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Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz» Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz»

Батькам: Запитайте дитину: «Скільки слонів на цій сторінці?». Продов-
жіть працювати, попросивши дитину описати слона. Наліпки для впра-
ви ви знайдете на початку книжки.

Рахуємо слонів

Наліпка

Порахуй слонів. Наклей таку саму кількість наліпок              на тарілку.
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Батькам: Якщо дитина не знає, куди клеїти наліпки з морквою, пояс-
ніть, що кожен кролик отримує по одній наліпці-моркві.

Рахуємо кроликів
Батькам: Дитина може не розуміти, куди клеїти наліпки. Запропонуйте 
наклеїти наліпки на кожну тарілку — для кожної мавпочки.

Рахуємо мавпочок

Наліпка Наліпка

Порахуй мавпочок. Наклей стільки ж наліпок                на тарілки. Порахуй кроликів. Наклей таку саму кількість наліпок                  на тарілки.
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いぬを　2ひき　みつけましょう。みつけたら

ゆびで　さして　dog と　いいましょう。
ド（ー）グ

動物 dog （いぬ）1

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

ド（ー）グ

1

みみと　しっぽの　シールを　はりましょう。

できたら　えいごで　dog と　いいましょう。

し い る

ド（ー）グ

動物 dog （いぬ）1

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

песик песик

Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz» Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz»

Батькам: Спершу попросіть дитину показати песиків на малюнку. 
Щоб продовжити вправу, вкажіть на інших тварин і запитайте: «Що це 
за тварина?» — чи запитайте щось інше, наприклад, «У якої тварини 
найкоротший хвіст?».

Батькам: У цій вправі дитина попрактикується зіставляти частини ма-
люнка з цілим. Зверніть увагу малюка на форму наліпок, якщо він не 
певен, куди їх потрібно клеїти.

Знаходимо песиківДоробляємо песика

Наліпка

Обведи всіх песиків.Наклей на песика наліпки: хвіст і вухо. Як каже песик?
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うし
カ ウ

13動物 cow （うし）

うしの　もようを　ぬりましょう。できたら　

cow と　いいましょう。
カ ウ

7

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

Зразок

корова

Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz» Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz»

Батькам: У цій вправі дитина попрактикується малювати короткі прямі 
лінії, ця навичка знадобиться при написанні цифр і букв.

Батькам: Упевніться, що маля обирає колір, схожий на колір решти 
плям корови. Завдання розвиває здатність дитини обирати відповідні 
кольори.

Малюємо смуги Розфарбовуємо корову

Намалюй тиграм смуги. Заверши розфарбовувати плями корови. Як каже корівка?
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ねずみ
マ ウ ス

7動物 mouse （ねずみ）

　 から　　 まで　ゆびで　たどりましょう。

できたら　mouse と　いいましょう。マ ウ ス

4

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

ねこ
キャット

3

ねこの　ひげを　なぞりましょう。

できたら　cat と　いいましょう。
キャット

動物 cat （ねこ）2

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

миша кіт

кіт

Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz» Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz»

Батькам: Коли дитина побачить живого кота, вкажіть на нього і скажіть: 
«Це кіт». Маля краще запам'ятає слово, якщо пов’язати його з твариною.

Батькам: У цьому завданні маля попрактикується використовувати на-
вичку міркувати й розв'язувати проблеми. Заохочуйте дитину зупиня-
тися на кожному роздоріжжі й думати, в якому напрямку рушити далі.

Малюємо вусаДопомагаємо мишці

Наведи лінії, щоб намалювати коту вуса. Ти можеш нявкати як кіт?Проклади шлях від         до        , щоб безпечно провести мишку повз кота.
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　 から　　 まで　あしあとを　ゆびで

たどりましょう。できたら　cat と
いいましょう。

動物 cat （ねこ）

キャット

2

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

кіт

Ознайомитись більш детально на сайті видавництва «Моноліт Bizz»

Батькам: Це простий лабіринт, але все одно важливо похвалити дити-
ну, коли вона дістанеться його кінця.

Батькам: Заохочуйте дитину рахувати вголос, з'єднуючи крапки. 

Допомагаємо коту дістатися до їжі З'єднуємо крапки

Кіт голодний. Іди його слідом від        до        , щоб допомогти коту знайти їжу. З'єднай                                                 . Що тримає слон?
один два три
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