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Ïåðåäìîâà äëÿ äîðîñëèõ

Ñåð³ÿ íåñòàíäàðòíèõ òðåíàæåð³â “Òÿìóùèé äîøêîëÿðèê“ 
äîïîìîæå âàøîìó ìàëþêó îïàíóâàòè îñíîâè ãðàìîòè: 
íàâ÷èòèñÿ ðîçï³çíàâàòè âñ³ ë³òåðè àëôàâ³òó, óòâîðþâàòè ç áóêâ 
ñêëàäè, ç³ ñêëàä³â — ñëîâà, à ç³ ñë³â — ðå÷åííÿ.

Íà êîæí³é ñòîð³íö³ öüîãî òðåíàæåðà º ñþæåòíèé ìàëþíîê 
òà çîáðàæåííÿ ë³òåðè. Äèòèíà óâàæíî ðîçãëÿäàº ìàëþíîê ³ 
øóêàº ñõîâàíó ë³òåðó. Îïèñóº ïðåäìåòè, ÿê³ çà êîíñòðóêö³ºþ 
ñõîæ³ íà íå¿. Çíàõîäèòü âñ³ çîáðàæåí³ ïðåäìåòè, â íàçâàõ ÿêèõ 
º çâóê, ùî ïîçíà÷àº äàíà ë³òåðà. Çà äîïîìîãîþ äîðîñëèõ 
ñêëàäàº ðå÷åííÿ àáî ðîçïîâ³äü çà ìàëþíêîì.

Ó ê³íö³ òðåíàæåðà ïîäàíî ö³êàâó àáåòêó ó ìàëþíêàõ, ùî 
äîïîìîæå äèòèí³ øâèäêî, áåç òðóäíîù³â çàïàì’ÿòàòè ãðàô³÷íå 
çîáðàæåííÿ ë³òåð.
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