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Поринь у казковий світ пригод разом із відважним хлопчиком
Грициком: дізнайся, хто поширює небезпечний вірус, застосуй
секретне заклинання, урятуй чарівні джунглі й стань справжнім
переможцем!

Автор: Юлія Ілюха
Ілюстратор: Марина Шкалікова
Мова: українська
Формат: 210x220
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 24
ISBN: 978-617-577-146-4

Ця книжка навчить малюка:
● вільно спілкуватися з однолітками;
● швидко долати поганий настрій;
● допомагати друзям і радіти успіху;
● бути сміливим і вірити у власні сили.

Рубрикатор: новинки, скоро в продажу,
дитяча література.
Реліз: 10 вересня 2018 року
Наклад: 1000 примірників

Зміст
У книжці йдеться про п’ятирічного хлопчика Грицика, який
понад усе на світі любить вередувати: то не хоче іти до
дитсадка, то борщ йому не смакує, то втікає від мами, коли та
просить його вдягнути шапку. Одного разу під час властивого
йому вередування Грицик знайомиться з Катею, новенькою з

Перші сторінки:

дитсадка. Дівчинка розповідає хлопчику про Муху-Нехочуху,

переглянути тут

через яку страждають усі діти: «Коли хтось починає вередувати
і кричати «не хочу», це значить, що його вкусила дуже
небезпечна Муха-Нехочуха!» Тоді ж Грицик і вирішує впіймати
шкідливу комаху й починає виглядати її, як раптом… побачив!

Рекомендована роздрібна ціна:

Прослідкувавши за нею трішки, наш герой помітив, що Муха-

150 грн

Нехочуха пролізла в малесеньку щілинку дверей, і побіг
слідом… Коли хлопчик відчинив двері, то побачив там
справжнісінькі джунглі, в яких жили дикі тварини, і всі вони
страждали через нехочунство, яким вони заразилися від Мухи.
Тоді Грицику довелося діяти і своїми силами перемагати
надокучливу комаху. Пригоди, які відбулися з Грициком у
джунглях, зробили з нього невередливого хлопчика.
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У чому фішка
Автор — Юлія Ілюха — знається на вихованні, адже й
сама є матусею. То кому ж, як не матері, писати книжки
про діток і для діток? У своїй книжці авторка ненав’язливо
підштовхує дітей до правильної чи навіть зразкової
поведінки. Що виросте з того, хто навіть шапку вдягати не
хоче? Коли ви прочитаєте дитині цю книжку, а після
проведете невеличкий аналіз поведінки Грицика
(наприклад, поставите малюку питання про те, чи варто
вередувати), то ваше чадо спроектує історію з хлопчиком
на себе і дійде висновків щодо власних вчинків. І ваш
борщ стане смакувати не лише чоловікову, а й дитині!

Про автора
Юлія Ілюха. Українська письменниця, поетка, журналістка, колумністка.
Авторка збірки прози «Неболови. Навчи мене мріяти» (2016), збірки
дитячих
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Найвдалішим своїм твором вважає сина Івана. Живе і працює в Харкові.

bizz.monolith.in.ua

pub@bizz.monolith.in.ua
+38 (050) 218-95-95

Відгуки
Письменниця Слава Світова. Моя дитина вся пішла в маму! Вже як щось
сподобається, то «на повтор» ставить до дір. Ми робимо тисячу мільярдів мільйонів
дублів - театральних постановок діалогів між мишкою Піпою та песиком Паппі, ну бо
сподобалося, треба повторити. Ми танцюємо, доки язик не прилипне до піднебіння
під «Деспасіто», ну бо сподобалися ритми і треба відскакати й дати лиха
закаблукам! Ми перечитуємо улюблені казки та вірші безкінечно довго, доки мені
дубом не стане язик і я не благатиму помилувати мене і зробити паузу. Благо, зараз
Полінка читає вже сама, тож ділити це літературно-книжкове дозвілля ми можемо
разом, по черзі. Про Грицика і Муху-Нехочуху з-під пера чудової Юлія Ілюха ми читали ще в рукописі.
Разів п’ять. А нещодавно Юля по великому секрету надіслала нам електронну книжку в картинках! І ми
побачили, яка вона, та Муха-Нехочуха! І Грицика, і нещасного слоника з джунглів! Я вже й мовчу про те,
скільки разів перечитували :-) Тепер Полінка з нетерпінням чекає на справжню, паперову книжку про
Грицика і капосну муху. А коли мама, себто я, вередує й не хоче чогось робити, Полінка хмурить брівки,
ставить руки в боки й уточнює: «Матусю, тебе що Муха-Нехочуха укусила?»
Психолог Марта Приріз. Ця книга залишалася б просто книгою, однією з
багатьох, проте:
- вона навчає дітей вчитися від інших дітей (за принципом «рівний рівному»);
- пояснює, що чи не будь-яку ситуацію можна вирішити;
- тлумачить дітям цінність наполегливості, сміливості та відваги;
- пояснює зрозумілими дитині прикладами, що відбувається з нею у 3-4 роки,
чому та постійно говорить: «Не хочу, не буду!».

Промо
•

Презентації та автограф-сесії з автором.

•

Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ.

•

Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах.

•

Контекстна реклама.
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