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

Дошка настінна КЛАСИКА
Код: 72724

Мольберт Великий
Код: 70625

Мольберт Великий 
не фарбований
Код: 72423

Мольберт Класика 
не фарбований
Код: 82788

Мольберт Класика
Код: 69974

робоча поверхня
(600х600 мм)

робоча поверхня
 (600х400мм)

розмір (600х400мм)

розмір (1000х660мм)

розмір (1000х660мм)

розмір (1150х660мм)

розмір (1150х660мм)

мольберти

Набір "Дерев'яні кубики букви, цифри і знаки" стануть прекрасним помічником для 
батьків. Дитина в ігровій формі познайомитьися з буквами (укр. алфавіт), цифрами, 
знаками, а також з легкістю зможе складати склади, читати, навчитися рахувати. В 
комплекті 20 кубиків. 

Дерев'яні кубики
"СКЛАДИ СЛОВО -
Анг. абетка" (12шт)
арт 86529

Дерев'яні кубики
"СКЛАДИ СЛОВО -
Рос. абетка" (12шт)
арт 86528

Дерев'яні кубики
"СКЛАДИ СЛОВО -
Укр. абетка" (12шт)
арт 84723

розмір (160х200 мм)

Дерев'яні кубики

розмір (170х125 мм)

Дерев'яні кубики Цифри" 
(12шт)  
Код: 87931

Дерев’яні кубики «Абетка та Цифри» – для дітей від 3 років. 
В ігровій формі легко викликати у дітей бажання вчитися.      
В комплекті 20 кубиків.

Дерев’яні кубики
Абетка та цифри
Код: 77837
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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.

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

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

Ігровий будиночок-конструктор

Дерев`яний конструктор

супер шнурівочки

розмір (310х80х310 мм)

розмір готових будиночків

(200х195х260 мм) (420х150х280 мм)

розмір (100х75х25 мм)

розмір готових джипів

Вілліс (155х65х70 мм)

Хаммер (180х80х65 мм)

Ігровий будиночок
Код: 90447

Джип Хаммер
Код: 91123

Джип Вілліс
Код: 91124

Акваріум
Код: 91415

Деревце
Код: 91414

Дім
Код: 91416

Ігровий будиночок з ліфтом
Код: 90446

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)

дерев'яні шнурівочки

Тваринки
Код: 71291

Фрукти
Код: 71283

Взуття
Код: 71282

Динозаври
Код: 76966



5

Розмальовки у формі весня-
них 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 
3Д. Крокус.   

Код: 94033

Дерев’яна  розмальовка 
3Д Нарцис.

Код: 94034

дерев’яна розмальовка. квіти 3dрозмір (130х220 мм)

розмір готового виробу  (90х164 мм)

Заготовки у вигляді забавних 
видів транспорту для розфар-
бовування. До комплекту вхо-
дить магніт, фарби, пензлик.

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 "Ви-
нищувач ЗЕРО" 1
Код: 87213

Дерев'яний Літак "Ви-
нищувач СУ27" 3
Код: 87214

Розфарбовуючи де-
рев'яну розмальовку, 
малюк не тільки отримає 
задоволення від творчо-
го процесу, а й під час 
гри розвиватиме твор-
чі здібності і художній 
смак.

Дерев'яна розмальовка квіти

Ромашка
Код: 72744

Весняний букет
Код: 84712

Жоржина
Код: 84721

Тюльпан
Код: 72743

розмір (130х210 мм)

розмір (130х210 мм)

Дерев'яна розмальовка.
Автобус
Код: 86123

Дерев'яна розмальовка.
Літачок
Код: 85764

Дерев'яна розмальовка.
Машинка
Код: 86123

дерев’яна розмальовка транспорт

Кожна дівчинка мріє стати балериною і саме 
тому ми зробили дерев’яні розмальовки Дарину, 
Поліну і Софію! У наборі пензлик і фарби. 
Розфарбовуючи, дитина не тільки отримає 
задоволення від творчого процесу, а й під час гри 
розвиватиме творчі здібності і художній смак! 

Дерев'яна Розмальовка Балерини

Дарина
Код: 87419

Поліна
Код: 87418

Софія
Код: 87407
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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

розмір (210х60х150мм)

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

Гіпсова розмальовка.
Острів динозаврів

Гіпсова розмальовка.
Космічні пригоди

Код: 92 652

магічні кристали

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

З набором «Різнокольо-
рові магічні кристали» 
можна виростити 3 види 
кристалів.

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

Різнокольорові Магічні 
кристали 
Код: 91253

Код: 93881 Код: 94624

Магічні кристали 
(червоні)
Код: 91987

Магічні кристали 
(зелені)
Код: 91986

розмір (210х60х150 мм)

розмір (55х60х85 мм)

Морська родина
Код: 70082

Казкова родина
Код: 70317

Лісова родина
Код: 70316

Авто родина
Код: 70627

розмір (185х50x230 мм)

Роботи 
Код: 87612

Гіпсова розмальовка на магніті + гра

Гіпсова розмальовка на магніті
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Супер мило

Бомбочки для ванн.

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 перчатки.

З глибин океану
Код: 91169

Сонячна галявина
Код: 91170

Бомбочки - шипучки
Код: 91254

розмір (210х60х150мм)

розмір (210х60х150мм)

Чарівний аромат
Науково-пізнавальний набір «Чарівний аромат» допо-
може не тільки дізнатись історію парфумерії та кла-
сифікацію ароматів, а й створити свої власні парфуми.
Знайомство з різними видами ароматів відбувається у 
формі гри, де дитина 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)

Великий подарунок

Набір складається з 7 творчих наборів: «Гра-ходилка» 
«Подорожуємо Україною», «Гіпсові розмальовки на 
магнітах», «Магічний кристал», «Зоряний пісок в пляшці», 
«Картинка з піску», «Дерев’яна розмальовка - букет квітів», 
«Навчальний годинник-тренажер».

Великий подарунок
Код: 91256

розмір (308х78х310 мм)
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Зоряний пісок "ЗІРКА"

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)

Опішнянський 
розпис
Код: 72761

Петриківський
розпис
Код: 72760

Оригінальні подарункові дерев'яні скриньки в 
Опішнянському і Петриківському стилях. Скриньки 
можна використовувати для  зберігання дрібних 
прикрас і коштовностей:  сережок, перснів, підвісок, 
брошок. Набори містять: розбірну скриньку, фарби, 
глітер, пензлик.

Скриньки для розпису з натурального дерева

 З таким набором дитина зможе самостійно 
зробити собі чудову м`яку іграшку. Крім 
того, така праця розвиває фантазію, творче 
мислення і розвиває дрібну моторику. 
У наборі є все необхідне для створення 
іграшки.

Іграшки з шкарпетки

Іграшка з шкарпетки 
"Зайчик"

Код: 88277

Іграшка з шкарпетки 
"Котик"

Код: 88279

Скринька
Код: 72758

Декупаж
З цим набором дитина без особливих труднощів опанує техніку 

декупажу. Граючись, дитина розвиває дрібну моторику рук та уяву. 
Набір містить: дерев’яну шкатулку, фарби, пензлик, клей ПВА, 
паперову серветку, детальну інструкцію.

розмір (185х60x230 мм)

розмір (185х50x230 мм)

розмір (185х50x230 мм)

Дерев’яна  розмальовка 3Д у формі дерева призначена 
для розфарбовування, оздоблення блискітками, а також 
прикрашання власними прикрасами, або біжутерією.  

Така підставка стане гарним доповненням діво-
чого інтер’єру. 
розмір готового виробу (130х155 мм) Дерево бажань

Код: 94032

дерево бажань

розмір (155х215 мм)
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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

Зарядка для очей
Код: 90697

Картонки-підказки містять: основні правила, визначення та схеми. 
Вони - незамінні помічники для учнів під час уроків та вдома.

формат (200х150 мм) 4 стор.

формат (200х150 мм), 2 стор.

Таблиця множення
і ділення

Код: 66438

Картонки−підказки

Квіти
Код: 65948

Овочі
Код: 65949

Цифри
Код: 67067

Фігури
Код: 67068

Звірята
Код: 65950

Фрукти
Код: 65951

формат (115х430 мм)

Для занять із дітьми в ДНЗ та вдома

Роздавальний розрізний матеріал

Таблиця Менделєєва
Код: 57452
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Магнетки

Набори складаються з 60 магнітних букв 
українського та англійського алфавіту які 
виготовлено з картону. Ваша дитина зможе 
не тільки вивчити алфавіт але й складати 
та читати прості слова українською та 
англійською мовами.

Магнетка англійська
Код: 91296

Магнетка українська
Код: 91297

розмір (220х280 мм)

Набори виготовлені з натуральної 
української деревини. Граючись з 
безпечними натуральними буквами 
і літерами дитина сама, або разом з 
батьками може скласти слово, а не тільки 
вивчити абетку, тобто отримати перші 
навички читання. Літери та цифри можна 
також розмалювати в будь-який колір 
використовуючи кольорові олівці або 
гуаш. Придаючи колір літері або цифрі 
дитина тренує асоціативне мислення та 
легше засвоює навички читання.

дерев'яні магнітні цифри та букви

Цифри на магніті
Код: 90141

Букви на магніті
Код: 90140

Абетка- пазл

Розвиваюча гра-пазл "Ал-
фавіт": спробуйте вивчення 
букв перетворити на ціка-
ву гру! Граючи, дитина змо-
же з легкістю вивчити букви 
українського, російського та 
англійського алфавітів. Роз-
виваюча гра-пазл "Алфавіт" 
Вам у цьому допоможе. Гра 
включає в себе 36 елементів 
із зображенням букв.

Абетка - пазл (англійська) + 
ЦИФРИ
Код: 92248

Абетка - пазл (українська)
Код: 92251

розмір (280х35х195 мм)

Букви
Код: 67148

Англійські букви
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 
логопедами, психологами, вихова-
телями дитячих садків, учителями 
початкових класів.

розмір (185х50x230 мм)
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Тематичні комплекти карток допоможуть дорослим 
ознайомити дитину з навколишнім світом, розвинути 
мовленеві вміння, навчити порівнювати, класифіку-
вати, узагальнювати. Картки можуть бути викори-
стані для пізнавальних ігор та занять з дітьми. Також 
стануть в нагоді для індивідуальної та групової робо-
ти логопедами, психологами, вихователями дитячих 
садків, учителями початкових класів.

Лісові мешканці
Код: 66425

Домашні тварини
Код: 65945

Геометричні фігури
Код: 65797

Фрукти
Код: 66424

Морські жителі
Код: 72752

Квіти
Код: 72754

Букви
Код: 67146

Цифри
Код: 67147

Птахи
Код: 72753

Транспорт
Код: 65796

Овочі
Код: 65798

формат (110х110 мм)

Картки міні (укр/англ)

Книжки для найменших містять високоякісні фото ілюстрації, 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)

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
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серіЯ КНИЖОК «Здібні пальчики»

зошити - тренажери

Відомо, що розвиток інтелектуальних здібностей, 
в тому числі і мови людини, тісно пов’язані з 
розвитком дрібної моторики руки. Тому батькам 
важливо приділяти більше уваги ще з раннього 
дитинства виконанню дитиною графічних вправ, 
аплікації, оригамі, 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

Клеялки
Код: 94922

Домалюйки
Код: 94924

Згиналки
Код: 94923

Дошколярик
Код: 94923

Математика
Код: 94923

Письмо
Код: 94923

Вирізалки
Код: 94853

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

Вправи і завдання «Зошита-тренажера з пись-
ма»  можна виконувати як на уроках письма, так 
і в позаурочний час. Матеріал зошита допоможе 
легко опанувати графікою кожної літери, їх з’єд-
нань, написанням слів і коротких речень. 

«Зошит-тренажер з математики» призначений 
для організації самостійної роботи дітей 6-7 років 
з формування та удосконалення умінь писати 
цифри, числа, вирази, рівності у школі і вдома.

формат (150х215 мм) 

формат (165х210 мм) 

Тренажери

Пори року
Код: 66873

Навчальний годин-
ник
Код: 66289

Вміння дитини орієн-
туватися за годинником 
допомагає  їй бути більш 
відповідальною і неза-
лежною.

Наш навчальний годин-
ник і практичні поради 
допоможуть вам поясни-
ти дитині, як користува-
тись реальним годинни-
ком.

З цим тренажером 
Ваша дитина легко і з 
задоволенням познайо-
миться з місяцями, дня-
ми тижня. Кожна пора 
року розділена на сек-
тори і підписана україн-
ською та англійською 
мовами, для зручності 
демонстрації присутня 
вказівна стрілка.

формат (200х225 мм) 

*У зошитах містяться завдання творчого характеру.
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Домалюйки
Код: 94924

Математика
Код: 94923

Вирізалки
Код: 94853

Вчимося ра-
хувати 4
Код: 37221

Вчимося мис-
лити 4
Код: 77241

Скоромовки 
та загадки
Код: 77241

Весела лічба
Код: 90492

Кіт у чоботях
Код: 77241

Червона ша-
почка
Код: 77241

Попелюшка
Код: 77241

Весела абетка
Код: 90491

Вчимося писа-
ти 4
Код: 37220

Вчимося мис-
лити 5
Код: 77242

Вчимося писа-
ти 5
Код: 37281

Вчимося мис-
лити 6
Код: 77243

Вчимося писа-
ти 6
Код: 77239

Вчимося раху-
вати 5
Код: 37219

формат (150х210 мм)

формат (150х210 мм)

формат (150х210 мм)

Вчимося раху-
вати 6
Код: 77240

Хочу вчитися: Вчимося мислити
З цією серією малюк зможе: знайти відмін-

ності, з’єднати малюнки, порівняти малюн-
ки, знайти зайве, а також багато різнома-
нітних та цікавих завдань спрямованих на 
розвиток мислення. 

Зошит зкомпонований за заняттями, 
навчальний матеріал вичерпно охоплює 
обсяг умінь та знань, рекомендований 
дитині для засвоєння впродовж 
навчального року.

Книжки-картонки серії  «Весело читаємо. Весело вивчаємо»  це віршовані книжечки з 
кольоровими  ілюстраціями та забавними персонажами  дитячих авторів Світлани Ходос  
та Валентини Ущенко.  

Разом із цією книжечкою Ваш малюк, 
розважаючись, буде рахувати предме-
ти, домальовувати, дописувати, обводити, 
розфарбовувати, розв’язувати прикла-
ди, розставляти знаки та шукати цифри зі 
своїм помічником Котиком-Муркотиком. 
Зошит побудований таким чином, що дити-
на у грі не помічатиме навчального проце-
су, що значно полегшить його розвиток.

З цією книжечкою Ваш малюк буде 
розважатись із користю: допомагатиме 
комашкам діставатися до своїх домівок, 
знаходити пари, разом з котиком писати, 
малювати, обводити та розфарбовувати.

Хочу вчитися: Вчимося рахувати

Хочу вчитися: Вчимося писати

весело читаємо. Весело вивчаємо
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тренажер з математики. рахівниця

Рахівничок для 1 класу
Код: 86494

Рахівничок для 2 класу
Код: 86495

Рахівничок для 3 класу
Код: 86496

Зошит для додаткових занять з математики. Рахівничок 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.

Рахівничок 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 з 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

Словники

Орфографічний 
словник 1-4 кл.
Код: 39797

Англо-Український 
словник 1-4 кл.
Код: 39798формат (145х210 мм) 

Орфографічний словник містить понад 3000 
найпоширеніших слів сучасної української літера-
турної мови, під час написання яких можуть вини-
кати певні труднощі.

Англо-український словник містить понад 5000 
найпоширеніших слів і стійких виразів, 
що складають лексичну основу вивчення 
сучасної англійської літературної мови. 

формат (150х210 мм)

формат (150х210 мм)

формат (150х210 мм)
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Карта світу
Код: 75858

Карта світу
Код: 80018

Карта України
Код: 75859

Карта України
Код: 92804

Карта Сонячної системи
Код: 76858

Плакати А2

Плакати А1

Українська абетка

Код: 47940

Таблиця
неправильних
дієслів

Код: 47937

Таблиця
множення
Код: 47938

Державні символи України
Код: 69304

Англійська
абетка

Код: 47939

формат (420х594мм)

Плакат "Українська 
абетка" (прописна)
Код: 85636

Класний куточок Зірка
Код: 79566

Таблиця Менделєєва
Код: 84489

Кольори та форми
Код: 86126

Лісові тварини
Код: 86121

Домашні тварини
Код: 86120

формат (594х841мм)

 Відкрий брошуру і глянь, як кожна з таблиць розділяєть-
ся на білі й жовті панельки. Ти можеш пропускати прикла-
ди, надруковані у білій панельці, тому що ти вже знаєш їх 
з попередньої таблиці. Вивчи всі приклади на жовтих па-
нелях − і ти будеш знати всю таблицю множення на "12"!.

формат (105х205 мм) 
Таблиця множення
Код: 66436

Таблиця множення
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Карта виконана у вигляді магнітних пазлів. Їх необхідно правильно розмістити на 
великому планшеті, який можна повісити на необхідній висоті в класі або в кімнаті дитини. 
Кожна частина пазла містить яскраве зображення областей України,  їх особливості,  
міста та річки, національні костюми, рослинний і тваринний світ. Зібравши їх правильно, 
дитина матиме повноцінну карту, своєї рідної країни − України. Пазли виготовленні з 
ізолону, та м'якого магніту, який надійно утримує деталі на планшеті.

Характеристики:
• вік: 7+
• розмір: 400х600 мм
• комплектація: 16 пазлів
• планшет
• виробник: Україна
• матеріал: ізолон

розмір (400х600 мм)

Карта України
Код: 73420

Карта України з пазлами на магнітах

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 анл/укр, кросворди 
анл/укр , судоку, знайди 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.

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 зелена
Код: 69520

Домалюй та роз-
фарбуй жовта
Код: 69518

Домалюй та роз-
фарбуй помаран-
чева
Код: 69517

формат (140х210 мм)

Подорожуємо
Україною
Код: 76639

Острів скарбів
Код: 76640

Ігровий процес простий і зрозумілий 
навіть найменшим гравцям: потрібно 
кинути кубик і зробити 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
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В цій святковій книзі малюки познайомляться з літерами та 
кольорами, навчаться рахувати, а також знайдуть найкращі 
віршики до улюбленних свят, забавлянки, лічилочки, скоро-
мовки та колисанки. А ще: чудові картинки, святкові листівки, 
яскраві наліпки і цілий мішечок гарного настрою та добрих 
побажань!!!

Подарунок школярам
Код: 51926

формат (165х240 мм)

формат (205х145 мм)

формат (200х150 мм)

формат А4

формат (205х145 мм)

Подарункове видання

Прописи

шкільна документація

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

Готуємо руку до письма 4-5 р.
Код: 75860

Готуємо руку до письма 7-8 р.
Код: 75862

Готуємо руку до письма 6-7 р.
Код: 75861

Особова справа учня
Код: 74093

Табель 2-4  кл.
Код: 74090

Табель 5-11 кл.
Код: 74092
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Дипломи

Диплом Випускника 
дитячого садка
Код: 65351

Подяка
Національна
Код: 66694

Подяка
Національна 
(золото)
Код: 75200

Похвальний лист 
Код: 67589

Грамота Національ-
на с золотом
Код: 72759

Грамота Cпортивна
Код: 73004

Грамота Червона
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 (120х120мм)

наклейки − оцінки
За допомогою оцінок-наклейок вчителі та вихователі зможуть реалізувати методику 
заохочення маленьких учнів. Необхідно тільки відклеїти наклейку і перенести її в зошит 
або щоденник дитини.



Видавництво «ЗІРКА» - вітчизняне дитяче видавництво - пропонує великий асортимент 
продукції для розвитку, навчання та дозвілля дітей. В нашому видавничому портфелі 
можна знайти зошити, тематичні комплекти карток для розвитку дитини, пазли, книжки 
для найменших, ігри, плакати, альбоми, а також великий асортимент наборів творчого 
спрямування. Одне із направлень нашого видавництва – вироби із дерева: кубики, 
конструктори серій «Іграшкові будиночки» та «Транспорт», шкатулки, іграшки-фігурки 
для розмальовування, мольберти тощо.

Ми створюємо тільки те, що хотіли б придбати для своїх дітей!

З питань реалізації та побажань:
т. (044) 377-73-23

(063) 169-86-25
(044) 360-56-37

E-mail: art4kid.com@ukr.net

ТОВ «Видавництво Зірка»
Україна, м. Київ

art4kid.com


