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Ïåðåäìîâà äëÿ äîðîñëèõ

    Ñåð³ÿ íåñòàíäàðòíèõ òðåíàæåð³â ç ÷èòàííÿ “Òÿìóùèé äîøêî-
ëÿðèê” äîïîìîæå Âàøîìó ìàëþêó îïàíóâàòè îñíîâè ãðàìîòè: 
íàâ÷èòèñÿ óòâîðþâàòè ç áóêâ ñêëàäè, ç³ ñêëàä³â - ñëîâà, à ç³ 
ñë³â - ðå÷åííÿ.
    Íà êîæí³é ñòîð³íö³ öüîãî òðåíàæåðà º êîðîòêå íåçàê³í÷åíå 
ðå÷åííÿ ç ëàíöþæêîì ñë³â-äîïîâíåíü ³ ìàëþíîê. Äèòèíà ÷èòàº, 
ðîçãëÿäàº ìàëþíîê ³ äîáèðàº äî ðå÷åííÿ òàêå ñëîâî, ÿêå á â³ä-
ïîâ³äàëî äàíîìó çîáðàæåííþ.
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Æà-áå-íÿ  íå-ñå  ..... .                     
                     
             
      ÿ-áëó-êà  
       à-íà-íà-ñè          
       ëè-ìî-íè
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Õîì’-ÿ-÷îê  .....  çåð-íî.

 âå-çå
 ñ³-º
 ¿ñòü
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Ó  âåð-áëþ-äà ..... ãîð-áè.

äâà
òðè
÷î-òè-ðè
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