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Ïåðåäìîâà äëÿ äîðîñëèõ

 Ñåð³ÿ íåñòàíäàðòíèõ òðåíàæåð³â ç ÷èòàííÿ «Òÿìóùèé äî-
øêîëÿðèê» äîïîìîæå Âàøîìó ìàëþêó îïàíóâàòè îñíîâè ãðà-
ìîòè: íàâ÷èòèñÿ óòâîðþâàòè ç áóêâ ñêëàäè, ç³ ñêëàä³â - ñëîâà,  
à ç³ ñë³â - ðå÷åííÿ.
 Íà êîæí³é ñòîð³íö³ öüîãî òðåíàæåðà º êîðîòêå (3-4 ñëî-
âà) ðå÷åííÿ ³ ìàëþíîê. Äèòèíà ÷èòàº ñëîâà, ôîðìóº ðå÷åííÿ, 
ðîçãëÿäàº ìàëþíîê. Äàë³ âñòàíîâëþº â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ íàïèñà-
íèì òà çîáðàæåíèì ³ çì³íþº ðå÷åííÿ òàê, ùîá ìàëþíîê ðîçêðèâ 
éîãî çì³ñò. 
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Æóê  ëå-òèòü 
íà  ë³-òà-êó.
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Ëå-âå-íÿ  ¿-äå 
íà  ìà-øè-í³.
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