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Богуш А.М. Запрошуємо до розмови: посібник для роботи з дошкільнятами / А.М.
Богуш, Г.І. Григоренко. – К. : Освіта, 1996. - 151 с.

Ви прагнете, щоб ваша дитина росла ввічливою? Щоб вона усвідомлювала своє місце в
сім’ї, суспільстві, державі? Щоб цікаво і дохідливо допомагати їй пізнавати навколишній
світ? Тоді даний посібник – ваш надійний помічник. Вам стануть у пригоді, наприклад,
такі вірші.

Грицько Бойко.

Чарівні слова.

До всіх сердець, як до дверей,
є ключики малі.
Їх кожен легко підбере,
якщо йому не лінь.
Ти, друже, мусиш знати їх,
запам’ятать неважко:
маленькі ключики твої –
„Спасибі” і „Будь ласка”.

Крім того, багато інших віршів, приказок, лічилок, повчальних оповідок. А також
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тематично згруповані малюнки: звірі, птахи, овочі, одяг та ін. Цікава українська абетка
допоможе у вивченні літер.
Дану книжку запитуйте у нашій бібліотеці!

Грибанова О.К. Математика дошкільнятам / О.К. Грибанова, В.В. Колечко, А.М.
Пасєка, К.Й. Щербакова. – К. : Рад. шк., 1990. – 112 с.

Допоможіть своєму малюкові опанувати лічбу, додавання та віднімання в межах десяти.
Випробуваний часом посібник пропонує математичні завдання, які доступні для дітей
старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Всі вправи подано в ігровій, цікавій
формі та з чудовими ілюстраціями. Їх вдало доповнюють віршовані лічилки, як от
наступна:

Два верблюди й три верблюди,
Скільки всіх їх разом буде?
Довго міркував баран,
І промовив: - Караван.

С. Шаповал

Жолдак Б. Казкарик, або Казковий конструктор / Богдан Жолдак. – К. : Грані-Т,
2008. – 48 с., іл.

Богдан Жолдак – відомий в Україні прозаїк, сценарист, драматург,
телеведучий.Народився 1948 році у Києві. Закінчив філологічний факультет Київського
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державного університету ім. Т. Шевченка. Свого часу він учителював і працював у
позашкільному вихованні. Цей досвід і допоміг йому у написанні „Казкарика”.
Шановні батьки!
Просимо вас полишити хатню педагогіку, усі свої важливі дорослі справи і прислухатися
до своєї малечі. Можливо саме в цей момент вона відкриває для себе справжню
скарбничку див – казкарство. Складати казковий конструктор дитина починає змалечку і
часто вигадані ним слова нічого не означають. Хоча вони й найважливіші. Чому? Бо такі
слова – найперші на Землі.
Перед тим, як братися вигадувати казку, якої ще не було на світі, варто провести
невеличку розминку, чи рухавку. А їх є кілька.
Це „дитяче белькотіння”, якого чомусь не всі дорослі од своїх дітусь люблять чути, а
даремно! Неабияку вони втрачають насолоду, бо це так приємно – бавитися звуками...
Од цього навіть кілька слів утворилося, дуже гарних: „киця”, „цюця”, „паця”.
Хто вміє так весело бавитися, той неодмінно дуже популярний не лише серед дітей.

А слова ці бувають різні. Такі, як „ЦЯЦІ-ЛЯЦІ”:

Уці гуці лагамуці,
Миці биці марабиці.
Цюці муці калябуці,
Палябуці агабуці.

Прочитати подібні віршики та казочки а також детальніше пізнати таємниці дитячого
казкарства разом зі своїми дітками ви зможете ознайомившись з книгою Богдана
Жолдака у нашій бібліотеці.

Книга для родителей / Сост. В.З. Солоухин. – Мн. : Выш. шк., 1992. – 365 с.

Кто из нас не помнит знаменитого:
- Бабушка, а где черт?
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- Какой черт?
- А папа увидел тебя в окно и говорит: опять бабушку черт несет…

Кто из нас не бросал торопливо, услышав телефонный звонок: «Если меня – то нет
дома».
Что это, как не серьезнейшие «проколы» воспитания? Причем, проколы, которые не
залатать никакими нотациями. Почему мы не задумываемся над этим? Привыкли? Сами в
такой атмосфере воспитывались, и ничего, на ноги встали, образование получили,
должностей высоких достигли…
Но это только на первый взгляд ничего. А если приглядеться пристальней? Не из-за
этих ли мелочей увеличилось количество разводов в стране?
Про подібні та інші помилки у вихованні дітей йдеться у даній книзі для батьків, виданій у
Мінську. Білоруський автор, кандидат медичних наук В.З. Солоухін розглядає в
доступній і цікавій формі проблеми підготовки дитини до школи, особливості психіки в
період статевого дозрівання. Крім того, міститься інформація з інших проблем сім’ї в
цілому. Автор проповідує душевність, гармонію взаємних стосунків, трепетне, бережливе
ставлення до дітей і до свого здоров’я.

Шановні батьки, книга чекає на вас у нашій книгозбірні!
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