
2018-2019



Hans Christian Andersen Fairy tales reveal a wonderful 
magical world where good always triumphs over evil. 
This colorful book will take you there, where evil 
witches, treacherous kings and beautiful princesses 
live, whereas the usual toys are happy, sad, and love as 
real people. 

Flint.
The Steadfast 
Tin Sol dier

Specifi cation

Author
H. C. Andersen

Illustrator
Yulia Pilipchatinа

Pages 48 p

Format
240 х 320 mm

Age Group
6-15 years

H. C. Andersen
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Specifi cation

Author
Brothers Grimm

Illustrator
Yulia Pilipchatinа

Pages 48 p

Format
240 х 320 mm

Age Group
6-15 years

Snow WhiteSnow White

and the Seven Dwarvesand the Seven Dwarves

Sn ow-Whit eSn ow-Whit e

and Ros e-Reand Ros e-Redd  

Brothers Grimm

Tales by Brothers Grimm are well-known all over the 
world. Many generations of readers know and love 
them. In this book, full of original bright illustrations 
by Yuliia Pilipchatyna, two magic fairy tales are 
presented: one tale is about a beautiful Snow-white 
and her envious stepmother and the other is about 
two kind sisters and an enchanted bear prince. 

Classics in illustrations seriesClassics in illustrations series
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Specifi cation

Author
E. Seton Thompson

Illustrator
A. Cherepanov

Pages 48 p

Format
240 х 320 mm

Age Group
6-15 years

Redruff,
the Story

of the Don Valley
Partridge

E. Seton Thompson

A famous Canadian writer, E. Seton Thompson, narrates 
about nature, animals, love and understanding of all living 
beings in his penetrating and profound stories.
The story presented in this book tells us about two 
generations of partridges whose life is full of adventures and 
dangers.
The story revolves around Redruff, a strong and caring father 
of a partridge family, a bright representative of his own kind.

Classics in illustrations seriesClassics in illustrations series
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лежали в обмороке, а гусары и драгуны резво скакали мимо него 
прямо в шкаф. И тогда он в полном отчаянии воскликнул:

— Коня! Коня! Полцарства за коня!
В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревян-

ный плащ, и к нему подскочил Мышиный король, испуская по-
бедный писк из семи глоток.

Мари больше не могла этого выдержать.

— О мой бедный Щелкунчик! Мой бедный Щелкунчик! — 
воскликнула она, рыдая, сама не понимая, что делает, схватила 
свой левый башмачок и изо всей силы швырнула его в самую 
гущу мышей, прямо в их короля.

Мгновенно всё развеялось, как будто ничего и не было, но 
левая рука Мари заболела ещё сильней, чем болела до сих пор. 
Она потеряла сознание и повалилась на пол.
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посмотрела на них и увидела, что большая золочёная сова, сидевшая 
на часах, свесила крылья, полностью заслонив ими часы, и вытяну-
ла далеко вперёд отвратительную кошачью голову с крючковатым 
клювом. А часы тикали всё громче и громче, и в этом тиканье чётко 
стали слышны слова:

Ах, тише, ходики, тише,
Он вас непременно услышит!
Пропойте же в ночь королю
Старинную песню свою.

— И-бим-и-бом, и-бим-и-бом! — Часы глухо пробили двенад-
цать ударов.

Мари очень испугалась и хотела убежать, но тут она увидела 
крёстного дядюшку Дроссельмейера, который сидел на часах, све-
сив полы своего сюртука, как сова крылья. Она набрала в лёгкие 
воздуха и громко крикнула, от страха чуть не заплакав:

— Дядюшка Дроссельмейер, что ты там делаешь наверху, за-
чем пугаешь меня? Немедленно спускайся вниз!

И вдруг отовсюду послышалось хихиканье, писк, за стеной 
будто затопали тысячи маленьких лапок и сквозь щели в полу за-
светились тысячи огоньков. Но это были не огоньки, — о нет! — 
а маленькие блестящие глазки. Тут Мари увидела, что из каждой 
щели выглядывают и вылезают мыши. Вскоре по комнате бегали 
стаи, и их становилось всё больше и больше. Наконец мышиные 
полчища начали выстраиваться в ряды — так, как Фриц выстраи-
вал своих солдатиков перед боем. Это рассмешило Мари, и страх 
прошёл. Дело в том, что она не боялась мышей, как некоторые 
дети. Но вдруг раздался такой громкий и пронзительный писк, что 
от ужаса ей стало совсем не по себе.

И что же она увидела?
Я знаю, мой уважаемый маленький читатель, что у тебя точно так 

же, как и у мудрого, отважного полководца Фрица Штальбаума, муже-
ственное сердце, но, если бы тебе пришлось увидеть то, что увидела 

а, что больпосмотрела на них и увидела
олностью на часах, свесила крылья, по
льную кошла далеко вперёд отвратител
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лежали в обмороке, а гусары и драгу
прямо в шкаф. И тогда он в пполном 

— Коня! Коня! Полцарствва за ко
В этот миг два вражескихх стрел

ный плащ, и к нему подскочиил Мыш
бедный писк из семи глотокбедный писк из семи глоток.

Мари больше не могла эттого выд

E. T. A. Hoffmann

Der Nussknacker und Mausekоnig (The Nutcracker and the Mouse King) was written 

by E.T.A. Hoffmann in 1816, and tells the well-known story of the nutcracker.

The nutcracker comes alive and after defeating the evil Mouse King in battle, whisks 

Marie away to a magical kingdom populated by dolls. The illustrations by Puzyrenko 

are fi  lled with sorcerers, magicians and will appeal to the reader’s imagination.

The artist has created a surprising world in which children can

understand the language of plants, animals and objects. 

The Nutcracker

Specifi cation

Author
E. T. A. Hoffmann

Illustrator
Maryna Puzirenko

Pages 96 p

Format
220 х 285 mm

Age Group
3-15 years

This version of the story with its beautiful illustrations is considered one of 

the best one of the best artist’s books.

After graduating from the Kharkov State University of Art Graphics in 1993, 

Marina Puzyrenko began to work as an illustrator. Her creativity can be defi  

ned as an endless research in the area of artistic form, and has become more 

and more laconic and rational over time.

Her illustrations have been included in different catalogues and exhibitions 

in Ukraine. She has illustrated many books, and was awarded the Special 

Award in 2011 for Luskunchik. She has also designed and illustrated books 

for adults.

IBBY Honour List 2014 Illustration.

Classics in illustrations seriesClassics in illustrations series
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Specifi cation

Author
Rudolf Erich Raspe

Illustrator
Arsen Djanijan

Pages 72 p

Format
240 х 320 mm

Age Group
10-16 years

S M A R T  H A N D SClassics in illustrations seriesClassics in illustrations series

The hardcover edition of the fantastical story of the 
semi-mythical folk hero Baron Munchausen, who has 
delighted generations of readers all over the world. 
With quality hardcover, and gorgeous illustrations by 
Arsen Djanijan.

Baron Munchausen was a real German 
adventurer known for his fondness 
for tall tales and exaggeration. But 
the exploits that Rudolf Erich Raspe 
attributed to him in his book quite 
clearly drew on folklore and on Raspe’s 
own whimsical inventiveness.

Adventure 

of the baron  

Munchausen

Rudolf Erich Raspe

101010



Specifi cation

Author
H. C. Andersen

Illustrator
Yulia Pilipchatinа

Pages 48 p

Format
240 х 320 mm

Age Group
6-15 years

S M A R T  H A N D SClassics in illustrations seriesClassics in illustrations series

The world-famous fairy tale of H. H. Andersen is 
known all over the world, it is well-known and loved 
by more than one generation of readers. In this book 
with original colorful illustrations it is told about true 
love, which knows no fear and obstacles. Her main 
character is a kind and gentle Mermaid, who is ready to 
give everything, even her own life, for the sake of love 
of the young handsome prince. A touching story about 
the power of the spirit, sincere feeling and uneasy choice 
won the hearts of millions of readers around the world.

The book «Tales-Vitamins» combines two interesting ideas — reading of fairy tales 
together and making edible pictures of fresh vegetables and fruits. Listening 
to a fairy tale, a child develops thinking, memory, attention and imagination. 
Creating illustrations for fairy tales, he also trains fi ne motor skills. And, what 
is very important, he becomes accustomed to a healthy diet, because eating 
vegetables is incredibly healthy!

MermaidMermaid

H. C. Andersen
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S M A R T  H A N D SClassics in illustrations seriesClassics in illustrations seriesFairytale therapyFairytale therapy

Natalia Chub

A book of child psychologist Natalya Chub book is created for small cry babies. 

If your child often feels sad and upset over nothing, just read him a story and 

discuss it together. Fairytale therapy will easily and quickly help your child to 

cope with their problem. The history of Little Fox Betsy teaches children to be 

cheerful, confi dent and overcome life’s challenges with a smile.

Betsy, do not cry!

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
A. Cherepanov

Pages 36 p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

Иногда малышка играла с зайчонком и барсучонком, 
которые жили на соседней полянке. Вот с ними ей было 
совсем не грустно. Разве что изредка. Зверята качались 
на лесных качелях, купались в ручейке и грелись на сол-
нышке. Они играли в догонялки, весело перепрыгивая че-
рез поваленные деревья и пни.

— Эй, ну-ка, поймай меня! — кричал зайчонок, а барсу-
чо нок бросался за ним вслед.

— Бэтси, догоняй! — звали лисичку друзья.
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Fairytale therapyFairytale therapy

The main character of the child psychologist Natalia Chub book 

is a small whale,  that really wanted to fi nd friends, to protect the 

weak and to help those who have fallen in trouble. Read a story to 

your child, and discuss it together. This history helps to appreciate 

friendship, to be sincere, responsive and always be yourself, 

despite the opinions of others.

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
A. Cherepanov

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

Natalia  Chub

SMALL WHALE

1616
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Fairytale therapyFairytale therapy

Specifi cation

Author
Chub Natalia
Maslyak Inna

Illustrator
Maslyak Inna

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

The main character of this tale is a small leaf 
that left its native forest and went on a trip, 
towards new discoveries and adventures. If 
it is diffi cult for your child to adjust to a new 
environment and it does not like change, 
read the book to him and discuss it together. 
Fairytale therapy will help the kid to cope 
with their fears and experiences.

TRAVELTRAVEL

LEAFLEAF

Chub Natalia, Maslayk Inna
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Fairytale therapyFairytale therapy

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
Morozova Irina
Maslyak Inna

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

This book is about the little zebra Abby, who always 
takes up a lot of things, but cannot bring them to the 
end. After reading the fairy tale, you will learn how the 
striped horse learned to plan and execute everything 
correctly. And together with it your baby will learn it 
too.

aff airs
zEbra
EBBI

1 0 0 0 0 0 0
Natalia Chub
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Specifi ca

Author
Chub Natalia

Illustrator
Morozova Irin
Maslyak Inna

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

p g , g
end. After reading the fairy tale, you will learn how the 
striped horse learned to plan and execute everything 
correctly. And together with it your baby will learn it
too.



Жила-була дівчинка. Звали її Наталочка. Одного разу 
почала мама Наталочку спати вкладати, а та їй і каже:

— Не стану сьогодні спати лягати. Не хочу в ліжечко. 
Стану пісеньки співати та казки слухати. Ти мені, мамо, 
ліпше почитай.

Читала-читала мама Наталочці, та так довго, що вто-
милася і задрімала. На годиннику час пізній, усі дітки сплять 
давно, лише Наталочка спати не хоче. Раптом чує дівчин-
ка, нібито пищить хтось:

— Пі-пі-пі. Ти чому, Наталочко, спати лягати не хо-
чеш? — Це маленька мишка зі своєї нірки вибігла, почув-
ши, як Наталочка вередує.

А дівчинка їй і каже:
— Щось не спиться мені. Сон не йде. Кудись подівся. 

Я його чекаю-чекаю, а його все нема й нема.

Історія перша
про Наталочку і Сонну Мишку 

Ось і Наталочка завередувала. Ніжками тупотить, руче-
нятами розмахує і кричить так, що на вулиці біля крамниці 
навіть горобці з гілок полетіли.

— А-а-а-а! Всі іграшки хочу! Не одну, а багато! І ляль-
ку хочу! І карету! І замок!  

Мама Наталочки навіть злякалася. Не знає, як дочку 
заспокоїти. Адже з нею раніше ніколи такого не траплялося.

— Ну, давай тобі ляльку купимо й додому підемо! — 
вмовляє мама дівчинку.

— Ні! — кричить Наталочка. — Мені всі іграшки по-
трібні!

А навколо люди стоять, головами хитають, мамі співчу-
вають:

— Отакої! Бідолашна мама! Що ж їй тепер зі своєю 
дівчинкою робити? Невже доведеться всі іграшки купу-
вати?

А одна бабуся в пухнастому малиновому береті та спор-
тивній курточці каже:

— Не інакше, як ця дівчинка вередливу пилинку проковт-
нула. От лихо! Адже той, хто цю пилинку проковтне, потім 
завжди вередуватиме.

А в цей час до крамниці таксик Батончик зайшов. Ні, 
не просто так, а у справі, звісно. Він зі своєю хазяйкою 
був, дівчинкою Тетянкою. І прийшли вони за фарбами 
і пенз ликами, щоб Тетянчиній бабусі подарунок на день 
народження зробити, картину намалювати. Почув Батон-
чик, як Наталочка плаче, і потягнув свою хазяйку за 
повідок. Мовляв, ходімо, подивимося, що там трапилося.повідо

и.
очу! Не одну а— А-а-а-а! ВВсі іграшки хо

ку хочу! І каретту! І замок! 
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ббагато! І ляль-очу! Не одну, а ббагат
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Sleepy Mousy
and Naughty Dust

NATALIA CHUB

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
Maryna Puzirenko

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

Ось і Натал
ами розмаху

Жила-була
почала мама Н

— Не стану
Стану пісеньки
ліпше почитай.

Читала-чита
милася і задрім
давно, лише Н
ка, нібито пищ

— Пі-пі-пі. 
чеш? — Це ма
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Nataliya Chub  is a children psychologist, writer,
Author of books and encyclopedias for children.
Working as a children psychologist in «Private 
Boiko School» in Kharkov, has three children.

«Sleepy Mous and Naughty Dust» is a very 
«lively» book. Because every kid can dive into it 
and «live» and then overcome their problems — 
perhaps it will be the fear of darkness, anxiety 
before going to kindergarten or something else. 
Tales are quite short, but very touching, close and 
understandable for children. Quickly open the 
book and read. See what happens.

Sleepy Mousy
and

Naughty Dust

Fairytale therapyFairytale therapy
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Natalia Сhub

The Little BirdThe Little Bird

Does your child often stand on the sidelines and watches 
how other children play, but does not go himself? Does 
your child hesitate to take the fi rst step and hope that 
someone will call him fi rst? Then this book is for you, 
dear Mums and Dads. Together with the baby, read the fairy tale 

about the birdie Millie, who learns how to 
make friends. It will help you to fi nd the 
right words to support the child, and will 
help him - to become more determined and 
self-confi dent. And then, he will have many 
good, kind friends.

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
A. Cherepanov

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

Fairytale therapyFairytale therapy
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Fairytale therapyFairytale therapy

Natalia Сhub
Natalia Сhub

TwoTwo
little wormslittle worms

TwoTwo
little wormslittle worms

This little fairy tale about worms, perhaps, 
is not at all about friendship or about how 
you need to be single-minded. It will teach 
your kids to see around, even in small things 
and in the usual ways, something wonderful 
and amazing. It is only important to be able 
to stop and consider... Or stand in a place 
from where this beauty can be seen.

Вот бабочка решила передохнуть и присела на лесной 
цветок. В этот самый момент хитрый паук расставил свои 
ловушки… Но бабочка, бесшумно взмахнув лёгкими свет-
лыми крылышками, успела улететь. Слишком поздно паук 
забросил сеть.

А в это время неподалёку от полянки, где живут улитка, 
бабочка и много других лесных обитателей, происходило 
вот что.

— Нет, не бывает. Зато, если забраться повыше, мож-
но увидеть, как солнце садится за горизонт. Там, далеко-да-
леко, где заканчивается наш лес и остаются только жёлтый 
песок и синяя вода. Вечером, если в небе нет туч, солнце 
опускается прямо в волны. И море становится сначала ро-
зовым, потом красным, а потом чёрным. Хочешь, поползём 
вместе? Вдвоём веселее!

— Ха-ха-ха! Ну, уж нет! Ни за что я не променяю 
ароматные, сочные яблоки на какой-то там закат! И что 
интересного ты в нём нашёл?

— Я думаю, он очень красивый. Хочу им полюбовать-
ся.— Сид мечтательно прикрыл глаза.

— Яблоки тоже очень красивые! — рассмеялся Боб.— 
По-своему. Я могу забраться в яблоко и сидеть там целую 
неделю. Или даже две. И жевать, жевать, жевать…

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
A. Cherepanov

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years
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WORLD AROUND ME

Every day of the baby is fi lled with amazing 
discoveries. After all, for the little one, everything 
around looks new, unexplored. In the book about 
the Baby Bear Sunny, there is a real forest to 

AMAZING
ADVENTURES

OF Su� Y
bear

IN THE W� DS

Natalia Сhub

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
Irina Morozova 

Pages 48 p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

which your child may have never 
been, and now, together with a 
small bear, he will be able to fi nd 
out who lives in the forest, how the 
trees grow, why does it rain and 
where do the cones come from. And 
all this will not be boring at all, but 
interesting and exciting. In the book 
there are kind and funny pictures, 
simple and understandable tasks. 
The baby will be able to read and 
explore the book together with 
adults and he will not get a bit 
bored! We guarantee!
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Kid  – professorKid  – professor

Author of all books in this series is Natalia Chub
In front of you is an unusual series of books. 
Together with the baby you can not only look at 
the elephant, turtle, and penguin from all sides, 
but also try to look at the world through the eyes 
of an animal. Or try to imagine, what the elephant 
thinks and even dreams about.The book contains many interesting facts about 

elephants. For example, why elephant has such big 
ears how he takes a shower, how he sleeps and what 
he likes to eat for breakfast.
The baby can imagine himself to be a little elephant. 
And try to 
STOMP like an elephant, 
TRUMPET like an elephant,
BATH like an elephant.
(And let him not forget to move his ears!)

Specifi cation
Author Chub Natalia

Illustrator
Morozova Irina, Maslyak Inna

Pages 36p

Format 250 х 250 mm

Age Group 3-15 years
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Chub Natalia

Illustrator
Morozova Irina
Maslyak Inna

Pages 36p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

Illustrator Maslyak Inna
This book will introduce your child to the 
amazing birds - penguins. He will learn how 
penguins withstand cold, why they do not fl y, 
how they grow nestlings, and also many other 
interesting facts. And with the baby you can 
dance like penguins, and read a kind tale.

The book contains many interesting facts about 
turtles. The kid can imagine how the turtle lives. 
Find out what she eats, why on her tortoise-shell 
there is such a funny drawing

What
the LEPHANT

thinks?

Natalia Chub Natalia Chub

Natalia Chub
of an animal. Or try to imagi
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Where did the tortoise go?

Where does the penguin live?
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Visits to natureVisits to nature

Specifi cation
Author Chub Natalia
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Pages 36p

Format 250 х 250 mm

Age Group 3-15 years
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Format 250 х 250 mm

Age Group 3-15 years

Specifi cation
Author Chub Natalia

Illustrator Cherepanov A 

Pages 36p

Format 250 х 250 mm

Age Group 3-15 years

These books will introduce your child to the ones   which fl y, creep, 
squeak, buzz and even bite. Read, consider, and make discoveries. 
And, most importantly, enjoy communicating with your children.

This book will introduce your child to the colorful, noisy and diverse 
world of birds. The kid will know why birds have feathers, how they 
hatch the chicks, what they eat for dinner, and also many other inter-
esting facts about the life of our feathered friends.

This book will introduce your child to the colorful, noisy and diverse world of birds. 
The kid will know why birds have feathers, how they hatch the chicks, what they eat for 
dinner, and also many other interesting facts about the life of our feathered friends.
This book will introduce your child to some insects which fl y, creep, eat, buzz and 
even bite. Read, consider, and make discoveries. And, most importantly, enjoy 
communicating with your children.

This book will reveal you an amazing and diverse world of plants. Large and 
small, modest and ornate, they fascinate and delight with their beauty. 
Together with the baby you will learn a lot of interesting facts about plants, 
and thanks to colorful illustrations you will be able to see them, as in reality.

Birds 
arE different
and bEautiful

Natalia Сhub
Natalia Сhub

Natalia Сhub

Known
insects

PLANTS
PL -
AN-
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FAIRY TALES-

P L A
S T I
L I N
CHIKI

NATALIA CHUB

This book combines two interesting ideas — co-storytelling and 
teaching the child the production of clay images. On the one hand, 
listening to the tale, the kid develops imagination, thinking, attention 
and memory. On the other hand, while creating illustrations for fairy 
tales, it trains not only the imagination, but also fi ne motor skills. 
The book is recommended for all pre-school children as a unique 
developmental textbook.

L I T T L E  P A L M S

PLASTILINCHIKI 

Specifi cation

Author
Chub Natalia

Illustrator
Irina Morozova 

Pages 72 p

Format
250 х 250 mm

Age Group
3-15 years

NATALIA CHUB

A books for children of preschool age, which 
encourages the development of imagination, 
brainwork and fi ne motor skills. It does not 
require any special skills of the adult, helps the 
child to instill good taste, a love of reading and 
creativity.
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1.  Щоб зліпити носорога, вам знадоб-
ляться такі деталі:
 1 — тулуб,
 2 — голова,
 3 — чотири ноги,
 4, 5 — вуха,
 6 — ріг,
 7 — хвіст,
 8, 9 — очі.
Для пташки:
 10 — тулуб,
 11 — голова,
 12 — крила,
 13 — дзьоб,
 14 — очі.

2.  Із найбільшої сірої кульки зліпіть 
овальний тулуб. Вставте в нього зу-
бочистку для кріплення голови. З ма-
ленької сірої кульки скачайте валик 
(хвіст) і прикріпіть до тулуба.

Носоріг

3.  Із кульок для ніг скачайте валики. 
Один кінець кожного валика обріжте 
стекою під нахилом (місце кріплення 
ніг до тулуба). Коктейльною трубоч-
кою сформуйте пальці.

4.  Із великої сірої кульки зліпіть голо-
ву у формі груші. З маленьких білих 
і чорних кульок зробіть очі. З кульок 
для вух зліпіть по два довгасті коржики 
(сірі — більші, рожеві — трохи менші), 
загостріть їх кінці і склейте деталі між 
собою. З бежевої кульки зліпіть ріг (не-
великий конус). Широкий його кінець 
вирівняйте, притиснувши до дощечки 
для ліплення.

5.  Прикріпіть до голови ріг. Вставте 
очі в заздалегідь підготовлені отвори. 
За допомогою стрижня кулькової руч-
ки надайте форми вухам і вставте їх 
в отвори.

6.  Стрижнем кулькової ручки прода-
віть ніздрі носорога. Стекою проріжте 
його рот.

7.  Зліпіть пташку. До блакитної куль-
ки (голови) прикріпіть чорні кульки 
(очі) та жовтий конус (дзьоб). Зліпіть 
із синьої кульки тулуб крапле подібної 
форми. Крила зробіть із помаранчевих 
краплеподібних коржиків із насічками. 
Прикріпіть їх до тулуба. Вставте в ту-
луб невеликі шматочки зубочисток: 
один угорі — для кріплення голови, два 
внизу — ноги пташки.

За допомогою зубочистки приєднайте 
голову і поставте тулуб на ноги. Передні 
ноги злегка зігніть — так, щоб вони сто-
яли ближче одна до одної. Прикріпіть 
пташку до спини носорога.
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1.  Щоб зліпити павича, вам знадоб-
ляться такі деталі:
 1 — тулуб,
 2 — голова,
 3 — хвіст,
 4, 5, 6 — візерунок на хвості,
 7 — крила,
 8, 9 — очі,
 10 — лапи,
 11, 12 — чубчик,
 13 — дзьоб.

2.  Найбільшу синю кульку для тулуба 
павича розкачайте у формі краплі, як 
на малюнку.

3.  Із закругленого боку тулуба сфор-
муйте злегка загострений хвіст. З ін-
шого боку зліпіть шию птаха, вставте 
в неї шматочок зубочистки для кріп-
лення голови.

Павич

4.  Невеликі сині кульки для крил 
розплющте в краплеподібні коржики 
й надріжте на них стекою зубці, як на 
малюнку.

5.  Із жовтої кульки розкачайте довгий 
валик і розріжте його на шість частин. 
Зліпіть по три маленькі жовті валики 
разом, як на малюнку. Це будуть лапи 
павича. 

6.  До кульки для голови акуратно при-
кріпіть очі, дзьоб (маленький жовтий 
конус) і чубчик (три сині валики зі світло-
зеленими кульками на кінцях). Роз-
плющте середину світло-зелених кульок 
закругленою паличкою або сірни ковою 
голівкою. 

7.  Зі світло-зелених, рожевих і бла-
китних кульок зліпіть довгасті коржики 
(візерунок для хвоста) і склейте їх між 
собою. Склеювати треба так, щоб ро-
жевий коржик був зміщений до краю 
світло-зеленого (найдовшого), а бла-
китний — до краю рожевого.

8.  Темно-зелену кульку для хвоста 
розплющте у великий коржик. Виріжте 
з нього невелике півколо (ділянку для 
кріплення хвоста до тулуба).

9.  Прикріпіть елементи візерунка до 
хвоста, як на малюнку. Блакитні кор-
жики повинні бути повернені у бік цент-
ру і вниз.

10. Прикріпіть крила і лапи до тулуба.

11.  Приєднайте до тулуба павича голо-
ву і хвіст (обгорніть його надрізану ча-
стину навколо нижньої частини спини, 
як на малюнку).

1                                         3                       4
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1.  Щоб зліпити носорога, вам знадопити носорога, вам знадо
ляться такі деталі:

1 — тулуб,
2 — голова,
3 — чотири ноги,
4, 5 — вуха,
6 — ріг,
7 — хвіст,
8, 9 — очі.

Для пташки:
10 — тулуб,
11 — голова,
1212 — крилкрилаа,
1313 —— дзьодзьод бб,
141414 — очіочі.о

22.2.  І2.  І.  І  ІІз нз нз наз найз найбільшої сірої кульки зліпі
овальний тулуб. Вставте в нього з
бочистку для кріплення голови. З м
ленької сірої кульки скачайте вал
(хвіст) і прикріпіть до тулуба.

из пластилина

Творческая 
мастерская

16–
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 The books from the series «Creative Workshop» will teach you 
and your children to mold wonderful plasticine fi gures, paint 
with fi ngers,  make fantastic foil sculptures and create ingenious 
cards. All the books contain detailed instructions on making art-
works so as you can enjoy the process and work hands down. 

Modeling technique is very simple. 
Creation of each fi gure begins with 
the preparation of a set of balls, and 
then you just need to follow the 
detailed instruction. In the process, 
the child will develop hand motility, 
as well as expanding their horizons 
while meeting new animals.

PLASTICINE 
ZOO

Specifi cation
Author
Maria Makarenko

Pages 64 p

Format
215 х 285 mm

Age Group
5+ years

Creative Workshop
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Вам знадобиться:
•  щільний зелений папір 

•  зелений фактурний папір

•  жовті нитки

•  картон 

•  клей (клеючий олівець) 

•  ножиці 

•  ніж 

•  діркопробивач 

•  стрічка завширшки 1 см 

Після довгої холодної зими всі з нетерпін ням 
чекають на теплі сонячні дні та перші весняні 
квіти. Пропонуємо вам зробити листівку з мі-
мозою. Її жовті квіти, схожі на маленькі со-
нечка, чудово передають весняний настрій.

Свято весни 

Викрійка для прорізання листя

На щільному зеленому папері по-
значте основу листівки (прямокутник 
розміром 23,9 x 20 см). Спеціальним 
ножем виріжте основу за позначеним 
контуром. 

Із фактурного зеленого паперу ви-
ріжте два прямокутники розміром 
5,8 х 20 см. Позначте на них розташу-
вання листя мімози й за зразком про-
ріжте їх. 

Відігніть прорізані листочки вгору. 
Приклейте прямокутники до осно-

ви за допомогою клею «Момент» 
або канцелярського клеючого олівця. 
Не наносьте клей на відігнуті частини 
(листя мімози) (мал. 1). 

Із жовтих ниток зробіть п’ять пом-
понів — квіти мімози.

Для помпонів виріжте з картону 
два однакових кола і проріжте в них 
посередині невеликі отвори (мал. 2). 
Потім складіть кола разом і обмо-
тайте їх нитками за діаметром. Що 
щільніше ви їх обмотаєте, то пишні-
шим вийде помпон (мал. 3, 4). 

Надріжте нитки по краях, просову-
ючи ножиці між картонними колами. 
(мал. 5). Потім акуратно протягніть 
між цими колами нитку (мал. 6). 

Ду же туго затягніть нитку, зав’яза-
вши її на кілька вузлів (мал. 7, 8), 
і обережно приберіть картон. 

Приклейте квіточки до основи. 
У відігнутих частинах листівки зро-

біть діркопробивачем два отвори, 
протягніть у них стрічку й зав’яжіть її.

4
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Вам знадобиться:
•  помаранчевий картон 

•  шматочок тканини

•  упаковки від цукерок

•  клеючий олівець

•  братси — 6 шт.

•  стрічки завдовжки 

  по 18 см — 2 шт.

•  пір’я (колоски)

•  ножиці

•  ніж

•  двосторонній скотч

Дивовижні квіти

На помаранчевому картоні познач-
те основу листівки (прямокутник роз-
міром 24 x 21 см). Виріжте й зігніть 
її навпіл.

Підберіть невеликий шматочок тка-
ни ни й розгладьте його – він обов’яз-
ко во має бути рівним. Виріжте з нього 
прямокутник 9,5 x 18 см.

Видаліть із тканини зайві нитки. 
Краї повинні бути акуратними.

За допомогою братсів прикріпіть 
тканину до основи по кутах (мал. 1).

Підберіть за кольором і розміром 
одноразові упаковки від цукерок. У на-
шій листівці використано дві такі упа-
ковки (мал. 2). Одну з них розрівняйте, 
а потім склейте їх між собою клеючим 
олівцем (мал. 3).

Ці яскраві листівки виглядають дуже ошатно 
й святково. Ними можна здивувати найви-
баг ливішу жінку, головне — виявити фанта-
зію, використовуючи незвичайні матеріали 
та поєднання кольорів.

Розташуйте на основі інші елементи. 
Позначте місця їх приєднання.

У цих місцях зробіть отвори з внут-
рішнього боку листівки.

Вставте в отвори братси. Прикрі-
піть ними відразу і стрічки, і пера 
(мал. 4). 

Зав’яжіть стрічки вузлом (мал. 5). 
Обріжте їх кінці під кутом.

Двостороннім скотчем приклейте 
до основи зібрану квітку.

Перефарбовуючи маркером у різні 
кольори упаковку від цукерок, ви мо-
жете зробити й інші квіти, наприклад 
мак (мал. 6). 

Тканину можна замінити папером. 
Принцип виготовлення ли стівки збе-
рігається. 

1
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Ці яскраві листівки
й святково. Ними 
баг ливішу жінку, го
зію, використовую
та поєднання коль

ЛИСТІВКИдо свята
Творча
майстерня

In our book there are samples of 
the cards which will help you to 
congratulate your relatives, friends 
and acquaintances on remarkable 
achievements or compliment them 
on different festivities or invite them 
to your important event. The card 
making technique is quite simple 
and not money consuming. We 
hope that making cards will turn out 
to bring you intense pleasure and 
the results will make your family 
and friends happy and pleasantly 
surprised!

ke your family 
and pleasantly 

Creative Workshop

The books from the series « Creative Workshop» will teach you 
and your children to mold wonderful plasticine fi gures, paint 
with fi ngers,  make fantastic foil sculptures and create ingenious 
cards. All the books contain detailed instructions on making art-
works so as you can enjoy the process and work hands down. 

Specifi cation
Author
Morozova Irina

Pages 64 p

Format
215 х 285 mm

Age Group
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Holiday
Cards
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40 ф і г у р к и  і з  ф о л ь г и

Від рулону фольги відірвіть шматок завдовж-
ки 20–25 см. Зробіть джгутик завширшки з ру-
лон і складіть його навпіл (мал. 1). Потім кінці 
джгутика розташуйте так, як показано на мал. 2. 
У місці згину почніть формувати дзьоб. Надай-
те деталі форми тіла пташки (мал. 3). Щільно 
стискаючи і скручуючи фольгу, сформуйте ха-
рактерний тоненький і гострий дзьоб (мал. 4).

Складіть відрізок фольги завдовжки 20 см 
і завширшки з рулон у два шари, прикладіть 
до нього викрійку й виріжте дві заготовки 
для крил (мал. 5). Закріпіть із країв фольгу 
(мал. 6). Починаючи із широкої частини, скла-
дайте крило «гармошкою», щоразу трохи зру-
шуючи лінію згину (мал. 7). Зігніть усю деталь 
у такий спосіб (мал. 8, 9). Загніть крило на від-
стані 1,5 см від краю (мал. 10).

Нанесіть на це місце клей і приклейте деталь 
до тулуба (мал. 11). 

Повторіть усі описані етапи з другим крилом. 
Відрізок фольги, 16 х 28 см складений у два 

шари, зігніть навпіл і прикладіть викрійку до лі нії 
згину так, щоб вирізати заготовку хвоста. Отри-
ману деталь розгорніть (мал. 12). 

Складайте її «гармошкою», починаючи з се-
редини і рухаючись до країв (мал. 13). 

Симетрично розгорніть хвіст на горизонталь-
ній поверхні так, як показано на мал. 14. При-
клейте його до тулуба колібрі (мал. 15). 

Прикріпіть до голови кольорові шпильки — 
очі. Розправте крила пташки (мал. 16). 

Колібрі
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18 ф і г у р к и  і з  ф о л ь г и

Складіть фольгу в два шари, щоб вийшов 
відрізок 13 х 13 см. Виріжте, а ліпше відірвіть 
круг завбільшки з CD-диск (мал. 1). Розта-
шуйте його на м’якій поверхні й за допомогою 
лінійки, притискаючи її до фольги, нанесіть 
смужки за всім периметром, перетинаючи 
їх у центрі круга (мал. 2). Так ви отримаєте 
факту ру, яка допоможе рівномірно призібрати 
деталь (мал. 3, 4).

Поступово захоплюючи дедалі більше фоль-
ги (мал. 5), сформуйте основу квітки у вигляді 
конуса (мал. 6).

Акуратно розправте краї квітки (мал. 7). 
По колу розрівняйте на них складки (мал. 8).

За допомогою олівця зробіть отвір у центрі 
квітки (мал. 9).

Щоб зробити серцевину, з відрізка фольги 
10 х 1,5 см зробіть 5–7 тоненьких джгутиків. 
Один їх кінець можна притиснути (мал. 10) 
або скрутити спіраллю (мал. 11). Зберіть усі 
джгутики і скрутіть їх між собою (мал. 12). Якщо 
потрібно, щоб стебло було довшим, — додайте 
фольги, скручуючи її навколо місця з’єднання 
джгутиків (мал. 13).

У отвір квітки просуньте серцевину (мал. 14). 
Закріпіть її, щільно притискаючи до нижньої 
частини квітки. Розправте тичинки.

Доповніть квіти простими у виготовленні 
елементами: листям і вусиками. Листя до-
вільної форми можна зробити зі складеного 
в 2–3 рази відрізка фольги, а вусики — з то-
ненького джгутика, накрученого на олівець 
(мал. 15).

Квіти, листя та інші декоративні елементи 
приєднуйте на щільних джгутиках, скручуючи 
їх між собою.

Дивовижні 
квіти 
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As the material for sculpting, the 
foil is not used very often. But do 
not underestimate her — using foil 
can create wonderful crafts, as it is 
durable and at the same time it is easy 
to get any form. With the things made 
of foil you can decorate the nursery, 
create original souvenirs for friends 
and relatives. 

з фольги
Творча
майстерня

 The books from the series «Creative Workshop» will teach you 
and your children to mold wonderful plasticine fi gures, paint 
with fi ngers,  make fantastic foil sculptures and create ingenious 
cards. All the books contain detailed instructions on making art-
works so as you can enjoy the process and work hands down. 

Creative Workshop
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ДиДивовижні в
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Від рулону фольги відірвіть шматок заавдовж-
ки 20–25 см. Зробіть джгутик завширшкки з ру-
лон і складіть його навпіл (мал. 1). Потімм кінці м кінці 
джгутика розташуйте так, як показанотак, як показано на мал. 2.
У місці згину почмісці згину почніть формувати дзьоб. Надай-
тте деталі форми тіла пташки (мал. 3). Щільно 
сстискаючи і скручуючи фольгу, сформуйте ха-
ррактерний тоненький і гострий дзьоб (мал. 4).

авдовжки 20 см Складіть відрізок фольги завдовжки 20 с
і завширшки з рулон у два шари, прикладіть завширшки з рулон у дв
до нього викрійку й виріжте дві заготовки о ньо
для крил (мал. 5). Закріпіть із країв фольгу 
(мал. 6). Починаючи із широкої частини, скла-
дайте крило «гармошкою», щоразу трохи зру-
шуючи лінію згину (мал. 7). Зігніть усю деталь 
у такий спосіб (мал. 8, 9). Загніть крило на від-
стані 1,5 см від краю (мал. 10).
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Малюванн я долоньками і пальчикамиМалюємо синьою фарбою 
Синій колір символізує небо, вічність, спокій. 
Працюючи із синьою фарбою, ми спробуємо 
поекспериментувати з її кількістю, адже вона 
залежить від особливостей зображуваного 
предмета.

Виноград
• Малюючи гілочку винограду, умочіть вка-
зівний палець у синю фарбу і зробіть від-
битки (ягідки), розташовуючи їх у певному 
порядку. Щоб передати соковитість виногра-
ду, потрібно наносити багато фарби, тому 
відбитки мають бути насиченими.
• Олівцем, пензлем або фломастером нама-
люйте основу гілки.

Чашка
• Намалюйте контур чашки.
• Злегка зафарбуйте її в блакитний колір.
• Оздобте чашку декором, зробивши на ній 
низку синіх відбитків. При цьому викорис-
товуйте тільки вказівний палець, умочивши 
його в фарбу лише один раз. Завдяки зміні 
насиченості точок предмет здається об’ємним.

 Кавник
• Намалюйте контур кавника.
• Зафарбуйте його в блакитний колір (або 
виріжте з кольорового паперу).
• Умочивши вказівний палець у синю фарбу, 
спочатку залиште його відбиток на чернетці, 
а потім легенько доторкніться до кавника. 
На пальці не повинно бути багато фарби. 
Отримані горошинки з характерним візе-
рунком допоможуть вам створити цікавий 
декоративний ефект.

• За допомогою великого пальця намалюйте 
верхівку кришки. Цього разу відбиток має 
бути насиченим.

Хмари
• Умочіть вказівний або середній палець у си-
ню фарбу. Поки на нього нанесено макси-
мальну кількість фарби, зобразіть основний 
силует хмари, щільно розташовуючи відбитки.
• У міру того як на пальці залишатиметься 
все менше фарби, робіть відбитки рідше, 
збільшуючи відстань між ними.
• Так хмари виходять легкими, повітряними, 
немов розчиняються у просторі.
• Краплі дощу намалюйте легким дотиком 
мізинця.
• Цей прийом можна використовувати і в ро-
боті з пейзажами.
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Малюванн я долоньками і пальчикамиТукани
Намалювати цих яскравих тропічних птахів 
дуже просто — потрібні лише відбиток долонь-
ки, фарби, пензлик і трохи фантазії. Для початку 
потренуйтеся на чернетці, зробивши кілька від-
битків. Залежно від їхньої насиченості можна 
зобразити різних туканів. Ми пропонуємо вам 
свої зразки, а ви можете експериментувати, 
вибирати будь-які кольори, домальовувати 
деталі. Дуже гарно тукани виглядатимуть на ко-
льоровому папері. Головне — підібрати тло так, 
щоб птахи на ньому вирізнялися.

Роз’єднайте всі пальці, умочіть долоню в чер-

Зачекайте, поки фарба висохне.

Проведіть вигнуту лінію, що розділяє дзьоб 
на дві частини.

Мізинцем поставте декоративну синю цятку 
на кінчику дзьоба.

За допомогою мізинця намалюйте лапки 
(по два відбитки на кожну).

Якщо відбиток долоні буде недостатньо пов-
ним, у вас вийде ось такий тукан синього 
кольору. Домалюйте необхідні деталі.вону фарбу і зробіть повний насичений від-

биток на аркуші паперу.

До відбитка великого пальця (з внутрішньо-
го боку) чорною фарбою домалюйте голову 
тукана.

Пензлем позначте вигнуту лінію крила, як 
на малюнку.

Білою фарбою зобразіть око.

Не зафарбовуючи відбиток великого пальця, 
домалюйте до його зовнішнього краю вели-
кий жовтий дзьоб.
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Творча
майстерня

долоньками

Specifi cation
Author
Maslyak Inna

Pages 64 p

Format
215 х 285 mm

Age Group
3+ years

Creative Workshop

 The books from the series «Creative Workshop» will teach you 
and your children to mold wonderful plasticine fi gures, paint 
with fi ngers,  make fantastic foil sculptures and create ingenious 
cards. All the books contain detailed instructions on making art-
works so as you can enjoy the process and work hands down. 

With little more than some ink, 
paper, and your own fi ngers, you 
can become an artist! Book shows 
readers how to turn fi ngerprints 
into lions, reindeer, submarines, 
rainbow dragons, trees. Step by 
step, book takes artists through the 
process, showing, for each picture, a 
fi ngerprint fi rst, then adding simple 
lines and other fi ngerprints to make 
the print evolve into an entirely 
new entity. Young artists can spend 
hours creating designs, patterns, 
and decorative scenes with this fun 
technique.

with Palms and Fingers 
PAINTINGS
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Для роботи вам знадобиться:

солоне тісто жовтого, червоно-
го, білого і блакитного кольорів, 

волоські горіхи, фольга, 
манікюрні ножиці.

РАЙСЬКi 
ПТАШКИ

Оберніть волоський горіх 
пластиною червоного 
тіста.

Із надлишків тіста з одно-
го боку сформуйте хвіст 
пташки. Працювати буде 
легше, якщо просушити 
деталь на фользі 
до утво рення щільної 
скоринки. Однак можна 
виліпити фігурку 
і за один сеанс.

Виліпіть голову і шию 
пташки, обгорнувши 
невелику кульку з фольги 
коржиком тіста. Краї 
коржика розплющте. 
Це буде шия пташки.

Нижній край шиї пташки 
надріжте зубчиками 
за допомогою 
манікюрних ножиць. 
Прикріпіть голову 
до тулуба, змочуючи 
місця з’єднання деталей 
водою.

Із невеликих жовтих 
трикутників виліпіть 
лапки і сформуйте на них 
по три пальці. Поставте 
тулуб на лапки.

Виліпіть очі з кульок: для 
червоної пташки — 
з білих, для жовтої — 
з білих і блакитних. 
Зробіть трикутний дзьоб. 
Прикріпіть очі та дзьоб 
до голови пташки.

Чубчик зробіть із поло-
винки маленького 
коржика, надрізавши 
її зубчиками. Крила 
виліпіть із довгастих 
коржиків і також виріжте 
на них зубчики. Прикріпіть 
крила до тулуба 
і нанесіть рельєфний 
малюнок. Прикрасьте 
пташку відповідно 
до свого смаку і фантазії.
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Для роботи вам знадобиться:

солоне тісто білого, коричневого, 
помаранчевого і зеленого 
кольорів, волоський горіх, 

фольга, зубочистки.
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Виліпіть морквину: 
в широкій частині 
невеликого помаранчевого 
конуса зробіть заглиб-
лення і вставте в нього 
смужки зеленого тіста.

Щоб виліпити тулуб 
зайчика, розкачайте 
білий коржик завтовшки 
3–4 мм і обгорніть ним 
волоський горіх. 
Зафіксуйте деталь 
у вертикальному 
положенні й підсушіть. 
Тулуб треба підготувати 
заздалегідь.

Із двох товстих валиків 
виліпіть задні лапи 
і приклейте їх до тулуба, 
змочивши місця склею-
вання водою. На лапах 
зробіть насічки — пальці. 
Виліпіть підошви з неве-
ликих коржиків коричне-
вого тіста. Ззаду 
прикріпіть хвіст — 
маленьку білу кульку.

Із коричневого тіста 
виліпіть маленьке ведме-
жа і прикріпіть його 
збоку до зайчика.

Із довгих білих валиків 
виліпіть передні лапи 
і зафіксуйте їх, як показа-
но на малюнку. Мордочку 
маленького ведмежати 
зробіть із білого тіста.

Нанесіть на морквину 
рельєфний малюнок 
і прикріпіть її до зайчика. 
Виліпіть і приклейте 
маленькому ведмежаті 
вушка.

Щоб виліпити голову 
зайчика, обгорніть тістом 
невелику кульку з фольги 
і прикріпіть її до тулуба. 
Приєднайте до голови 
вушка. Сформуйте 
мордочку, виліпіть 
і приклейте очі та ніс, 
намалюйте рот. 
Просушіть фігурку, поста-
вивши її на фольгу.

ЗАЙЧИК

Із білого і коричневого 
тіста виліпіть вуха. 
Вставте в них шматочки 
зубочистки для 
приєднання до голови 
і надайте їм форми 
за допомогою 
закругленої палички, 
як показано на малюнку. 
Ці деталі краще виліпити 
заздалегідь і висушити.

333333333333333333333333333333

чевогочевогочевогочевого
иб-иб-иб-иб-
огоого ого ого
ста.ста.ста.ста.

едме-едме-едме-едме-

ФIГУРКИ 

із солоного 
тіста

із солоноз со
тіста
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S M A R T  H A N D S

Series of books «Smart Hands» will make your leisure time with 
your child not only interesting, but also useful. With their help 
the baby learn to draw with play-dough, make fi gures of colored 
paper and wire to make unusual christmas decorations, and 
mold with salt dough. All these exciting activities will develop 
creativity, attitude, fi ne motor skills, memory and perseverance. 
You can decorate the nursery with these original colorful crafts 
or give them to friends and family as a souvenir.

Specifi cation
Author
Maria Makarenko

Pages 32 p

Format
215 х 285 mm

Age Group
3-10years

SALTY DOUGH

FIGURINES

Modeling of salt dough is the perfect 
occupation for development of 
creative abilities in children. The next 
book in the series «Skilful hands» will 
teach you how to do bright fi gures. 
All stages of the work are described 
in detail and illustrated for easy and 
pleasant work. Ready dried crafts can 
be colored with paints, giving free 
rein to their imagination and decorate 
home or give as a souvenir to the 
relatives.

uvenir.

Specification
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S M A R T  H A N D S
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Умочіть палець у пома-
ранчеву фарбу і нама-
люйте гарбуз за допомо-
гою відбитків, 
розташовуючи їх у певно-
му порядку. Легким 
дотиком пальця дома-
люйте тоненький хвостик. 
Гарбуз можна зобразити 
і на аплікації з кольорово-
го паперу. 

Жовтою фарбою постав-
те на папері три ряди 
відбитків. У вас вийшла 
кукурудза. Зверніть увагу, 
як ритм розташування 
зерен повторюється 
в зображенні. 

Щоб намалювати рум'яне 
яблуко, використовуйте 
відбитки червоної фарби. 
Дайте їй висохнути. 

Жовтою фарбою познач-
те на яблуці рум'яний бік. 
В аналогічний спосіб 
можна намалювати й інші 
фрукти (персики, абрико-
си тощо), змінюючи колір 
фарби. 

За допомогою відбитків 
зеленої фарби зобразіть 
огірок. Зверніть увагу 
на отриману фактуру — 
вона дуже нагадує 
справжні огіркові пухирці. 

УРОЖАЙ

Поставте на огірку 
декоративні жовті цяточ-
ки. Горошок зобразіть 
у вигляді ряду зелених 
відбитків, а потім дома-
люйте контури стручка. 
Вишеньки — це прості 
відбитки червоної фарби, 
до яких лише потрібно 
домалювати хвостики. 
Намалюйте кружальця 
огірка, в центрі поставте 
зелені цяточки — насіння. 
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Олівцем позначте 
на папері силует півника. 
Умочіть палець у рожеву 
фарбу і заповніть 
відбитками нижню 
частину тулуба. Дайте 
фарбі висохнути. 

Помаранчевими 
відбитками зафарбуйте 
голову з шиєю і намалюй-
те крило. 

Умочивши мізинець 
у зелену фарбу, нанесіть 
на шию і тулуб півника 
декоративні цяточки. 

Умочіть вказівний палець 
у червону фарбу і, щільно 
притискаючи його 
до голови півника, зробіть 
йому гребінець. У такий 
самий спосіб намалюйте 
борідку. 

Різнокольоровими ряда-
ми відбитків розмалюйте 
хвіст, повторюючи його 
форму, як на малюнку. 

ПIВНИК

Фломастером домалюйте 
дзьоб і око. Лапки можна 
домалювати або ж 
вирізати з паперу 
аплікацію чобітків. Жов-
тою фарбою нанесіть 
на півника декоративні 
цяточки і зробіть остроги 
на чобітках. 
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Series of books «Smart Hands» will make your leisure time with 
your child not only interesting, but also useful. With their help 
the baby learn to draw with play-dough, make fi gures of colored 
paper and wire to make unusual Christmas decorations, and 
mold with salt dough. All these exciting activities will develop 
creativity, attitude, fi ne motor skills, memory and perseverance. 
You can decorate the nursery with these original colorful crafts 
or give them to friends and family as a souvenir.

Specifi cation
Author
Morozova Irina

Pages 32 p

Format
215 х 285 mm

Age Group
5+ years

FINGERS
DRAWING

МАЛЮ  МО 
пальчиками

This book will teach you and your 
child to create colorful compositions 
with your fi ngers. Drawing fi ngers — 
not only interesting, but also useful 
book, because it helps to form the 
artistic and creative thinking and the 
baby develops fi ne motor skills. Also 
it allows you to spend wonderful 
time with your family.

4646



For kids 4-5 years old.
A fascinating quest walk for parents and kids. Funny tasks, crafts, as well 
as interesting information everything in the world.
In the book there is a game-quest that Mom and Dad can easily carry 
on during a walk. As well as a set of simple but very funny crafts - funny 
animals.

In the same series:
Walk by the Sea.
Walk in the woods.
Walk around the city.
Walk in the yard.

Walk around the zoo

«ABC STORY» LLC
 5 Korchagincev Str., Apt. 506

Kharkov 61171
Ukraine

+380577812027
+380504025491

abcstory.ukr@gmail.com
ukrkniga@gmail.com

STRONG HELPERS

www.abcstory.com.ua

One of the books in the series for kids, which tells how the equipment is con-
structed. Books about airplanes, ships and automobiles are in work. In the 
book there are stories in which the cranes come to life and help people build 
houses and underground, load heavy loads. In the book there is a bit of tech-
nical descriptions that are written in clear language, and also a lot of stories 
about the kindness and friendship.


