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Шост Н.Б. та ін. Цікава математика : для підготовки 
дитини до школи

Будна Н.О. та ін. Розумійко : вчимося розв’язувати задачі

Шост Н.Б. та ін. Розумійко : вчимося лічити

Романенко Л.С. Готуємося розв’язувати задачі. 
Математика №3

Беденко М.В. Веселі математичні прописи для 
дошкільнят

DUDEN 
(перекл. з нім.)

Я вивчаю геометричні фігури

Беденко М.В.

Геометрія для дошколяриків : Зошит. Старша група

Математика
1. Перші кроки в математику

	 Запропоновані	посібники	містять	систему	завдань	і	вправ	для	
розвитку	 уваги,	 пам’яті,	 мислення	 та	 творчої	 уяви,	 які	 допоможуть	
дорослим	 у	 невимушеній,	 ігровій	 формі	 навчити	 дітей	 розрізняти	
предмети	за	формою,	кольором,	розміром,	орієнтуватися	у	просторі	
та	встановлювати	взаємозв’язки	між	предметами	й	величинами.

4. Готуємося до школи

Будна Т.Б. Математика 2+

Беденко М.В.

Математика. Перші кроки : Робочий зошит для підготовки 
дитини до школи

Хочу вчитися! Перші кроки в математику : Робочий зошит

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

Перша мол. група Ч. 1 Перша мол. група Ч. 2

Друга мол. група Ч. 1 Друга мол. група Ч. 2

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

Середня група Старша група

	 Різноманітні	завдання	даних	посібників	допоможуть	форму-
вати	елементарні	математичні	уявлення,	розвивати	логічне	мислен-
ня,	встановлювати	зв’язки	між	предметами,	розв’язувати	найпрості-
ші	текстові	задачі,	розрізняти	геометричні	фігури,	визначати	час,	дні	
тижня,	пори	року	та	підготувати	дитину	до	школи.

Дошкільнята
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Якименко С.І.

Перша книга малюка. 
Частина 4. Лічба

Математика. 
Вчимося рахувати. 
Навч. комплект для дітей 
5-6 років 

Романенко Л.С. Вчимося лічити. 
Математика №2

DUDEN 
(перекл. з нім.)

Я вчуся рахувати

Перша книга малюка. Частина 2. Цифри і числа

DUDEN (перекл. з нім.) Я вивчаю цифри і числа

Клід І.О.
Математика для малят

Математична мандрівка. Підготовка дитини до школи

Беденко М.В.
Математика : з багаторазовими наклейками

Форма і розміри : з багаторазовими наклейками

                         Вчимося орієнтуватися в просторі

Завдання з калькою Цікаві доріжки (з багаторазовими наклейками)

Шост Н.Б. Художньо-естетична діяльність (малювання) : Альбом-посібник

Середня група (5-й рік життя) Старша група (6-й рік життя)

2. Вчимо цифри і числа 3. Вчимося лічити
	 Цікаві	завдання	та	вправи,	вміщені	у	запропонованих	посіб-
никах,	допоможуть	формувати	елементарні	математичні	уявлення,	
вміння	порівнювати	й	аналізувати,	здійснювати	найпростіші	обчис-
лення,	а	також	сприятимуть	розвитку	дрібної	моторики	руки	малят.

 За	 допомогою	 даних	 посібників	 малюки	 ознайом-
ляться	з	цифрами	і	числами,	діями	+	і	–,	засвоять	пряму	
і	зворотну	лічбу,	розвинуть	увагу,	пам’ять,	мислення.
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Якименко С.І. Цифри. Підготовка руки до письма. 
Навчальний комплект для дітей 5-6 років + самоклейка

Романенко Л.С. Вчимо цифри і числа

Морозенко М. Чарівна математика


