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Шановні співвітчизники, після повномасштабного втор-
гнення російських військ 24 лютого 2022 року в Укра-
їну сотні тисяч сімей із дітьми стали біженцями, бага-
то з них змушені тривалий час перебувати в укритті. 
Діти відірвані від звичного місця проживання, відлучені 
від нормального навчального процесу. Для того щоб 
спробувати повернути їх до звичного способу життя, 
важливою частиною якого є навчання, пізнання нового, 
набуття нових навичок і вмінь, пропонуємо вам добірку 
аудіокнижок, які можна прослухати онлайн або скачати 
і прослухати пізніше в безпечному місці. Це безкоштов-
ні дитячі аудіокнижки від першої української аудіокни-
гарні ABUK українською мовою для дітей різних вікових 
категорій, зокрема ті, що входять до шкільної програми, 
у найкращій якості для смартфонів і планшетів.
Наразі пропонуємо дошкільнятам / молодшим школярам 
збірку віршів талановитого сучасного українського 
письменника Сашка Дерманського в авторському вико-
нанні. Після того, як ви прослухали книжку, запропонуй-
те вашому малюку відповісти на запитання та погратися 
(варіанти запитань та рухливих ігор додаємо).

Сашко Дерманський,  
«Вірші для малят» 
https://abuk.com.ua/catalog/books/318?web=1

Розробники: Людмила Лисогор, Ніна Слюсаренко

При підготовці використані матеріали: https://abuk.com.ua/, http://www.supercoloring.com/, 
https://kids-creative.blogspot.com/2016/08/blog-post_8.html  
Автор розмальовки: Лариса Нікітюк
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Сашко Дерманський, «Вірші для малят» 
Щойно розпочнете слухати цю аудіокнигу — і зрозу-
мієте, що тепер вам із дитиною гарантовано безліч 
яскравих і теплих хвилин слухання та обміну вра-
женнями. Пустотливі вірші, написані у своєрідній сер-
йозно-іронічній манері, не залишать байдужим жодне 
покоління в родині. Малюк легко запам’ятає рядки, що 
припадуть йому до душі, й невдовзі радуватиме близь-
ких декламуванням:

  Що головне у слоні?
  У восьминога вісім ніг чи вісім рук?
  Скільки важать тритони?
  Чому у роботів щасливий день?
  Якими експонатами представлений музей шкоди?
  Чи можна доплисти до Австралії?
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Після прослуховування 
аудіокниги

Визначте, який із віршів найбільше 
сподобався вашій дитині.

Проспівайте вірш під улюблену 
мелодію малюка.

Спробуйте вивчити цей вірш  
разом, театралізуючи.

Дайте відповідь на запитання  
«Як ти гадаєш, чому восьминіг  
так називається? Де він живе?» 

Намалюйте, розмалюйте чи за змоги 
зробіть конструювання з паперу 
восьминога. 

Розмалювати восьминога можна  
в режимі онлайн за посиланням 
www.supercoloring.com/ua/node/2129854?colore=online.
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Конструювання з паперу 
«Восьминіг» 

Для конструювання виробу знадобиться звичайний 
кольоровий папір.
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Пригадайте разом із дитиною, 
який вигляд має слон з вірша. 
Поміркуйте, якого розміру  
бувають слони. 
Спробуйте зімітувати слона за 
допомогою рухів: пройдіться по 
кімнаті, як слон; спробуйте показати, як він їсть (дотяг-
нутися хоботом до високої гілочки на дереві), як він п’є 
(набирає хоботом воду і виливає її до рота) тощо.

Пограйтеся разом із дитиною у гру «Хто я?», вико-
ристовуючи героїв віршів — робота, слона, восьминога 
тощо. Для кращого виконання завдання дорослий має 
показати приклад: пояснити, як формулюються запитан-
ня-підказки, як виконувати рухи персонажів для того, 
щоб вгадати, про кого йдеться. Наступний крок — запро-
понуйте дитині самостійно зобразити когось за власним 
бажанням, наприклад, крокодила, котика, жабку тощо. 

Додавайте власні запитання, чергуйте їх із 
руховими активностями (іграми, співом тощо). 
Не забувайте після кожного виконаного 
завдання підбадьорити свого малюка, 
обійнявши та сказавши, що він молодець!
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Долучайся до ЮНІСЕФ


