


Видавництво «ЗІРКА» - вітчизняне дитяче видавництво

Наше видавництво пропонує великий асортимент продукції для розвитку, навчання 
та дозвілля дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку. У нашому 
видавничому портфелі можна знайти зошити, тематичні комплекти карток для розвитку 
дитини, пазли, книжки для найменших, ігри, плакати, а також великий асортимент наборів 
для творчості. Один з напрямків діяльності видавництва - вироби з дерева: кубики, 3D 
конструктори, скриньки, фігурні іграшки ...Ми перші в Україні видали серію магнітних 
карт-пазлів, які захоплююче знайомлять малюків з географією України, Європи та Світу.

 Переваги видавництва «Зірка»:

• асортимент задовольняє різноманітні потреби та смаки;

•  динамічний розвиток асортименту і його вдосконалення;

• наша продукція спонукає до взаємодії дітей і батьків;

• застосування безпечних і екологічно чистих матеріалів;

• постійна участь у виставках і ярмарках;

• доступні ціни.

Переваги співпраці з нами:

► індивідуальний підхід та супровід кожного клієнта;

► відповідальне ставлення до якості виконаних робіт та дбайливе ставлення до своєї 
репутації та клієнта;

► гнучка система знижок і умов співпраці;

► висока кваліфікація наших працівників забезпечує гарантію на виконані роботи.

Співпрацюючи з нами Ви отримаєте надійного партнера у Вашому бізнесі. Ми 
цінуємо довіру клієнтів.
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Карта-пазл
«Мандруємо Європою»

Код: 93877

Карта пазл
«Мандруємо Світом»

Код: 75737

Карта-пазл
«Мандруємо Україною»
Код: 73420

Жоден малюк не зможе відірватися від 
захоплюючої гри-карти! Пазли необхідно 
правильно розмістити на  великому 
твердому картонному планшеті з 
зображенням країн Європи. Барвисті пазли 
зроблені з картону, а всередині знаходиться 
магнітний з’єднувач, який утримує деталі 
на планшеті. Розмір планшета 610х410 мм, 
кількість пазлів - 45 шт. 

розмір (640х430 мм)

розмір (640х430 мм)

розмір (640х430 мм)

Кожен шматочок пазла містить барвисте 
зображення областей України з обласними 
центрами та їх особливостями. Зібравши 
їх правильно, дитина отримає повноцінну 
карту, яка прикрасить стіну її кімнати. 
Пазли зроблені з картону, а всередині них 
знаходиться магнітний з’єднувач, який 
надійно утримує деталі на планшеті. Розмір 
планшета 610х410 мм, кількість пазлів - 25 
шт. кількість додаткових магнітів - 40 шт. 

Пазли необхідно правильно розмістити на 
великому твердому картонному планшеті 
з зображенням материків та країн з їх 
особливостями. Зібравши їх правильно, 
дитина отримає повноцінну карту світу, 
яку можна повісити у себе в кімнаті. Пазли 
зроблені з твердого картону, а всередині них 
знаходиться магнітний з’єднувач, який надійно 
утримує деталі на планшеті. Розмір планшета - 
610х410 мм, кількість пазлів - 51шт.

Магнітна карта-пазл «Мандруємо Європою»

Магнітна карта-пазл «Мандруємо Україною»

Магнітна карта-пазл «Мандруємо світом»

Одна поверхня - чорна - для малювання крейдою, інша - біла - 
магнітна (полімерне покриття) для малювання 
кольоровими сухостиральними або водними 
маркерами та кріплення магнітів.

Дошка настінна 
Класика
Код: 72724 Мольберт 

Великий
Код: 70625

Мольберт Великий 
нефарбований
Код: 72423

Мольберт Класика 
нефарбований
Код: 82788

Мольберт 
Класика
Код: 69974

розмір 
(600х400мм)

розмір 
(1000х660мм)

розм.
(1000х660мм)

розмір 
(1150х660мм)

розмір 
(1150х660мм)

мольберти
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Тематичні комплекти карток допоможуть 
дорослим ознайомити дитину з навколиш-
нім світом, розвинути мовленнєві вмін-
ня, навчити порівнювати, класифікувати, 
узагальнювати. Картки можуть бути вико-
ристані для пізнавальних ігор та занять з 
дітьми. Також стануть в нагоді для індиві-
дуальної та групової роботи логопедам, 
психологам, вихователям дитячих садків, 
учителям початкових класів.

Лісові мешканці
Код: 66425

Домашні тварини
Код: 65945

Геометричні фігури
Код: 65797

Фрукти
Код: 66424

Морські жителі
Код: 72752

Кольори
Код: 101840

Англійська абетка
Код: 101693

Сонячна система
Код: 101832

Квіти
Код: 72754

Українська абетка 
Код: 67146

Цифри
Код: 67147

Птахи
Код: 72753

Транспорт
Код: 65796

Овочі
Код: 65798

формат (110х110 мм)

Картки міні (укр/англ)

Українська 
абетка
Код: 67148

Англійська 
абетка
Код: 72949

Цифри
Код: 71358

Картки великі

формат (200х150 мм)

Картки можуть бути використані 
для пізнавальних ігор та занять з 
дітьми. Також стануть в нагоді для 
індивідуальної та групової роботи 
логопедам, психологам, виховате-
лям дитячих садків, учителям по-
чаткових класів.
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серіЯ КНИЖОК «Здібні пальчики»

Клеялки
Код: 94922

Домалюйки
Код: 94924

Згиналки
Код: 94923

Вирізалки
Код: 94853

формат (150х210 мм) 32 стор. 

Книжки для найменших містять високоякісні фотоілюстрації, які допоможуть дитині 
вивчити назви фруктів, овочів, транспортних засобів, свійських тварин, комах, 
динозаврів та диких тварин. Для занять із дітьми у дитячому садочку та вдома.

формат (100х100 мм) 12 стор.

Книжечки для найменших

Фрукти
Код: 70636

Динозаври
Код: 94920

Птахи
Код: 70629

Свійські тварини
Код: 70634

Овочі
Код: 70635

Дикі тварини
Код: 70633

Транспорт
Код: 70637

Комахи
Код: 70631

Ягоди
Код: 70630

Відомо, що розвиток інтелектуальних здібностей, в тому числі і мови людини, тісно 
пов’язаний з розвитком дрібної моторики рук. Тому батькам важливо приділяти більше 
уваги ще з раннього дитинства виконанню дитиною графічних вправ, аплікації, орігамі, 
розфарбовуванню, штрихуванню, ліпленню, грі з мозаїкою і дрібним конструктором. 
Робочі зошити серії «Здібні пальчики» - це творча лабораторія, яка працює за принципом 
від простого до складного: в кожному із них закладено послідовний та поступовий 
розвиток конкретної навички.

фантаzuki

Це справжня знахідка для юних фантазерів!
На кожній сторінці - запрошення до нової гри: перед 
тим, як розфарбувати картинку, потрібно самому 
придумати або доповнити її сюжет. 

Домалюй та роз-
фарбуй  синя
Код: 69519

Домалюй та роз-
фарбуй жовта
Код: 69518

формат (140х210 мм) 52 стор.
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Хочу вчитися 4
Код: 102185

Хочу вчитися 5
Код: 102186

Хочу вчитися 6
Код: 102187

формат (210х297 мм) 48 стор.

Хочу вчитися

Разом з цією книжкою малюк 
буде  в розважальній формі 
вчитись: домальовувати та 
розфарбовувати, знаходити 
правильні відповіді та відмінності, 
рахувати, дописувати тощо. 
Призначено для дітей від 4, 5, 6 
років.

Подорожуємо
Україною
Код: 76639

Острів скарбів
Код: 76640

Ігровий процес простий і зрозумілий навіть найменшим гравцям: потрібно кинути 
кубик і зробити необхідну кількість "кроків". Перемагає той гравець, який першим дійде 
до фінішу. Дитина в процесі гри навчиться рахувати, логічно мислити, розвине уяву і 
посидючість. У наборі: ігрове поле 42х29 см, 3 фішки, гральний кубик.

розмір (215х155 мм)

Ігри − ходилки

Пазл Мандруємо Україною + 
книжка
Код: 94759

Пазл Мандруємо Світом + 
книжка
Код: 94760

Розмір (305х210х40мм)

Пазли необхідно правильно наклеювати на спеціальне поле з контурами. Кожна частина 
пазла — це зображення окремої області або країни. Зібравши всі частинки правильно, 
дитина отримає повноцінну карту України або Світу. 

Пазл - карта з багаторазовими наліпками + книжка
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Тренажери

Навчальний годинник
Код: 66289

Вміння дитини орієнтува-
тися за годинником допо-
магає  їй бути більш від-
повідальною і незалежною. 
Наш навчальний годинник і 
практичні поради допомо-
жуть вам пояснити дитині, 
як користуватись реаль-
ним годинником.

З цим тренажером 
Ваша дитина легко і 
з задоволенням по-
знайомиться з порами 
року, місяцями, днями 
тижня. 
формат (200х225 мм) 

Пори року
Код: 66873

зошити - тренажери. автор а. м. Заїка

Дошколярик
Код: 94618

Математика
Код: 94619

Письмо
Код: 94617

«Зошит-тренажер дошколярика» з друкуванням букв 
та цифр спрямовані на розвиток  і зміцнення дрібної 
моторики руки 5-6 річної дитини, на пропедевтичне 
ознайомлення з графічною сіткою зошитів, образами 
друкованих букв українського алфавіту та цифр.

«Зошит-тренажер з математики» призначений для ор-
ганізації самостійної роботи дітей 6-7 років з формуван-
ня та удосконалення умінь писати цифри, числа, вира-
зи, рівності у школі і вдома.

формат (165х210 мм) 48 стор.

Вправи і завдання «Зошита-тренажера з письма»  мож-
на виконувати як на уроках письма, так і в позауроч-
ний час. Матеріал зошита допоможе легко опанувати 
графікою кожної літери, їх з’єднань, написанням слів і 
коротких речень. 

*У зошитах містяться завдання творчого характеру.

формат (205х145 мм) 84 стор.

Прописи

Прописи допоможуть підготувати дитину до оволодіння навичками письма. Ігрові 
завдання сприяють 
розвитку дрібної 
моторики рук, зорового 
сприйняття, уваги, 
охайності, вміння діяти за 
правилами; допоможуть 
набути навички виконання 
графічних завдань.

Готуємо руку до письма 1 
частина
Код: 75860

Готуємо руку до письма 2 
частина
Код: 75861
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формат (210х148 мм) 64 стор.

Блокноти Розважальні

Подорожуйки "Супер 
блокнот" випуск 1
Код: 87409

Подорожуйки "Супер 
блокнот" випуск 2 
Код: 87410

Супер-блокноти «ПОДОРОЖУЙКИ» 
з вправами та завданнями 
(ребуси, лабіринти, 
дудли, філлворди англ/

укр, кросворди англ/укр, 
судоку, знайти відмінності, 

розмальовки та інш.) Взявши 
до рук цю незвичну збірку, Ви 

для своїх дітей та й для всієї сім’ї 
відкриєте невичерпне джерело 

захоплюючих завдань та вправ.

Наліпки - позначки для дитячих закладів

Яскраві тематичні наліпки для позначення дитячих шаф для одягу, ліжечок та вішалок 
для рушничків у дошкільних навчальних закладах.
1 - велика наліпка 9х9см, 2 - маленькі 4х4см. Всього 32 комплекти.

Формат 210х295 мм

Наліпки
«Веселий карнавал»
Код: 97304 

Наліпки
«Забавні звірята»
 Код: 97305

Англійська мова
Код: 97950

Математика
Код: 97949

Українська мова
Код: 97948

«Помагайчик» оформлений як зошит, на полях якого розміщена найнеобхідніша для 
молодшого школяра інформація з української мови, математики, англійської мови.
Компактний та зручний дизайн дозволяє швидко відновити у пам’яті необхідну 
інформацію: все, що потрібно школяреві, тепер у нього під рукою. 

формат (100х160 мм) 32 стор.

Зошит «помагайчик»
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Запам’ятовуємо 
слова. Англ. мова
Код: 97951

Множення та 
ділення у межах 
100. Математика
Код: 97954

Прийменники 
Англ. мова
Код: 101745

Таблиця множен-
ня. Математика
Код: 101748

Час. Тиждень. Міся-
ць. Рік. Англ. мова
Код: 101746

Додавання та від-
німання у межах 
100. Математика
Код: 97953

Будова слова.
Укр. мова
Код: 101747

Відмінювання.
Укр. мова
Код: 97952 

Цей блокнотик-тренажер 
корисніший, ніж
вітаміни, і цікавіший, 
ніж Спанч Боб. Нащо 
він тобі? Щоб швидко 
засвоїти необхідні теми з 
англійської та української 
мов і математики.
М’яка обкладинка, 48 стор.

формат (100х160 мм) 48 стор.

Мобілка - навчальний тренажер

Експрес-контроль. автор А.м. заїка, с.с. Тарнавська

Навчальний посібник укладено у відповідності з чинною програмою з математики та 
української мови 2-4 кл. Завдання посібника призначені для формування, удосконалення 
математичних та мовних компетентностей, оперативного контролю і оцінювання 
навчальних досягнень кожного учня та проведення корекційної роботи в школі та вдома.

Формат 170х115, 96 стор, обкл. м’яка

Код: 97467 Код: 97468 Код: 97469

Експрес-контроль. 
Математика. 2кл.

Експрес-контроль. 
Українська мова. 2кл.

Експрес-контроль. 
Українська мова. 3кл.

Експрес-контроль. 
Українська мова. 4кл.

Експрес-контроль. 
Математика. 3кл.

Експрес-контроль. 
Математика. 4кл.

Код: 97470 Код: 97471 Код: 97472
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тренажер з математики. рахівниця

Рахівниця для 1 
класу
Код: 86494

Рахівниця для 2 
класу
Код: 86495

Рахівниця для 3 
класу
Код: 86496

Зошит для додаткових занять з математики. Рахівниця допоможе навчитися швидко 
і правильно вирішувати математичні задачі та завдання, стане добрим помічником для 
учнів початкових класів. Окрім того діти зможуть додатково потренуватися у вирішенні 
цікавих, веселих вправ та завдань на кмітливість.

Рахівниця для 4 
класу
Код: 88640

Тренажери з англійської 
мови 1, 2, 3 рівнів - це зошити 
для додаткових занять, які 
допоможуть Вашій дитині 
в процесі гри повторити 
основні правила, вивчені в 
початкових класах.

тренажер за англійської мови. smarties

Англійська 1 рік 
навчання
Код: 87582

Англійська 2 рік 
навчання
Код: 87583

Англійська 3 рік 
навчання
Код: 87584

 Зошит для додаткових занять з 
української мови для 2,3,4 класів. 
Цей зошит стане добрим помічником 
для школярів. З ним буде дуже 
легко повторити основні правила з 
української мови.

тренажер з української мови. мовознайко

Мовознайко 
для 2 класу
Код: 87394

Мовознайко для 
3 класу
Код: 87395

Мовознайко для 
4 класу
Код: 87396

формат (150х210 мм)
36 стор.

формат (150х210 мм) 36 стор.

формат (150х210 мм) 36 стор.

Відкрий брошуру і глянь, як кожна з таблиць розділяється 
на білі й жовті панельки. Ти можеш пропускати приклади, 
надруковані у білій панельці, тому що ти вже знаєш їх з по-
передньої таблиці. Вивчи всі приклади на жовтих панельках 
− і ти будеш знати всю таблицю множення на 12 балів!

формат (105х205 мм) 32 стор.

Таблиця множення
Код: 66436

тренажер - Таблиця множення
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Українська мова
Код: 66443

Алгебра
Код: 66438

Математика
Код: 66442

Російська мова
Код: 66444

Українська мова
Код: 666439

Біологія
Код: 66445

Фізика
Код: 66446

Англійська мова
Код: 66440

Англійська мова
Код: 66441

Геометрія
Код: 66447

формат (200х150 мм) 4 стор.

формат (200х150 мм), 2 стор.

Таблиця множення
і ділення
Код: 66438

Картонки−підказки

Таблиця Менделєєва
Код: 57452

Карта світу
Код: 75858

Карта України
Код: 75859

Карта Сонячної системи
Код: 76858

Плакати

Державні символи України
Код: 69304

Українська абетка

Код: 47940
Таблиця непра-
вильних
дієслів

Код: 47937

Таблиця
множення
Код: 47938

Англійська
абетка

Код: 47939

формат А2
(420х594мм)

Карта світу
Код: 80018

Карта України
Код: 92804

Таблиця Менделєєва
Код: 84489

формат А1
(594х841мм)
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Дерев’яні ігрові будиночки-
конструктори. Збираються за 
інструкцією. Використовуються для 
ролевих ігор з маленькими іграшками. 
Особливістю одного з будиночків є 
наявність ліфта, який рухається за 
допомогою підйомного пристрою. 
Мають комплект іграшкових меблів. 
При бажанні будиночок можна 
розфарбувати.

Ігровий будиночок-конструктор

розмір (310х80х310 мм)

розмір готових будиночків

(200х195х260 мм)(420х150х280 мм)

Ігровий будиночок
Код: 90447

Фортеця
Код: 93887

Ігровий будиночок 
з ліфтом
Код: 90446

Історичні знаряддя 3D

Дерев’яні 3D конструктори познайомлять дитину з різновидами історичного військового 
знаряддя. Цікаво збирати, цікаво грати.

розмір (115 × 125 мм)

Штурмова 
вежа
Код: 100727

Баліста
Код: 

Таран
Код: 100729

Катапульта
Код: 100728

Требушет
Код: 

Ця дерев’яна іграшка буде справжньою прикрасою 
дитячої кімнати. А дівчатка та хлопчики зможуть 
вигадати, як її використати в різних рольових 
іграх - хлопці, напевно, влаштують штурм фортеці 
і розставлять там 
своїх героїв, а 
дівчата поселять в 
одну з веж принцесу, 
яку може врятувати 
тільки справжній 
сміливець.

розмір (345 × 250 мм)

Фортеця 3D конструктор
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Дерев’яний 3D 
конструктор 
«Peterbilt»
Код: 93879

Конструктор з дерева 3D вантажівка - тягач «Peterbilt»  - 
це набір 2 в 1. Дитина проявляє винахідливість, розвиває 
просторову уяву, удосконалює велику і дрібну моторику 
й окомір,  вчиться співставляти розміри деталей, різні 
співвідношення елементів набору. 
При бажанні машинку можна 
розфарбувати. Ця модель машини 
відома, як Оптимус Прайм по фільму 
«Трансформери».

3D конструктор «Peterbilt»

Розмір готової іграшки 
(270х100х120мм)

Дерев’яний 3D 
конструктор 
«Екскаватор» 
Код: 96285

Конструктор з дерев’яних деталей 3D «Екскаватор»   - це 
тренажер 2 в 1. Він стимулює 
мозкову діяльність і сприяє ак-
тивному творчому процесу, до-
помагає розвивати у дітей дріб-
ну і велику моторику, сенсорне 
сприйняття, просторову уяву, 
творчі здібності, креативність, 
посидючість, терпіння, спо-
стережливість і цілеспрямо-
ваність. При бажанні, машинку 
можна розфарбувати олівцями, 
фломастерами чи фарбами.

3D конструктор «Екскаватор»

Розмір готової іграшки 
(320х150х115мм)

Розмір (305х210х70мм)

Розмір (305х210х70мм)

3D - конструктори - це пазли з шліфованої 
фанери у вигляді моделей джипів Вілліс та 
Хаммер. Збираються за інструкцією без клея та 
спеціальних інструментів. Конструктори мають 
42 та 40 елементів.

Дерев`яні конструктори «джипи»

розмір (100х75х25 мм)
Вілліс (155х65х70 мм)Хаммер (180х80х65 мм)

Джип Хаммер
Код: 91123

Джип Вілліс
Код: 91124

розмір (130х220 мм)

Дерев'яні Літаки 3D (з наклейками)

Для всіх хлопців та майбутніх льотчиків 
ми зробили три види дерев’яних літаків,  
які треба зібрати та розфарбувати за 
своїм бажанням. 

Дерев'яний Літак 
3D "Біплан" 2
Код: 87212 Дерев'яний Літак 

"Винищувач 
ЗЕРО" 1
Код: 87213

Дерев'яний Літак 
"Винищувач 
СУ27" 3
Код: 87214



14

Оригінальні шнурівки у вигляді 
акваріума, деревця та будиночка. 
Виготовлено з екологічно чистої 
деревини. Розвивають дрібну 
моторику рук дитини.

супер - шнурівочки

Акваріум
Код: 91415

Деревце
Код: 91414

Дім
Код: 91416

розмір (170х215 мм)

Танграм
Код: 91411

Магічне коло
Код: 91412

Логічні ігри
Головоломка «Танграм» являє 
собою квадрат поділений на 8 
частин: 2 великих трикутника, 4 
маленьких трикутника, квадрат 
і паралелограм. «Магічне коло» 
по своїй суті нагадує Танграм, 
тільки має круглу форму та 
криволінійні елементи. 

розмір (160х160 мм)

Оригінальні шнурівки у 
вигляді тваринок, взуття, 
фруктів та динозаврів.
Виготовлено з екологіч-
ної деревини.

розмір (130х220 мм)

розмір (130х220 мм)

дерев'яні шнурівочки

еко - магнітики своїми руками

Тваринки
Код: 71291

Фрукти
Код: 71283

Взуття
Код: 71282

Динозаври
Код: 76966

Чарівні красуні
Код: 100820 Динозаврики

Код: 100819
Транспорт
Код: 100817

Фрукти - овочі
Код: 100816

Смаколики
Код: 100818

Дерев’яні магніти-розмальовки у вигляді: чарівних красунь, динозавриків, транспорту, 
фруктів, овочів, смаколиків — цікава розвага для Вашої дитини. Розфарбовуючи де-
рев’яну розмальовку малюк не тільки отримає задоволення від творчого процесу, а й 
буде мати комплект чудових тематичних магнітиків. Для розфарбовування можна вико-
ристовувати: олівці, фарби, фломастери тощо. 
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Розфарбовуючи дерев'яну розмальовку, малюк не тільки отримає за-
доволення від творчого процесу, а й під час гри розвиватиме творчі 
здібності і художній смак.

Дерев'яна розмальовка. квіти

Весняний букет
Код: 84712

Орхідея
Код: 101303

розмір (130х210 мм)

Ромашка
Код: 72744

Жоржина
Код: 84721

Тюльпан
Код: 72743

Мак
Код: 101302 

Троянда
Код: 101301

Розмальовки у формі весняних 
квіток — крокуса та нарциса — 
обов’язково зацікавлять дитину. 
У комплекті йде пензлик і фарби. 
Розфарбовуючи дерев’яну розма-
льовку малюк отримає гарний су-
венір, зроблений власноруч.

Дерев’яна  розмальовка 
3D. Крокус.   

Код: 94033

Дерев’яна  розмальовка 
3D Нарцис.

Код: 94034

дерев’яна розмальовка. квіти 3d

розмір готового виробу
(90х164 мм)

Дерев’яна  розмальовка 3D у формі дерева призна-
чена для розфарбовування, оздоблення блискітка-
ми, а також прикрашання власними прикрасами, 
або біжутерією.  Така підставка стане гарним до-
повненням дівочого інтер’єру. 

розмір готового виробу (130х155 мм)

розмір готового виробу 
(125х60x90 мм)

Дерево бажань
Код: 94032

дерево бажань

розмір (155х215 мм)

розмір (185х50x230 мм)

Лісова мавка
Код: 100278

Петриківський
розпис
Код: 100277

Оригінальні подарункові дерев'яні 
скриньки можна використовувати 
для  зберігання дрібних 
прикрас і коштовностей.  
Набори містять: 
розбірну скриньку, 
фарби, глітер, пензлик.

Скриньки для розпису з натурального дерева
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Супер - мило

Бомбочки для ван

Хочеш освоїти захоплююче мистецтво 
миловаріння і створити яскраве 
запашне мило? Тоді цей набір для 
тебе! Набір містить: мильну основу 
(білу та прозору), ароматизовану олію, 
барвники, пластикову фігурну формочку 
та допоміжний інвентар.

Бомбочки для ванн пом’якшують воду, доглядають за шкірою 
і дарують чудовий настрій. Потрапивши у воду бомбочки 
вирують і шиплять, створюючи ефект джакузі, і наповнюють 
ванну фантастичними ароматами. Для дитини буде цікавим 
не тільки процес створення диво-бомб, але і процес їх 
використання!
Комплектація набору: сода, лимонна кислота, морська 
сіль, барвники, ароматна олія, формочки-полусфери, 
пластиковий інвентар, одноразові рукавички.

З глибин океану
Код: 91169

Сонячна галявина
Код: 91170

Бомбочки - шипучки
Код: 91254

розмір (210х60х150мм)

розмір (210х60х150мм)

Чарівний аромат

Науково-пізнавальний набір «Чарівний аромат» допомо-
же не тільки дізнатись історію парфумерії та класифікацію 
ароматів, а й створити свої власні парфуми. Знайомство з 
різними видами ароматів відбувається у формі гри, де ди-
тина сама має визначити, до якого виду відноситься кожен 
з наданих ароматів, а тоді створити свій власний.

До складу набору входить:
• олія базова   • 5 ароматів
• смужки-тестери   • піпетка
• флакон для готових парфумів
• наклейки

Набір для створення парфумів. 
Чарівний аромат
Код: 91255

розмір
(210х60х150мм)

Зоряний пісок

Цей чудовий набір принесе багато радості Вашій дитинці. 
Такий набір розвиває у дітей творчі здібності, дрібну 
моторику рук, увагу, посидючість, а також Ваш малюк 
зможе зробити чудовий і унікальний сувенір.

До складу набору входить:
• скляна прозора пляшка
• пробка
• кольоровий пісок
• стрічка для прикраси пляшки

Зоряний пісок "ЗІРКА"
Код: 88933

розмір (185х50x230 мм)
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Гіпсова розмальовка.
Транспорт
Код: 91254

Великий подарунок

Набір складається з 7 творчих наборів: гра-ходилка 
«Подорожуємо Україною», «Гіпсові розмальовки на 
магнітах», «Магічні кристали», «Зоряний пісок в пляшці», 
«Картинка з піску», дерев’яна розмальовка «Букет квітів», 
«Навчальний годинник-тренажер».

розмір (308х78х310 мм)

Великий подарунок
Код: 91256

Красиві, об’ємні гіпсові фігурки-магнітики 
стануть відмінною прикрасою будь-якого 
куточка Вашого будинку, а дитині подарують 
ні з чим незрівнянну радість від творчого 
процесу.  Приємним додатком до набору є 
навчальна гра, за допомогою якої дитина 
зможе визначити назву кожної фігурки.

Гіпсова розмальовка.
Кондитерська лавка
Код: 92 652

розмір (210х60х150мм)

До складу набору входить: • гіпс • фарби 
• пензлик • пластикова форма  з фігурками • 
магніти

Гіпсова розмальовка.
Острів динозаврів
Код: 93881

магічні кристали

Набір містить: мідний купорос та амоній, барвник, 
допоміжний інвентар та інструкцію.

З набором «Різнокольорові магічні кристали» можна виро-
стити 3 види кристалів.

З набором «Магічні кристали» можна виростити 1 вид кристалів. Набір 
«Магічні кристали»  містить: амоній, барвник, допоміжний інвентар та ін-
струкцію.

Різнокольорові Магічні 
кристали 

Код: 91253

Магічні кристали 
(червоні)
Код: 91987

розмір (210х60х150 мм)

розмір (55х60х85 мм)

Гіпсова розмальовка на магніті + гра

Гіпсова розмальовка.
Космічні пригоди
Код: 94624
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формат (215х160 мм)

формат А4

формат (215х160 мм)

шкільна документація

Особова справа 
учня
Код: 74093

Табель 2-4 кл.
Код: 74090

Табель 5-11 кл.
Код: 74092

Дипломи

Диплом Випускни-
ка дитячого садка
Код: 65351

Подяка
Національна
Код: 66694

Подяка
Національна (золото)
Код: 75200

Похвальний 
лист
Код: 67589

Грамота Націо-
нальна (золото)
Код: 72759

Грамота Cпортивна
Код: 73004

Грамота Чер-
вона
Код: 67590

Грамота Зірки
Код: 66693

Диплом Випускниці 
початкової школи
Код: 65356

Диплом Випускника 
початкової школи
Код: 65355

Диплом Випускниці
1 класу
Код: 65354

Диплом Випускниці 
дитячого садка
Код: 65352

Диплом Випускника
1 -го класу
Код: 65353

Диплом
Національний
Код: 67588

Подяка Дитяча
Код: 66695

формат А4

Губка Боб
Код: 72551

Монстрики
Код: 72552

Зірка
Код: 72549

Смайл
Код: 72550

Котик
Код: 72548

формат (120х120 мм)

наклейки − оцінки



Адреси, де можна придбати продукцію
видавництва «Зірка»

Роздрібні магазини

Київ пр-т Степана Бандери, 6. м. ПЕТРІВКА,   (044) 377-73-22; (067) 235-85-81
Київ вул. Княжий Затон, 4. м. ПОЗНЯКИ    (044) 377-73-21; (067) 549-38-62
Київ вул.Ганни Ахматової, 16а . м. ПОЗНЯКИ   (044) 377-73-20; (093) 779-44-97
 (Київ пр-т Володимира Маяковського, 70. ТРОЄЩИНА  (044) 377-73-24; (063) 976-23-88
Київ м. ПЕТРВКА, ринок «Букініст», Ряд С місце 17-18  (066) 446-53-09; (066) 446-53-09
Чернігів вул. Рокосовського, 14     (0462) 93-14-30; (066) 297-94-88
Житомир вул. Перемоги, 54      (0412) 46-92-26; (067) 584-08-18

Регіональні представництва

Житомир вул. Перемоги, 54      (0412) 46-92-26; (067) 584-08-18
Вінниця вул. Батозька, 12      (0432) 55-61-10; (067) 291-55-77

Інтернет магазин

www.zirka.ua  м.Київ, пр-т Степана Бандери, 6.   (044) 360 56 38; (067) 162-65-45

https://www.facebook.com/ZIRKAvidavnyctvo/

https://www.instagram.com/zirka_vudavnutstvo/?hl=ru

Ми у соціальних мережах



www.zirka.ua

Видавництво «Зірка»
Київ, пр-т Степана Бандери, 6 тел. (044) 377 73 23

Відділ реалізації
e-mail: izdatelstvozirka@gmail.com

тел.: (067) 235 81 82; (067) 162 65 45
WWW.ZIRKA.UA


