Готуємо 
руку до письма
978-966-10-2501-0; м’яка; 170х240; 24 с.

Математичний зошит для дошкільнят «Країна Числоциферія»  
978-966-10-2642-0; м’яка; 170х240; 20 с.

Школа жабеняти Кваки : Сюжетна математика  978-966-10-2643-7; м’яка; 170х240; 16 с.

Школа жабеняти Кваки. Тестувальник  978-966-10-3362-6; м’яка; 170х240; 40 с.

“Перша книга малюка” — це розвиваючий навчальний комплект, який складається з чотирьох частин: 
“Букви”, “Слова”, “Цифри і числа”, “Лічба”. Вони допоможуть дитині навчитися читати, рахувати, 

розповідати, думати, підготують її до школи. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Зошити для підготовки дитини до школи
Серія “Вчимося без нудьги”

Будна Т.Б. 
Вивчаємо правила дорожнього руху. Зошит-посібник

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 аплі-
кацій “Світлофор”, “Пішохідний перехід”, матеріал для складання пазлів 
“Автомобіль” і дорожнього знака “Пішохідний перехід” та гру-доміно “До-
рожні знаки”. Для дошкільнят.  

978-966-10-1054-2; м’яка; 170х240; 32 с.

Беденко М.В. Логіка. Підготовка до розв’язування текстових 
задач. Навчальна розмальовка. Середня група

978-966-10-0802-0; м’яка; 100х165; 120 с.

Беденко М.В. Геометрія для дошколяриків. Зошит. Старша група
Посібник містить систему вправ для ознайомлення з основними геометрич-
ними фігурами, об’ємними тілами та розвитку просторової уяви дітей до-
шкільного віку. Для вихованців та вихователів дитячих дошкільних закла-
дів, батьків, учителів, які готують дітей до школи.

978-966-10-1531-8; м’яка; 170х240; 80 с.

Мельник Г.А.
Веселе читання. Зошит-тренажер

«Веселе читання» — навчальний практичний посібник, у якому зібрані 
цікаві нестандартні вправи для розв’язання важливої проблеми — навчи-
ти дитину читати. Посібник сприяє інтелектуальному та творчому розвит-
ку дитини, пробудженню інтересу до читання.
Для дошкільнят, вихователів, учителів, батьків, які хочуть навчити свого 
малюка читати.

978-966-10-4357-1; м’яка; 205х290; 48 с.

Беденко М.В. Логіка. Підготовка до розв’язування текстових задач.  
Зошит. Середня група

Змістове наповнення і структура зошита допоможуть дорослим у невиму-
шеній, ігровій формі навчити малюків сприймати і розуміти логічні мов-
ні конструкції, встановлювати зв’язки та відношення між предметами й 
розв’язувати найпростіші текстові задачі. 

978-966-10-0532-6; м’яка; 170х240; 80 с.

Беденко М.В. Логічні задачі для дошкільнят. 
Зошит. Старша група

Змістове наповнення і структура зошита допоможе дорослим у неви-
мушеній, ігровій формі навчити малюків сприймати і розуміти логічні 
мовні конструкції, встановлювати зв’язки та відношення між предмета-
ми й розв’язувати найпростіші текстові задачі. 

978-966-10-0881-5; м’яка; 170х240; 48 с.

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529
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Зошити для підготовки дитини до школи

Шост Н.Б. Математика. Зошит для розвитку дрібної моторики руки. 
Середня група

Змістове наповнення і структура зошита допоможе дорослим у невимушеній, 
ігровій формі ознайомити малюків із найпростішими геометричними фігура-
ми, цифрами і числами від 1 до 5 та діями додавання й віднімання в межах 5.   

978-966-10-0660-6; м’яка; 170х240; 32 с.

Будна Т.Б., Шост Н.Б.
Стежка у світ: Зошит для розвитку уваги, пам’яті, 

мислення. Перша молодша група. 

Частина 1.  978-966-10-0580-7; м’яка; 170х240; 64 с.
Частина 2.  978-966-10-0581-4; м’яка; 170х240; 64 с.

Шост Н.Б. Письмо. 
Зошит для розвитку дрібної моторики руки.

Змістове наповнення і структура зошита допоможуть орга-
нізувати заняття із підготовки руки до письма з урахуван-
ням індивідуальних особливостей  малюків. 

Середня група

978-966-10-0609-5; м’яка; 170х240; 32 с.
Старша група

978-966-10-0647-7; м’яка; 170х240; 48 с.

Шост Н.Б. Математика. Зошит для розвитку 
дрібної моторики руки. Старша група

Змістове наповнення і структура зошита допоможуть 
дорослим у невимушеній, ігровій формі ознайомити 
малюків із найпростішими геометричними фігурами, 
цифрами і числами від 5 до 10. 

978-966-10-0669-9; м’яка; 170х240; 24 с.

Будна Т.Б., Шост Н.Б. Стежка у світ: 
Зошит для розвитку уваги, пам’яті, мислення. 

Друга молодша група. 
Змістове наповнення і структура зошита допоможе до-
рослим у невимушеній, ігровій формі навчити малюків 
розрізняти предмети за формою, кольором, розміром, 
орієнтуватись у просторі та встановлювати взаємозв’яз-
ки між предметами й величинами. 

Частина 1. 978-966-10-0705-4; м’яка; 170х240; 64 с.
Частина 2. 978-966-10-0706-1; м’яка; 170х240; 64 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Зошити для підготовки дитини до школи
Серія “Вам, дошкільнята”

Серія “Готуємося до школи”

Романенко Л.С.

Вчимо цифри і числа. 
Математика. №1 966-692-209-6; 
м’яка; 170х240; 16 с.

Вчимося лічити. Математика. №2 
966-692-210-X; м’яка; 170х240; 16 с.

Готуємося розв’язувати задачі. 
Математика. №3 
966-692-211-8; м’яка; 170х240; 16 с.

Читай склади і слова.  
Читаночка №1  
966-692-206-1; м’яка; 170х240; 32 с.

Читай речення і тексти. 
Читаночка №2 966-692-207-X; 
м’яка; 170х240; 32 с.

Час читати. Читаночка №3  
966-692-208-8; м’яка; 170х240; 32 с.

Беденко М.В.

Математика з багаторазовими 
наклейками  978-966-10-3430-2; м’яка; 
205х290; 16 с.

Форма і розміри з багаторазовими 
наклейками  978-966-10-3429-6; м’яка; 
205х290; 16 с.

Вчимося орієнтуватися в просторі. 
Завдання з калькою з багаторазо-
вими наклейками  978-966-10-2485-3; 
м’яка; 205х290; 12 с.
Вчимося орієнтуватися в просторі. 
Цікаві доріжки з багаторазови-
ми наклейками  978-966-10-2487-7; 
м’яка; 205х290; 16 с.

Вчимося орієнтуватися в просто-
рі. Цікаві сліди з багаторазови-
ми наклейками  978-966-10-0373-5; 
м’яка; 205х290; 16 с.

Годинник і час : з багаторазови-
ми наклейками  978-966-10-3431-9; 
м’яка; 205х290; 16 с.

Логіка : з багаторазовими на-
клейками  978-966-10-3428-9; м’яка; 
205х290; 16 с.

Математика : лічба в межах 10  
978-966-10-4473-8; м’яка; 205х290; 48 с.

Підготовка до розв’язування задач. 
Завдання з калькою з багаторазо-
вими наклейками  978-966-10-0968-3; 
м’яка; 205х290; 12 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 
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Методика
Серія “Віконечко в світ”

Демків Л., Якименко С.І.  
Зображувальна діяльність

Малювання, ліплення. Альбом-
посібник. 1 молодша група 978-
966-10-0148-9; м’яка; 205х290; 80 с.

Шост Н.Б.   
Художньо-естетична діяльність

Аплікація, ліплення. Альбом-
посібник. Середня група  978-966-
10-0374-2; м’яка; 205х290; 56 с.

Аплікація, ліплення. Альбом-
посібник. Старша група  978-966-
10-0969-0; м’яка; 205х290; 56 с.

Малювання. Альбом-посібник. 
Середня група  978-966-10-0373-5; 
м’яка; 205х290; 40 с.

Малювання. Альбом-посібник. 
Старша група  978-966-10-0968-3; 
м’яка; 205х290; 44 с.

Малювання, ліплення, аплікація. 
Альбом-посібник.  
2 молодша група  978-966-10-0037-6; 
м’яка; 205х290; 64 с.

Жир Н.В., Якименко С.І. Дитина і навколишній світ. 
Людина і суспільство. Середня група

У посібнику запропоновано перспективне планування сюжетно-рольових 
ігор, додатки, тематика яких складена за місяцями року і підпорядкована на-
вчально-тематичному плануванню в середній групі дитсадка (4-5 рік життя).

978-966-408-625-4; м’яка; 205х290; 48 с.             

Голян Л.П., Якименко С.І. Дитина і навколишній 
світ. Друга молодша група

У посібнику запропоновано перспективне планування із 
зазначенням дидактичних цілей та форм роботи (спосте-
реження, дослідницько-пошукова діяльність, дидактич-
ні ігри та вправи екологічного змісту) в сфері життєді-
яльності “Людина і природа”.

   966-692-770-5; м’яка; 205х290; 64 с.     

Антонюк І.О., Панфілова З.Ф. Мобільність, креативність, творчість. 
Освітня лінія  “Дитина у природному довкіллі”.  

Посібник для вихователя дошкільного навчального закладу
Пропонується план роботи екологічної студії “Юні друзі природи”, конспек-
ти занять. Для вихователів та студентів педагогічних навчальних закладів.

978-966-10-2659-8; м’яка; 205х290; 128 с.          

Методика

Зошити для підготовки дитини до школи

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Методика

Якименко С.І. Ігрова діяльність. Перша молодша група
У посібнику запропоновано дидактичні ігри, тематика яких підпорядкована 
навчально-тематичному плануванню в першій молодшій групі (3-й рік життя). 
Для вихователів дошкільних дитячих закладів.

966-692-182-0; м’яка; 145х200; 32 с.

Голян Л.П., Якименко С.І. Інтегроване планування. 
Друга молодша група

У посібнику подано навчально-тематичне планування в 
другій молодшій групі (4-й рік життя), складене згідно з 
авторською інтегрованою особистісно-орієнтованою тех-
нологією, що відповідає базовому компоненту дошкіль-
ної освіти.  966-692-775-6; м’яка; 205х290; 80 с.

Якименко С.І., Голян Л.П. Інтегроване планування. 
Середня група

У посібнику подано навчально-тематичне планування 
в середній групі (5-й рік життя), складене згідно з ав-
торською інтегрованою особистісно орієнтованою тех-
нологією, що відповідає базовому компоненту дошкіль-
ної освіти.  978-966-10-0122-9; м’яка; 205х290; 80 с.

Голян Л.П., Якименко С.І. Дитина і навколишній 
світ. Рідна природа. Середня група

У посібнику запропоновано перспективне планування із 
зазначенням дидактичних цілей та форм роботи: спосте-
реження, дослідницько-наукова діяльність, дидактичні 
ігри та вправи екологічного змісту. Для вихователів та 
студентів педагогічних навчальних закладів.

978-966-10-0123-6; м’яка; 205х290; 56 с.  
         

Хамлик К.Б., Тис С.С. Мовленнєві ігри і вправи для малят : до записничка 
вихователя дитячого дошкільного закладу та батьків

У посібнику зібрано й упорядковано добірний матеріал, розрахований на дітей до-
шкільного віку (3-5 років) для оволодіння мовленнєвими навичками: для розвит-
ку 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. Авто-
рами підібрано твори українських поетів та поезії з народної творчості з ураху-
ванням інтересів і вікових особливостей дошкільників, що можуть бути викори-
стані не тільки на мовних заняттях, а й на святкових ранках, у родинному колі.   
978-966-10-4732-6; м’яка; 145х200; 80 с.

Жир Н.В., Якименко С.І. Дитина і навколишній світ. 
Людина і суспільство. Старша група

У посібнику відповідно до Базової прогр. розвитку дитини дошкільного віку “Я 
у Світі” запропоновано перспективне планування із зазначенням дидактичних 
цілей та форм роботи: спостереження, дослідницько-наукова діяльність, дидак-
тичні ігри та вправи екологічного змісту. 978-966-10-0816-7; м’яка; 205х290; 44 с.

Голян Л.П. Дитина і навколишній світ. 
Людина і природа. Старша група

У посібнику відповідно до Базової програми розвитку до-
шкільників “Я у Світі” подано перспективне планування 

із зазначенням дидактичних цілей та форм роботи: спостереження, дослідниць-
ко-наукова діяльність, дидактичні ігри та вправи екологічного змісту. 

978-966-10-1030-6; м’яка; 205х290; 80 с. 

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529
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Методика

Бороздіна О.В., Якименко С.І. 
Логіко-математична діяльність. Середня група

У посібнику запропоновано перспективне та навчально-тематичне плану-
вання логіко-математичної діяльності. Тематика складена за місяцями 
року, які підпорядковані перспективі та навчально-тематичному плану-
ванню в середній групі дитсадка (5-й рік життя). 
978-966-408-469-4; м’яка; 205х290; 104 с.

Якименко С.І., Голян Л.П. 
Інтегроване планування. Старша група

У посібнику подано навчально-тематичне планування у старшій групі  
(5-6-й рік життя), складене згідно з авторською інтегрованою особистісно 
орієнтованою технологією, що відповідає Базовому компоненту дошкіль-
ної освіти в Україні та Базовій програмі розвитку дитини дошкільного 
віку “Я у Світі”. 

978-966-10-0798-6; м’яка; 205х290; 168 с.

Бороздіна О.В., Якименко С.І. 
Логіко-математична діяльність.  

Друга молодша група
У посібнику запропоновано перспективне та на-
вчально-тематичне планування логіко-математичної 
діяльності. Тематика складена за місяцями року, 
які підпорядковані перспективі та навчально-тема-
тичному плануванню в другій молодшій групі дит-
садка (4-й рік життя).        

966-692-774-8; м’яка; 205х290; 96 с.

Якименко С.І. Мандрівка з курчатком Піком+набір 
для рукоділля. Перша молодша група.

Пальчиковий театр.  978-966-408-585-1; м’яка; 48 с.

Якименко С.І., Голян Л.П. 
Мовленнєве спілкування. Середня група

Посібник є логічним продовженням розроблених матеріалів з цієї теми для 
І і ІІ молодших груп дітей дошкільного віку. Складові методичного посіб-
ника залишаються незмінними: перспективне планування мовленнєвих 
завдань за сферами життєдіяльності, зразки занять з 
мовленнєвого спілкування, дидактичні ігри та вправи, 
мовленнєвий альбом.  
978-966-10-0416-9; м’яка; 205х290; 88 с.

Голян Л.П., Якименко С.І. 
Мовленнєве спілкування. 

Друга молодша група
Пропонований посібник містить орієнтовне перспективне планування мов-
леннєвих завдань за сферами життєдіяльності, зразки занять з мовленнє-
вого спілкування з інтегрованим змістом, пояснення до дидактичних ігор 
і вправ мовленнєвого характеру та мовленнєві альбоми. 

966-692-772-1; м’яка; 205х290; 64 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Методика

Прудська І.П.  
Музична діяльність. Хрестоматія. Перша молодша група

У посібнику запропоновані музичні твори, тематика яких складена за місяця-
ми і підпорядкована навчально-тематичному плануванню в першій молодшій 
групі (3-й рік життя).                                         

966-692-190-1; м’яка; 145х200; 68 с.    

Уманська О.М.
Розуму і серцю маленької дитини — народне мистецтво рідної 

України: навчально-методичний збірник
Навчально-методичний збірник містить орієнтовне планування, кон-
спекти занять з декоративно-прикладного мистецтва (ліплення, аплі-
кація, малювання) з дітьми четвертого року життя. 

978-966-10-2787-8; м’яка; 205х290; 104 с.

Янковська Т.І., Якименко С.І.
Ігрова скарбничка. Дидактичні ігри для дошкільників

Посібник містить добірку різноманітних дидактичних ігор для дітей до-
шкільного віку, основна мета яких — розвиток пізнавальної, емоційно-во-
льової сфер  формування вміння мислити самостійно, творчо зосереджувати, 
розподіляти та переключати увагу запам’ятовувати та відтворювати знахо-
дити нестандартні рішення тощо.   978-966-10-0804-4; м’яка; 205х290; 44 с.

Дерев’янко Т.В., Якименко С.І.  
Музичне виховання дошкільників. Старша група

У посібнику відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкіль-
ного віку “Я у Світі” запропоновано перспективне планування музичних 
занять, музичні твори та конспекти виховних блоків, тематика яких 
складена за місяцями року і підпорядкована навчально-тематичному 
плануванню у старшій групі (6-й рік життя).  

978-966-10-0806-8; м’яка; 205х290; 160 с.

У посібниках запропоновано перспективне плану-
вання музичних занять, музичні твори та конспекти 
виховних блоків, тематика яких складена за міся-
цями року і підпорядкована навчально-тематичному 
плануванню. 

Дерев’янко Т.В., Якименко С.І.
Музична діяльність. Друга молодша група

966-692-767-5; м’яка; 145х200; 112 с.     

Музична діяльність. Середня група
978-966-408-471-7; м’яка; 205х290; 96 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 
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Методика
Голян Л.П., Якименко С.І.

Планування в першій молодшій групі
У посібнику подано навчально-тематичне планування в першій молод-
шій групі (3-й рік життя), складене згідно з авторською інтегрованою 
особистісно-орієнтованою технологією, що відповідає базовому компонен-
ту дошкільної освіти. Для вихователів дошкільних дитячих закладів.

966-692-191-X; м’яка; 205х290; 96 с.

Якименко С.І.
Поспілкуймося. Перша молодша група. Книга для батьків

Пропоноване видання — домашня книга для батьків. Вона допоможе ро-
дині ознайомити малюка зі світом, який його оточує, закріпити знання, 
уміння й навички дитини трьох-чотирьох років.

978-966-10-0085-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Піроженко Т.О.
Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в 

дитячому садку. Навчально-методичний посібник
У пропонованому посібнику висвітлюються питання успішного впровадження 
новітніх, особистісно-зорієнтованих педагогічних технологій, подано теоретич-
ну інформацію про загальні закономірності розвитку психіки чотирирічних 
малюків та практичні рекомендації щодо оцінки психологічного розвитку осо-
бистості (у двох варіантах — для батьків та вихователів).        

 966-692-765-9; м’яка; 145х200; 48 с.

Тернова Л.М., Якименко С.І.
Раннє читання (за методикою Овіда Декролі). Середня група

Пропонований посібник ознайомлює вихователів та батьків з методикою нав-
чання читанню чотири-п’ятирічних малюків.

978-966-408-468-7; м’яка; 145х200; 24 с.

Тернова Л.М., Якименко С.І.
Раннє читання (за методикою Овіда Декролі).  

Друга молодша група
Зміст посібника включає психологічне обґрунтування цієї 
методики, програму навчання ранньому читанню, орієн-
товні конспекти занять, літературний матеріал, ігри та не-
обхідне обладнання.  966-692-764-0; м’яка; 145х200; 24 с.

Тернова Л.М., Якименко С.І.
Раннє читання. Старша група

Зміст посібника включає психологічне обґрунтування цієї методики, про-
граму навчання ранньому читанню, орієнтовні конспекти занять, літератур-
ний матеріал, ігри та необхідне обладнання.  

978-966-10-0815-0; м’яка; 145х200; 32 с.

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com



w
w

w
.b

oh
da

n-
bo

ok
s.

co
m

28

Методика
Козак Н.М.  

Перші слова : методичні рекомендації 
до навчального посібника : Ч. 1.

Посібник призначений для дітей з особливими потребами віком від 2 
до 4 років, у яких словниковий запас якраз починає формуватися. На 
основі запропонованого видання рекомендуємо організовувати заняття, 
спрямовані на засвоєння малюком окремих звуків, букв і формування 
умінь вимовляти, читати і писати перші слова. Для дбайливих батьків. 

978-966-10-5147-7; м’яка; 205х290; 120 с.     

Жир Н.В., Якименко С.І., Слесаренко О.І.
Сюжетно-рольова гра. Друга молодша група

У посібнику запропоновано перспективне планування сюжетно-рольових 
ігор, додатки, тематика яких складена за місяцями року і підпорядкова-
на навчально-тематичному плануванню в другій молодшій групі дитсадка 
(4-й рік життя).

966-692-771-3; м’яка; 205х290; 32 с.     

Жир Н.В., Якименко С.І.
Сюжетно-рольова творча гра. Середня група

У пропонованому посібнику подано перспективне планування сюжет-
но-рольових творчих ігор в середній групі дитсадка (5-й рік життя). На-
прикінці видання вміщено додаток, тематика якого складена за місяця-
ми року і підпорядкована навчально-тематичному плануванню.      

978-966-408-524-0; м’яка; 205х290; 48 с.     

Жир Н.В., Якименко С.І.
Сюжетно-рольова творча гра. 

Старша група
У посібнику запропоновано перспективне пла-
нування сюжетно-рольових ігор, додатки, 
тематика яких складена за місяцями року і 
підпорядкована навчально-тематичному пла-
нуванню в старшій групі (5-6-й рік життя).  

978-966-10-0803-7; м’яка; 205х290; 32 с.

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529

Якименко С.І., Голян Л.П.
Пропоновані посібники містить різноманітні за жан-
ром твори дитячої літератури (казки, вірші, пісні, 
загадки, лічилки, заклички), зміст і структура яких 
підпорядковані навчально-тематичному плануванню 
в другій молодшій групі (в середній групі). 

Слово до слова – буде розмова. Хрестоматія. 
Друга молодша група  

966-692-769-1; м’яка; 145х200; 68 с.

Слово до слова – буде розмова. Хрестоматія. 
Середня група

978-966-10-0146-5; м’яка; 145х200; 160 с.     
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Методика

Свистунова А.А., Якименко С.І., 
Маструко Л.М., Ніколіна Т.В.

Фізичне виховання. Друга молодша група
 Запропоновані конспекти сюжетних занять, 
рухливі ігри дадуть можливість вихователям 
творчо підходити до планування, допоможуть 
плідно організувати фізкультурно-оздоровчу ро-
боту з дітьми в повсякденному житті.   
966-692-768-3; м’яка; 205х290; 192 с.          

Ніколіна Т.В., Якименко С.І.  Фізичне виховання. Середня група
У методичному посібнику подано практичний матеріал проведення за-
нять з фізичної культури з дітьми середньої групи. Запропоновані кон-
спекти сюжетних занять, рухливі ігри дадуть можливість вихователям 
творчо підходити до планування, допоможуть плідно організувати фіз-
культурно-оздоровчу роботу з дітьми в повсякденному житті. 

978-966-10-0432-9; м’яка; 205х290; 128 с.           

Дятлова С.І., Халамендик В.Д.
Формування елементарних логіко-математичних понять у дітей 

дошкільного віку. Друга молодша група
Програма навчання математики дітей дошкільного віку ґрунтується на автор-
ській інтегрованій технології, що відповідає Базовому компоненту дошкільної 
освіти.                                                      966-692-763-2; м’яка; 145х200; 20 с.

Ципляк Ж.А., Якименко С.І.
Валеологічне виховання дітей дошкільного віку

У посібнику відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкіль-
ного віку “Я у Світі” запропоновано перспективне планування із зазна-
ченням дидактичних цілей та форм роботи: спостереження, дослідниць-
ко-наукова діяльність, дидактичні ігри та вправи екологічного змісту. 

978-966-10-0817-4; м’яка; 205х290; 76 с.

Голян Л.П., Якименко С.І.
Хрестоматійні матеріали.  

Конспекти занять. Перша молодша група
У посібнику запропоновано твори художньої літератури для дітей, мовленнє-
ві альбоми та конспекти навчально-виховних блоків, тематика яких складена 
за місяцями і підпорядкована навчально-тематичному плануванню в першій 
молодшій групі (3-й рік життя). Для вихователів дошкільних дитячих закла-
дів, батьків, студентів.  966-692-189-8; м’яка; 145х200; 76 с.

Якименко С.І., Янковська Т.І.
Художньо-естетична діяльність. Друга молодша група

У посібнику запропоновано різноманітні види роботи та зміст занять із 
художньо-естетичної діяльності відповідно до перспективного навчально-
го планування в другій молодшій групі дитсадка (4-й рік життя). Додаток 
містить добірку мовленнєвого матеріалу і дидактичні ігри та вправи із 
супровідними ілюстраціями. Посібник укомплектовано зразками дитячих 
робіт. Для вихователів дитячих дошкільних закладів, студентів педагогіч-
них навчальних закладів.

966-692-773-X; м’яка; 205х290; 80 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Методика
Янковська Т.І., Якименко С.І.

Художньо-естетична діяльність. Середня група
У посібнику запропоновано різноманітні види роботи та зміст занять із 
художньо-естетичної діяльності відповідно до перспективного навчального 
планування в середній групі дитсадка (5-й рік життя). Додаток містить до-
бірку мовленнєвого матеріалу і дидактичні ігри та вправи із супровідними 
ілюстраціями.  978-966-10-0446-6; м’яка; 205х290; 104 с.

Якименко С.І., Янковська Т.І.
Художньо-естетична діяльність. 

Старша група
Пропоноване видання укладено згідно з Базовою 
програмою розвитку дитини дошкільного віку  
«Я у Світі». Тут подано різноманітні види роботи 
та зміст занять із художньо-естетичної діяльності 
відповідно до перспективного планування в стар-
шій групі дитячого садка (5–6-й рік життя). 

978-966-10-0805-1; м’яка; 205х290; 128 с.

Голян Л.П., Якименко С.І.
Художньо-мовленнєва діяльність.  

Перша молодша група
У посібнику запропоновано тематику занять з розділу «Мовленнєве спілкування», 
яка підпорядкована навчально-тематичному плануванню в першій молодшій гру-
пі (І частина).   966-692-183-9; м’яка; 145х200; 56 с.

Серія “Жива математика”

Васильченко Н.П., Дяченко О.М.

Жива математика. Числа 1-5 та число 0. Робочий зошит для підготовки дитини до 
школи (До нового Базового компонента)  978-966-10-3228-5; м’яка; 205х290; 32 с.

Жива математика. Методичний посібник для формування в дітей уміння розв’язувати 
задачі в межах 5 у процесі підготовки до школи  978-966-10-1650-6; м’яка; 205х290; 28 с.

Жива математика. Посібник для підготовки дитини до школи

978-966-408-367-3; м’яка; 145х200; 128 с.

Жива математика. Числа 1-5 та число 0: метод. посіб. для формув. в дітей поч. 
навичок лічби та письма у процесі підготовки до школи (До нового Базового 
компонента)  978-966-10-2594-2; м’яка; 205х290; 36 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 
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Навчальні посібники

Беденко М.В., Будна Н.О., Беденко О.В.
Вчимося читати

Посібник містить цікаві та різноманітні вправи, завдання, ігри, які допомо-
жуть дитині легко вивчити букви, навчитися читати склади, слова, речення, 
тексти.

966-692-869-8; м’яка; 170х240; 48 с.                

Беденко М.В.
Веселі математичні прописи для дошкільнят

Каліграфічні завдання у цьому посібнику чергуються із завданнями «по-
думати» та «уявити». Тому така робота не буде здаватися дітям монотон-
ною. Вправи продумано так, щоби тренувати всі м’язи руки. Їх потрібно не 
просто виконати, а й написати дуже охайно. Для дошкільнят, вихователів, 
батьків.

978-966-10-3223-0; м’яка; 205х260; 48 с.

Будна Н.О., Головко З.Л. Добридень, школо!
У посібник входять вірші про букви, цифри, твори для вивчення напам’ять, 
пісні, казки, оповідання про дітей, природу, рідний край. 

966-408-027-6; м’яка; 170х240; 48 с.

Клід І.О. Математика для малят
Посібник пропонує лічилки про цифри, віршовані задачі, вправи для роз-
витку моторики дрібних м’язів кисті руки, творчі завдання, загадки, ге-
ометричний матеріал, вдало доповнений предметними і сюжетними ма-
люнками, що дає можливість у цікавій ігровій формі підготувати дітей до 
вивчення математики. 

966-692-870-1; м’яка; 170х240; 48 с.

Плахцінська О.А.
Перші кроки маленького піаніста. Донотний період навчання

Навчальний посібник для викладачів класу фортепіано шкіл естетичного виховання. 
Посібник призначений для початкових занять із дітьми 4-7 років. Видання містить 
методичні рекомендації, вправи, музичні приклади, творчі завдання. 
978-966-10-3342-8; м’яка; 205х290; 76 с.   

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Навчальні посібники

Серія “Азбука для батьків”

Барташніков О.О.

Розвиток наочно-образного та 
логічного мислення у дітей 
5-6 років 978-966-408-140-2; 
м’яка; 145х200; 72 с.

Розвиток уваги та навиків 
навчальної діяльності у дітей 
5-6 років 966-692-583-4; м’яка; 
145х200; 40 с.

Розвиток уяви та творчих 
здібностей у дітей 5-6 років
978-966-408-130-3; м’яка; 
145х200; 64 с.

Розвиток уяви та творчих 
здібностей у дітей 5-6 років. 
Зошит-гра 978-966-408-133-4; 
м’яка; 205х290; 32 с.

Як визначити рівень 
розумового розвитку дитини?  
978-966-408-139-6; м’яка; 145х200; 
72 с.

Як навчити малюка читати: 
Тести та ігри для дітей 4-5 
років 966-692-558-3; м’яка; 
145х200; 40 с.

Серія “Перша книга дошколярика”

Будна Т.Б.

Абетка 978-966-10-0401-5; 
тверда; 170х200; 32 с.

Математика 978-966-408-307-9; 
тверда; 205х260; 64 с.

Рідна мова 978-966-408-306-2; 
тверда; 205х260; 96 с.

Серія “Дитина і світ”

Січовик І.П.

Мій дитячий садочок:  
збірник творів для дітей 

дошкільного віку 
978-966-10-2301-6; м’яка; 

170х240; 168 с.

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529
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Навчальні посібники
Серія “Тямущий дошколярик”

Будна Т.Б.,  Шост Н.Б.

Літери вивчаємо  
978-966-10-1056-6; м’яка; 100х165; 40 с.

Склади читаємо, слова складаємо  
978-966-10-0978-2; м’яка; 100х165; 64 с.

Літери читаємо, звуки вимовляємо  
978-966-10-1041-2; м’яка; 100х165; 64 с.

Беденко М.В.

Речення читаємо, думаємо, виправляємо  
978-966-10-0948-5; м’яка; 170х95; 64 с.

Речення читаємо, слово добираємо  
978-966-10-0947-8; м’яка; 170х95; 64 с.

Речення читаємо, відповідь шукаємо  
978-966-10-0950-8; м’яка; 100х165; 128 с.

Речення читаємо, розповідь складаємо  
978-966-10-0946-1; м’яка; 170х95; 64 с.

Ігри, запропоновані вашій увазі, розвиватимуть у дошкільнят спостережливість, уважність, логічне 
мислення, вміння дотримуватися встановлених правил, контролювати власні дії та оцінювати їх 

результативність. 

м’яка; 205х290

Шост Н.Б.

Веселі прописи : підготовка руки до письма : 
3+  978-966-10-4628-2; 16 с.

Навчання грамоти : 3+  978-966-10-4635-0; 24 с.

Розвиток мовлення : 3+  978-966-10-4638-1; 16 с.

Будна Т.Б.

Математика : 3+  978-966-10-4849-1; 32 с.

м’яка; 205х290; 16 с.

Шост Н.Б.

Веселі прописи : підготовка руки до 
письма : 2+  978-966-10-4627-5

Навчання грамоти : 2+  978-966-10-4636-7

Розвиток мовлення : 2+  978-966-10-4637-4

Будна Т.Б.

Математика : 2+  978-966-10-4607-7

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books

м’яка; 205х290

Шост Н.Б.

Веселі прописи : підготовка руки до письма : 
4+  978-966-10-4629-9; 16 с.

Навчання грамоти : 4+  978-966-10-4634-3; 32 с.

Розвиток мовлення : 4+  978-966-10-4639-8; 16 с.

Будна Т.Б.

Математика : 4+  978-966-10-4624-4; 32 с.
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Майхрук М.І.
Цікавинки від Алінки. 

Загадки, прислів’я і приказки, скоромовки у дитячому садку
У посібнику запропоновано систематизовані загадки, прислів’я та приказки, 
скоромовки природничого характеру про живу природу (рослини і тварини) 
та неживу, а також на валеологічну тематику про життя і здоров’я дитини. 
Матеріал посібника допоможе вихователеві урізноманітнити заняття, пов’я-
зані з природою та здоров’ям дітей дошкільного віку, зацікавити малюків до 
пізнання свого здоров’я та його збереження. Для вихователів дитячих садків, 
батьків, студентів педагогічних навчальних закладів.

978-966-10-1918-7; м’яка; 120х165; 96 с.   

Пономаренко М.А.
Перлинка. Читанка-хрестоматія для 

дошкільних закладів
Запропоновані казки, оповідання, вірші, загадки, п’єси 
та інші художні твори допоможуть сформувати в дітей 
уявлення про феномен людини, розкрити для себе сут-
ність таких понять, як «родина, сім’я», «людина серед 
людей», «природа навколо нас», «повага до Батьківщи-
ни, рідного краю, його звичаїв і традицій», закладуть 
основи духовності, доброти, любові.

978-966-10-2122-7; м’яка; 170х240; 256 с. 

Беденко М.В.

Практична логіка: 5+ 
978-966-10-3810-2; м’яка; 170х240; 64 с.

Практична логіка для підготовки до 
школи: 6+ 
978-966-10-3815-7; м’яка; 170х240; 160 с.

Савчук Л.П. 
Цікава абетка

978-966-10-1721-3; 
м’яка; 185х210; 36 с.   

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

Шост Н.Б.

Веселі прописи : підготовка руки до письма : 5+  978-966-10-4630-5; м’яка; 205х290; 24 с.

Навчання грамоти : 5+  978-966-10-4633-6; м’яка; 205х290; 40 с.

Розвиток мовлення : 5+  978-966-10-4640-4; м’яка; 205х290; 16 с.

Будна Т.Б.

Математика : 5+  978-966-10-4625-1; м’яка; 205х290; 32 с.

Додаткові посібники
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Додаткові посібники

Беденко М.В.
м’яка; 205х290; 48 с.

Логіка: 2+ 978-966-10-3834-8

Логіка: 3+ 978-966-10-3879-9

Логіка: 4+ 978-966-10-3832-4

Логіка: 5+ 978-966-10-3830-0

Логіка: 6+ 978-966-10-3831-7

Клід І.О.
Сонечко. Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку

До читанки увійшли твори українських та зарубіжних авторів, фольклорні 
твори (народні пісеньки, колискові, казки, заклички, веснянки, колядки та 
щедрівки, народні ігри, загадки, скоромовки, лічилки). 

978-966-10-2338-2; м’яка; 170х240; 304 с.

Збірники творів “Читанка для малят-дошкільнят” укладено відповідно до Базового компонента 
дошкільної освіти. До читанок увійшли потішки, забавлянки, лічилки, загадки, пісні, казки, а 

також вірші й оповідання про природу, улюблені іграшки та речі з найближчого оточення. 

Паронова В.І.  Промінець. 
Читанка для малят-дошкільнят

Від 2 до 4 р.  978-966-408-407-6; 
м’яка; 170х240; 64 с.

Від 4 до 5 р.  978-966-408-408-3; 
м’яка; 170х240; 160 с.

Від 5 до 6 р.  978-966-408-409-0; 
м’яка; 170х240; 344 с.

Англійська абетка. 
АВС: розмальовка

978-966-10-2739-7; м’яка; 
170х200; 28 с.

Іноземні мови

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Практичний матеріал

Будна Т.Б.
Пальчиковий театр. Українські 

народні казки. 
Навчальний посібник

978-966-10-5312-9; м’яка; 205х290; 24 с.       

Трач С.К.
Художньо-продуктивна діяльність в 
дошкільних навчальних закладах. 

Таблиці. Навчальний посібник 
(з голограмою)

2005000001802; м’яка; 
340х490; 36 с.

Якименко С.І.

Диплом про закінчення 
дитячого садочка. Для дівчаток 
2005000000324; 205х290

Диплом про закінчення дитячого 
садочка. Для хлопчиків 
2005000000317; 205х290

Медаль для випускника 
2005000001444; 95х100

Медаль для випускниці 
2005000001437; 95х100

Набір першокласника. Українська 
мова. Роздатковий матеріал. НУШ 
2005000010712; м’яка; 35х50/50; 200 с.

Набір першокласника. Математика. 
Роздатковий матеріал. НУШ 

2005000010729; м’яка; 35х50/50; 400 с.

Якименко С.І.

Дидактично-демонстраційний 
матеріал. Друга молодша група  
978-966-408-583-7; м’яка; 290х415; 24 с.

Дидактично-демонстраційний 
матеріал. Перша молодша група  
978-966-408-582-0; м’яка; 290х415; 24 с.

Якименко С.І.
Дидактично-роздатковий матеріал

Перша молодша група (3 рік життя) 
966-408-071-3; м’яка; 205х290; 32 с.

Друга молодша група (4 рік життя) 
966-408-072-1; м’яка; 205х290; 24 с.

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529
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Практичні матеріали
Серія “Вчимося без нудьги” 

Тесля В.В.

Складаночка. Розвивальні ігри. Комплект № 1 978-966-10-1621-6; м’яка; 205х290; 14 с.

Складаночка. Розвивальні ігри. Комплект № 2 978-966-10-1665-0; м’яка; 205х290; 14 с.

Складаночка. Розвивальні ігри. Комплект № 3 978-966-10-1666-7; м’яка; 205х290; 14 с.

Складаночка. Розвивальні ігри. Комплект № 4 978-966-10-1667-4; м’яка; 205х290; 14 с.

Мороз М. М. Чарівна азбука 
978-966-10-0280-6; 
м’яка; 170х240; 88 с.

Морозенко М. Чарівна математика 
978-966-10-0279-0; 
м’яка; 170х240; 48 с.

Будна Т.Б.
м’яка; 205х290;

Кольори. Розвивальні ігри 
978-966-10-0768-9; 36 с.

Форми. Розвивальні ігри 
978-966-10-0767-2; 24 с. 

Рослини. Розвивальні ігри 
978-966-10-1012-2; 36 с.

Будна Т.Б.   Українська мова. Практичний матеріал. 100 карток
Посібник містить 100 карток для складання звукових моделей слів: по 10 карток 
з умовними позначеннями звуків української мови та 70 карток із предметними 
малюнками (акула, ананас, барабан, бобер, весло, вовк, ворона, в’юн, голка, голуб, 
груша, ґава, ґанок, ґудзик, джміль, дуб, дятел, екран, єнот, жаба, жук, заєць, 
змія, зозуля, іній, ірис, їжак, йод, йорж, кавун, калина, колобок, корова, кущ, 
лимон, літак, лялька, мак, машина, мило, м’яч, ніж, ножиці, олень, оса, парта, 
півень, пір’їна, поїзд, равлик, ракета, сова, сонце, тарілка, тигр, удав, фазан, фар-
тух, халат, хустка, цап, цукор, чайник, черепаха, шишка, шуба, щавель, юрта, 
ялина, ясен).   978-966-10-0579-1; м’яка; 50х70; 200 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Практичні матеріали
Будна Т.Б.  Математика. Практичний матеріал для лічби. 200 карток

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 (білочка, зайчик, їжачок, котик, лисичка, песик), 
а також по 10 карток із геометричними фігурами (круг, квадрат, прямокут-
ник, трикутник, овал) та предметними малюнками (банан, горішок, грибок, 
капустина, листок, морквина, печиво, полуниця, цукерка, шишка). Викори-
стання карток сприятиме формуванню навичок усних обчислень та розвитку 
логічного мислення дошкільнят. 
978-966-10-0519-7; м’яка; 50х70; 400 с.

Клід І.О.
Математичні візерунки. 

Полічи і розмалюй.

978-966-10-2622-2; м’яка; 
205х290; 8 с.

Якименко С.І.
Пальчикова сім’я. Розвиток дрібної моторики руки
Пропонуються тренувальні вправи (гімнастика для паль-
ців, дидактичні ігри, штрихування, обведення по кон-
туру), які допоможуть сформувати руховий стереотип, 
розвинути окомір, просторову увагу, підготувати дитину 
до каліграфічного письма.

978-966-10-2488-4; м’яка; 145х200; 36 с.       

Уманська О.М.
Розуму і серцю маленької дитини — народне мистецтво 

рідної України. Альбом-посібник для дітей молодшого 
дошкільного віку

978-966-10-3774-7; м’яка; 205х290; 40 с.

Якименко С.І.
Чарівні рученята. 

Розвиток дрібної моторики руки
У посібнику запропоновано пальчикові ігри для 
розвитку мовлення та активізації дрібної моторики 
руки. Діти виготовляють ляльок на уроках трудово-
го навчання та в другій половині дня з вихователем.

978-966-10-2499-0; м’яка; 145х200; 40 с.

Рожнів В.М.
Веселий язичок : логопедичний зошит для дошкільнят. Звуки [c], [з]

Посібник розроблений для роботи з дітьми, які вчаться вимовляти звуки [с], [з]. 
Він містить цікаві логопедичні вправи для усунення проблем усного та писем-
ного мовлення. Усі завдання мають навчально-розважальний характер і орієн-
товані на подолання мовних труднощів, на розвиток зв’язного мовлення та роз-
ширення словникового запасу дитини. Посібник призначений для дошкільнят, 
їхніх батьків, логопедів, вихователів дошкільних навчальних закладів.                                         

978-966-10-4994-8; м’яка; 170х240; 40 с.

Рожнів В.М.
Веселий язичок : логопедичний зошит для дошкільнят. 

Звуки [ш], [ж]
Посібник розроблений для роботи з дітьми, які вчаться вимовляти звуки [ш], 
[ж]. Він містить цікаві логопедичні вправи для усунення проблем усного та 
писемного мовлення. Усі завдання мають навчально-розважальний характер і 
орієнтовані на подолання мовних труднощів, на розвиток зв’язного мовлення 
та розширення словникового запасу дитини. Посібник призначений для до-
шкільнят, їхніх батьків, логопедів, вихователів дошкільних навчальних за-
кладів.                                            978-966-10-4596-4; м’яка; 170х240; 40 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 
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Практичні матеріали
Бочелюк О.І.

Знай, люби, бережи. 
Тексти та пізнавальні завдання для дітей 4-7 років

Видання допоможе малюкам зробити перші кроки у пізнанні дивовижного 
світу природи, зокрема, в доступній і цікавій формі розповість про метео-
рологічні явища, сезонні зміни, різноманіття рослин і тварин, які населя-
ють нашу планету, а також ознайомить із видами, занесеними до Червоної 
книги України. Пізнавальні та практичні завдання сприятимуть розвитку 
мислення, пам’яті, уяви та образотворчих навичок у дітей.

978-966-10-2041-1; м’яка; 205х290; 32 с.

Серія “Віконце у природу”

Стадник Т.В.

Тематичні картки для дітей старшого 
дошкільного віку

м’яка; 205х290

В гостях у весни. 978-966-10-2583-6; 44 с.

Зимові пригоди. 978-966-10-2582-9; 42 с.

Осіння мандрівка. 978-966-10-2580-5; 44 с.

Спогади про літо. 978-966-10-2581-2; 44 с.

“Віконце у природу” – розвиваючий навчальний комплект, 
який складається із чотирьох частин. Посібники призначе-
но для індивідуальних та групових занять з дітьми стар-
шого дошкільного віку. Їх зміст відповідає завданням про-
грами “Я у світі”, сфера “Природа”. Цікаві ігрові завдання 
та вправи, пропоновані у посібниках, сприятимуть розвит-
ку зв’язного мовлення, логічного та творчого мислення, 
пам’яті, уваги, фантазії, збагаченню словникового запасу 
дошкільнят; формуватимуть уявлення про світ природи, її 
неповторність у різні пори року; допоможуть розвинути ко-

ординацію рухів та дрібну моторику м’язів рук. 

Будна Т.Б.  Ігри з картинками
м’яка; 70х90

Вивчаємо слова 2000000002613; 104 с.

Кольори 2000000002576; 104 с.

Цифри 2000000002606; 60 с.

Алфавіт 2000000002590; 132 с.

Групуємо слова 2000000002620; 104 с.

Форми 2000000002583; 104 с.

Видання серії “Тямущий дошколярик” призначені 
для навчально-розвивальних занять з дітьми до-
шкільного віку. Ігри, запропоновані вашій увазі, 
розвиватимуть у дошкільнят спостережливість, 
уважність, логічне мислення, вміння дотримува-
тися встановлених правил, контролювати власні 
дії та оцінювати їх результативність. Спочатку 
дитина (або група дітей) грає з дорослим; згодом 
діти можуть грати в нескладні ігри самостійно.

Серія “Тямущий дошколярик”

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Практичні матеріали

Дмітрух М.А. Аплікації для малюків

Забавлянки 2005000000829; м’яка; 145х200; 8 с.

Куманець 2005000000775; м’яка; 145х200; 8 с.

Сніговичок 2005000000782; м’яка; 145х200; 8 с.

Мельник В.М. Аплікації для малюків

Квіти 2005000000805; м’яка; 145х200; 8 с.

Метелики 2005000000799; м’яка; 145х200; 8 с.

Птахи 2005000000812; м’яка; 145х200; 8 с.

Клід І.О. Аплікації

На Великдень 966-692-880-9; м’яка; 205х290; 8 с.

Великодні мотиви 966-692-881-7; м’яка;  
205х290; 8 с.

Будна Т.Б. Аплікації
Закладки для книжок. Випуск 1 (Рослинні 
орнаменти) 966-408-046-2; м’яка; 205х290; 8 с.

Закладки для книжок. Випуск 2 (Геометричні 
орнаменти) 966-408-045-4; м’яка; 205х290; 8 с.

Закладки для книжок. Випуск 3 (Орнаменти)  
978-966-10-1453-3; м’яка; 205х290; 8 с.

Серветки. Випуск 4.  
978-966-10-1454-0; м’яка; 65х100; 8 с.

Серія “Диво-ножиці”

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529
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Виховна робота

Пономаренко М.А., Островерхий І.Л.

В ліс прийшла красуня осінь. Музична 
сценка  М-707509-22-7; м’яка; 205х290; 12 с.

Котить заєць капустину. Музична сценка
М-707509-26-5; м’яка; 205х290; 16 с.

Намисто для тітки Сойки. Музична сценка
М-707509-25-8; м’яка; 205х295; 16 с.

У кози Мокрини сьогодні іменини. Музична 
казка  M-707509-30-2; м’яка; 205х290; 24 с.

Пономаренко М.А., Концевич Л.В.

Йшов ведмедик по малину. Музична сценка 978-966-10-0441-1; м’яка; 145х200; 20 с.

Плющик Є.В., Плющик В.П.

Круть і Верть. Музична казка-опера М-707509-28-9; м’яка; 205х290; 12 с.

Яковенко Л.П.

Рукавичка. Дитяча музична вистава 978-966-10-1406-9; м’яка; 205х290; 20 с.

Пономаренко М. А.

Завія. Музична сценка 979-0-707509-93-7; м’яка; 205х290; 12 с.

Паронова В.І.  Різдво Христове. Від А до Я. Сценарії
Пропонований посібник містить сценарії дитячих свят. Він рекомендований му-
зичним керівникам дошкільних закладів, вчителям початкових класів, учням, 
студентам і батькам.  
978-966-10-4092-1; м’яка; 145х200; 16 с. 

Ведмедеря М.О.
В чаплі Чапи іменини. Співаночка для малят

Пісні композитора М. Ведмедері створені з урахуванням 
психології й вікових особливостей дітей молодшого та се-
реднього дошкільного віку. Вони мелодійні, легко запам’я-
товуються і сприяють формуванню любові до рідного краю.

978-966-10-0762-7; м’яка; 145х200; 48 с.

Островерхий І.Л.
Пісенне мереживо: Пісні для дітей дошкільного віку

Пісні композитора І. Островерхого на слова М. Пономаренко 
створені з урахуванням вікових особливостей дітей дошкіль-
ного віку. Для вихователів дошкільних закладів, студентів, 
батьків.  978-966-10-1419-9; м’яка; 145х200; 64 с.

Ведмедеря М.О.  Мама-киця вишивала. Співаночки для малят
Пісні композитора М. Ведмедері створені з урахуванням вікових особливостей 
дітей молодшого та середнього дошкільного віку. Вони мелодійні, легко запам’я-
товуються і сприяють формуванню любові до рідного краю.

978-966-10-1203-4; м’яка; 145х200; 40 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Виховна робота
Ведмедеря М.О.

Ходив кіт по току. Співаночка для малят
Пісні композитора М. Ведмедері створені з урахуванням 
психології й вікових особливостей дітей молодшого та се-
реднього дошкільного віку. 

978-966-10-0825-9; м’яка; 145х200; 48 с.

Островерхий І.Л.
Веселка. Збірка пісень для дітей дошкільного  

та молодшого шкільного віку

978-966-10-2310-8; м’яка; 145х200; 64 с. 

Ізотов В.М.
Веселяночка. Пісні для дітей

Пісні композитора В. Ізотова створені з урахуванням 
вікових особливостей дітей дошкільного та  молодшого 
шкільного віку. Вони мелодійні, легко запам’ятовуються 
і сприяють формуванню любові  до рідного краю.

978-966-10-1003-0; м’яка; 205х290; 32 с.

Островерхий І.Л., Пономаренко М.А.
Дзвіночки. Пісні для дітей дошкільного віку

Пісні композитора І. Островерхого створені з урахуванням вікових особливос-
тей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Вони мелодійні, легко 
запам’ятовуються і сприяють формуванню любові до рідного краю. Для вихо-
вателів дошкільних закладів, студентів, батьків.

978-966-10-1353-6; м’яка; 145х200; 80 с. 

Ведмедеря М.О.   Дорога до мами. Пісні
Пісні композитора М.О. Ведмедері створені з урахуванням психології й вікових 
особливостей дітей молодшого та середнього шкільного віку. 

978-966-408-420-5; м’яка; 145х200; 28 с.

Чопик М.Т., Войнарський В.І.
Задзвенів дзвіночок в школі. Збірник пісень для дітей  

молодшого шкільного віку
Пісні композитора В. Войнарського на слова М. Чопик створені з урахуванням 
психології й вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Вони мело-
дійні, легко запам’ятовуються і сприяють формуванню любові до рідного краю.

978-966-10-0963-8; м’яка; 205х290; 28 с.

Пономаренко М.А.  Казки-п’єси
Казка вабить своїм дивовижним сюжетом, боротьбою добра 
і зла. І скільки радості в дитячих очах, коли перемагає му-
дрий, кмітливий та добрий герой! Кому з малюків не хотілося 
б опинитися на його місці? Тож вони імпровізують, примі-
ряють на себе улюблені ролі, і цей жвавий інтерес потрібно 
використовувати у виховній роботі. 

966-692-545-1; м’яка; 145х200; 56 с.

Бондарчук Л.І., Пономаренко М.А., Памірська Л.Ю.
Де ростуть котигорошки. Посібник для вихователів дитячих садків

До збірки увійшли невеликі оповідання й казки, зразки дитячого фольклору, 
ігри, вірші, конкурси, орієнтовні сценарії, згруповані за тематичним принци-
пом, що дає можливість використовувати тексти під час проведення виховних 
занять у дитсадку.  966-692-554-0; м’яка; 170х240; 152 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 
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Виховна робота
Корнієнко С.М., Корнієнко С.М.

Сім’я і дитячий садок — одна родина. Навчально-методичний посібник
Сім’я — найважливіший винахід цивілізації. Дошкільний заклад, діти і батьки — 
єдине ціле. Сучасне життя вимагає оновлення та урізноманітнення форм роботи ко-
лективу дитячого навчального закладу з родиною. 

978-966-10-2134-0; м’яка; 145х200; 180 с.

Ведмедеря М.О.
Красне літечко надворі. Пісенник

Пісні композитора М. Ведмедері створені з урахуванням 
психології й вікових особливостей дітей молодшого та се-
реднього шкільного віку. 

978-966-408-421-2; м’яка; 145х200; 56 с.

Ведмедеря М.О.
Ластівочка. 

Пісні для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
До збірника увійшли пісні для дітей дошкільного віку і початкових класів 
про матусю, маленьку українку, Богданкове спілкування з домашніми тва-
ринками, кленові листочки, дитячий садочок, зайчика, ластівку, лелеку, 
млин, малих моряків, Новий рік, сніг, леваду. 

966-692-563-X; м’яка; 170х95; 56 с.

Паронова В.І., Шевченко Н.М.  Співаємо, танцюємо, граємо

Збірка пісень для дітей молодшого дошкільного віку  966-692-807-8; м’яка; 170х240; 96 с.

Збірка пісень для дітей середнього дошкільного віку  966-692-842-6; м’яка; 170х240; 96 с.

Збірка пісень для дітей старшого дошкільного віку
Посiбник створено з метою збагачення пiсенного репертуару дiтей старшого дошкiльного вiку. Ця 
збiрка допоможе музичним керiвникам дошкiльних закладiв розширити свiтогляд i розвивати му-
зичний смак у дiтей 5–6 рокiв.  966-408-070-5; м’яка; 170х240; 112 с.

Паронова В.І., Шевченко Н.М.  Музика в нашому 
садочку. Збірка дитячих пісень

Середня група
Посібник створено з метою збагачення пісенного репер-
туару дітей середнього дошкільного віку. Збірка дасть 
змогу музичним керівникам дошкільних закладів роз-
ширити світогляд та розвивати музичний смак вихован-
ців.  978-966-10-1547-9; 170х240 

Старша група
Зміст пісенної збірки спрямований на допомогу вчителям 
музики та керівникам художньої самодіяльності, які пра-
цюють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.  
978-966-10-1927-9; м’яка; 170х240

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Виховна робота
Загрудний А.А.

Співаночка. Пісенна скарбничка для дітей 
дошкільного та шкільного віку. Скринька 2

Пісні композитора Леля-Анатолія Загрудного створені з урахуванням психології 
й вікових особливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

978-966-10-0020-8; м’яка; 170х240; 32 с.    

Загрудний А.А.
Співаночка. Пісенна скарбничка для дітей 
дошкільного та шкільного віку. Скринька 3

Пісні композитора Леля-Анатолія Загрудного створені 
з урахуванням психології й вікових можливостей ді-
тей дошкільного та молодшого шкільного віку.

978-966-10-0019-2; м’яка; 170х240; 32 с.    

Любарська Л.М.
Срібний голосочок: Збірник дитячих пісень

До збірки увійшли пісні на вірші поетеси Лесі Любарської для молодшого та се-
реднього шкільного віку. Для вчителів музики, музичних керівників художньої 
самодіяльності та всіх, хто закоханий в українську пісню.

978-966-10-1644-5; м’яка; 145х200; 80 с.    

Островерхий І.Л.
Щасливе свято дітвори. Пісні для дітей дошкільного віку

Пісні композитора І. Островерхого створені з урахуванням вікових особли-
востей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Вони мелодійні, 
легко запам’ятовуються і сприяють формуванню любові до рідного краю. 

978-966-10-1213-3; м’яка; 145х200; 72 с.

Швець О.Л.
Калинонька. Збірник пісень для дітей 

дошкільного та шкільного віку
Пісні композитора О.Л. Швеця створені з урахуванням 
психологічних особливостей, уподобань та діапазону дітей 
дошкільного та шкільного віку.

978-966-10-1915-6; м’яка; 145х200; 72 с. 

Ведмедеря М.О. 
Неповторна осінь. Пісні для дошкільного віку

Пісні композитора М. Ведмедері створені з урахуванням психології й вікових 
особливостей дітей молодшого та середнього дошкільного віку. 

978-966-10-0724-5; м’яка; 145х200; 64 с.

Паронова В.І., Шевченко Н.М.
Колискові пісні. Збірка пісень для дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку

Посiбник створено з метою збагачення пiсенного репертуару дiтей дошкiль-
ного i молодшого шкiльного вiку та батьків. До нього увiйшли зразки фоль-
кльору, а також твори сучасних авторiв. 

978-966-408-495-3; м’яка; 170х240; 96 с.   

Книга поштою: 46008, м. Тернопіль, А/С 529
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Виховна робота
Серія “Світ малого українця”

Чумарна М.І.
Сонячний промінчик. Дидактичний матеріал 

для вихователів дитячих садків
Вашій увазі пропонується збірник творів, різноманітних за тематикою, 
жанрами, емоційною спрямованістю. Змістове наповнення поданого дидак-
тичного матеріалу об’єднане метою гармонійного та різнобічного розвитку 
дошкільнят. 

978-966-10-2250-7; м’яка; 170х240; 104 с. 

Серія “Зрозумій свою дитину”

Корнєєва О.М.

Ви і ваша дитина. 100 відповідей на батьківські “чому?” 
В основі цієї книги лежить більш ніж десятирічний досвід 
консультативної роботи, вона містить опис найбільш складних 
і типових випадків, що трапляються у нелегкій справі вихо-
вання дітей. У ній зібрано матеріал, який стосується проблем 
дошкільного віку, коли психіка дитини ще досить податлива. 
З одного боку, це гарантує високу дієвість застосування того чи 
іншого виховного прийому. З іншого – є причиною вразливості 
дитячої душі, її здатності піддаватися будь-якому, в тому числі 
і негативному, впливу.

978-966-10-2724-3; м’яка; 130х200; 232 с.

Корнєєва О.М.

Ваша дитина йде до школи. 
Поради батькам майбутніх першокласників 

У пропонованому посібнику подано відповіді на питання, що 
часто виникають у батьків, коли їхня дитина стає школярем, 
описано різноманітні конфліктні ситуації та способи їх врегу-
лювання. Крім того, у книзі вміщено різні тести, користуючись 
якими ви зможете перевірити інтелектуальні здібності та вмін-
ня молодших школярів. Для широкого кола читачів.

978-966-10-3364-0; м’яка; 130х200; 208 с.

тел. (0352) 51-97-97, (066) 727-17-62, (067) 350-18-70 e-mail: mail@bohdan-books
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Дидактичні матеріали

Гінка Б.І. Дидактичний матеріал /Німецький алфавіт / МАЛ.Ф. 205х290

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Правила поведінки в природі 340х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Рідна мова 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Рідне місто (село). В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Рідні обереги 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Світова книга прав дитини 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Словникові слова 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Стежина здоров’я/ А4 205х290

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Стежина здоров’я/ В3 340х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Україна 290х415

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Український алфавіт/ ВЕЛ.Ф. 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Український алфавіт. Друковані та 
рукописні літери 245х340

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Український алфавіт 245х340

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Учнівський куток. З класом – класно!/ 
ВЕЛ.Ф. 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Шана Кобзареві/ ВЕЛ.Ф. 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Школа світлофора Моргайчика/ ВЕЛ.Ф. 
690х490

Зайковскі С.А. Дидактичний матеріал /Англійський алфавіт. В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Вивчення правил дорожнього руху 290х415

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Вчись вчитися. В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Вчись вчитися 290х415

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Говори правильно. В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Друковані та рукописні літери 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Живи, книго! 290х415

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Живи, книго! В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Календар природи. В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Календар природи 290х415

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Київ – столиця України. В2 690х490

Будна Н.О. Дидактичний матеріал /Моя країна – Україна 690х490

Гінка Б.І. Дидактичний матеріал /Німецький алфавіт. В2 690х490

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 



47

Маски

БАКЛАЖАН БУРЯК ВЕДМІДЬ ВИНОГРАД ВИШЕНЬКА

ГРУША ДИНЯ ЖАБКА ЖУРАВЕЛЬ ГАРБУЗ
 ЗАЄЦЬ ЇЖАК КАБАН КАПУСТА ГОРОХ

КАРТОПЛЯ КВАСОЛЯ КІТ КОЗА ВОВК

КОЛОБОК КУКУРУДЗА ЛИМОН ЛИСИЦЯ
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Будна Н.О.
Вертеп. Сценарій. Маски. Навчальний посібник. 
978-966-10-0513-5; м’яка; 205х290; 48 с.

Будна Н.О. 
та ін.

Новорічне свято. Сценарій. Маски. Навчальний посібник.
978-966-10-0512-8; м’яка; 205х290; 32 с.
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Луцьк
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(Книжковий пасаж)
(067) 350-39-18 

просп. Волі, 3
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Марія Пономаренко Сонячні зайчики: вірші, оповідання, казки, п’єси; 978-966-10-2362-7

Дмитро Чередниченко Тупці, лялю, тупці. Для маленьких; 978-966-10-2692-5

Тарас Шевченко Кобзарик; 978-966-10-1161-7

Іван Франко Круцю, круцю, журавлі...; 978-966-10-1230-0

Степан Руданський Наука (байки, співомовки, пісні); 978-966-10-1226-3

Іван Франко Три міхи хитрощів. Казки, оповідання; 978-966-10-1958-3

Леся Українка Хотіла б я піснею стати. Поезії, казки; 978-966-10-1239-3

Марія Чумарна Розкажу вам казку. Проза; 978-966-10-3843-0

Ганна Чубач Українчики ідуть! Вірші; 978-966-10-4219-2

Книга поштою
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(066) 727-17-62
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