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Передмова для дорослих

 Серія нестандартних тренажерів з читання «Тямущий до-
школярик» допоможе Вашому малюку опанувати основи гра-
моти: навчитися утворювати з букв склади, зі складів — слова,  
а зі слів — речення.
 На кожній сторінці цього тренажера є коротке (3-4 сло-
ва) речення і малюнок. Дитина читає слова, формує речення, 
розглядає малюнок. Далі встановлює відповідність між написа-
ним та зображеним і змінює речення так, щоб малюнок розкрив 
його зміст. 
 Крім того, на розвороті справа запропоновано завдання 
логічного та математичного змісту. Дошколярик повинен про-
читати умову, зрозуміти її і виконати. Якщо потрібно написати 
число, не обов'язково позначати його цифрою. Можна зобра-
зити крапочками, як на кісточках доміно.
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Жа-би пли-вуть на 
ли-сто-чку.
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Ми-шка хо-че зір-ва-ти
пер-ший гриб. 
Роз-фар-буй йо-го.
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На пень-ку ро-стуть
я-блу-ка.
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Бар-ві-нок ї-де на 
че-ре-па-сі.
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Скіль-ки зай-ців 
у дру-го-му ва-го-ні?
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