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Ти вже зовсім дорослий! У тебе є зошити, в яких ти вчишся малювати, писати літери та цифри. Стане Ти вже зовсім дорослий! У тебе є зошити, в яких ти вчишся малювати, писати літери та цифри. Стане 
тобі в пригоді й цей зошит. На його сторінках ти познайомишся з новими друзями – Ясочкою, Бубликом тобі в пригоді й цей зошит. На його сторінках ти познайомишся з новими друзями – Ясочкою, Бубликом 
та Мурчиком. Вони з радістю мандруватимуть разом із тобою цікавими стежками та допомагатимуть та Мурчиком. Вони з радістю мандруватимуть разом із тобою цікавими стежками та допомагатимуть 
здобувати нові “ключики” до країни Знань.здобувати нові “ключики” до країни Знань.

Це Сонечко. Воно даруватиме тобі гарний настрій щоразу, коли ти відкриватимеш зошит.  Це Сонечко. Воно даруватиме тобі гарний настрій щоразу, коли ти відкриватимеш зошит.  
А це Ясочка. Вона знає багато цікавих віршиків та ігор для твоїх умілих рученят. Вірними  А це Ясочка. Вона знає багато цікавих віршиків та ігор для твоїх умілих рученят. Вірними  
друзями твоїх пальчиків будуть котик Мурчик та песик Бублик. Вони вчитимуться разом із тобою та друзями твоїх пальчиків будуть котик Мурчик та песик Бублик. Вони вчитимуться разом із тобою та 
змагатимуться між собою у навчанні.змагатимуться між собою у навчанні.

Любий друже!Любий друже!

Знайомся!Знайомся!

Мяяяуу,  
я Мурчик

Гав-гав,  
я Бублик

Привіт, 
мене звати 

Ясочка
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Ігрові тренування 01.Ігрові тренування 01.
Логічні пари.Логічні пари. Визнач та з’єднай лінією пов’язані між собою предмети Визнач та з’єднай лінією пов’язані між собою предмети

Повтори шлях яким пройшло звірятко.Повтори шлях яким пройшло звірятко.

Познач кожну фігуру символами за зразком.Познач кожну фігуру символами за зразком.



11

Урок 05. Коло та кругУрок 05. Коло та круг
Допоможи Мурчикові лівою, а Бублику правою рукою “добігти”Допоможи Мурчикові лівою, а Бублику правою рукою “добігти”
до прапорця, обминаючи кеглі. Полічи, скільки кеглів обійшовдо прапорця, обминаючи кеглі. Полічи, скільки кеглів обійшов
Мурчик. А Бублик? Скільки вони обійшли разом?Мурчик. А Бублик? Скільки вони обійшли разом?
Що у кожної людини є у кількості десяти?Що у кожної людини є у кількості десяти?

Спробуй пройти по лабіринту обома руками одночасно разом із звірятами. Спробуй пройти по лабіринту обома руками одночасно разом із звірятами. 
Зафарбуй усі кружечки на своєму шляху.Зафарбуй усі кружечки на своєму шляху.



20

Урок 11. Дружба - це дивоУрок 11. Дружба - це диво
Я хочу познайомити тебе зі своїм вірним другом. Це пес Боб.Я хочу познайомити тебе зі своїм вірним другом. Це пес Боб.
Як ти гадаєш, яким має бути справжній друг? Чому?Як ти гадаєш, яким має бути справжній друг? Чому?
До речі, чи знаєш ти, що 9 червня святкують Міжнародний день друзів?До речі, чи знаєш ти, що 9 червня святкують Міжнародний день друзів?
А в тебе є друзі?А в тебе є друзі?

Обведи песика по пунктиру та розфарбуй його двома руками одночасно.Обведи песика по пунктиру та розфарбуй його двома руками одночасно.

Тепер допоможи спочатку Бубликові, а потім Мурчикові виконати завдання.Тепер допоможи спочатку Бубликові, а потім Мурчикові виконати завдання.
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Урок 29. Цифри 1 і 2Урок 29. Цифри 1 і 2
Ти вже знаєш, що таке цифра? Цифра – це знак. Вона позначає кількість предметів. Ти вже знаєш, що таке цифра? Цифра – це знак. Вона позначає кількість предметів. 
Придумали ці знаки давно в Індії. А ми починаємо мандрівку світом Цифр  Придумали ці знаки давно в Індії. А ми починаємо мандрівку світом Цифр  
і будемо вчитися із Мурчиком і Бубликом писати ці знаки обома руками одночасно.і будемо вчитися із Мурчиком і Бубликом писати ці знаки обома руками одночасно.

Перша цифра – одиниця.Перша цифра – одиниця.
Вона тоненька, наче спиця.Вона тоненька, наче спиця.
Часу ти дарма не гай,Часу ти дарма не гай,
Працювати починай.Працювати починай.

Друга буде цифра два,Друга буде цифра два,
В неї кругла голова.В неї кругла голова.
Мов у гуски, довга шия,Мов у гуски, довга шия,
Ну а хвостик, наче хвиля.Ну а хвостик, наче хвиля.




