


Пропонуємо вашій увазі новинки:

1. Вдовиченко, Галина. 36 і 6 котів-компаньйонів [Текст] : для мол. та
серед. шк. віку / Г. Вдовиченко ; намалювала Н. Гайда. - Львів :
Вид-во Старого Лева, 2019. – 160 с. : іл.

Котячий гурт заклопотаний вихованням маленьких кошенят. Та
незважаючи на це, коти вирішують піклуватись про самотніх бабусь та
дідусів, що живуть у старечому будинку, і стати їхніми
компаньйонами. Люди та велика компанія невгамовних котів стануть
налагоджувати контакти між собою, всі вони знайдуть собі заняття за
бажанням. Доглядаючи стареньких дідусів та бабусь, дорослі коти
вчать своїх малюків відповідальності, чуйності і небайдужості. Вони
самі показують їм зразок моральної поведінки. Книга про пригоди 36 і
6 котів найдобріша.

2. Малкович, Іван. Велике місто, маленький зайчик, або мед для
мами [Текст] / І. Малкович, С. Усс ; іл. С. Усс. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 2016. – 36 с. : іл.

Книжка про маленького Зайчика, в якого захворіла мати, і яку
він дуже хотів вилікувати медом. Зайченятко вирушає на пошуки
меду, але губиться в великому місті. По дорозі йому допомагають
кенгуру, ведмедик і пелікан. Зайчик не знає, як потрапити додому і,
разом із ведмедиком, піднімається на дах будинку, щоб знайти вежу,
біля якої мешкає зайченя… Зворушлива казочка зі щасливим
закінченням.

3. Содомка, Мартін. Як прокласти залізницю [Текст] : техн. казка з
часів парової епохи / М. Содомка ; переклала з чес. Т. Савченко ;
намалював М. Содомка. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 71 с. :
іл.

Читайте цікаву історію чеського письменника Мартіна Содомки,
яка перенесе вас на 180 років назад. Простежте за кар'єрою молодого
інженера Макса Резнера і історією його кохання. Пориньте в процес
винаходження парового двигуна, розробки маршрутів, викупу
земельних ділянок необхідних для будівництва залізничних станцій. А
ще в книзі йдеться про труднощі у виробництві перших локомотивів,
перші катастрофи на коліях, і, навіть, змагання локомотивів.
Розгляньте схеми, які пояснюють роботу паровоза і побудову
залізниці. Ілюстрації викликають нестримний захват, адже вони
допомагають юному читачеві розібратися в нелегкій науці
прокладання залізничних шляхів.
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4. Чуб, Наталія Валентинівна. Бетсі, не плач! [Текст] : для дітей мол.
та серед. шк. віку / Н. В. Чуб ; іл. О. Черепанова. – Харків : Ранок,
2017. – 36 с. : іл.

Книга «Бетсі, не плач!» розповідає про маленьку лисичку, яка
весь час плаче без приводу і по дрібницях, своїми сльозами вона
намагається привернути до себе увагу. Причому, найбільше вона
ридає в колі сім'ї - швидше за все, тому що відчуває владу своїх сліз.
Адже, тільки сім'я буде приймати її сльози. У неї є двоє друзів -
борсучок і зайчик. Друзі вчать лисичку бути веселою, впевненою в
собі і долати життєві труднощі з усмішкою. У книзі чудові ілюстрації
Олексія Черепанова: яскраві, насичені і м'які акварелі.



5. Чуб, Наталья Валентиновна. Путешествие листика [Текст] : для
детей мл. и сред. школ. возраста / Н. В. Чуб, И. В. Масляк ; ил. И. В.
Масляк. – Харьков : Ранок, 2017. – 36 с. : ил.

В книзі Наталії Чуб розповідається про листочок, який, хоч і
любив своє дерево та братиків-листиків, все ж мріяв подорожувати і
побачити світ. І от одного разу від сильного вітру він відірвався і
полетів, як птах. Коли вітер вщух, листочок впав до струмочка, і
поплив на зустріч новим відкриттям.

1. Богуцька, Катажина. Рік у місті [Текст] : для дошк. та мол. шк. віку
/ К. Богуцька ; пер. з пол. О. Горби ; худож. К. Богуцька. – Львів : Вид-
во Старого Лева, 2017. – 26 с. : іл.

Дуже цікава книга, в якій дванадцять картин про дванадцять
місяців одного року. У книзі розповідається про місто та його
мешканців, зображених в різних ситуаціях, за різної пори року, вдень
або вночі. А скільки тут відбувається різних пригод! Скільки тут
персонажів! Прочитайте, а потім виберіть одного героя, спробуйте
знайти його в кожному місяці року і подивіться чим він займається.
Азарт пошуку переможе! Розглядати кожний розворот можна
безкінечно довго, спостерігати за подіями з життя персонажів на
наступних сторінках неймовірно цікаво!
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На останок, любі читачі, до вашої уваги книги-віммельбухи

Віммельбух – це книжка-розглядалка, на сторінках якої безліч дрібних зображень, а
ваше завдання, діти, – розглянути їх, знайти певного героя, запам’ятати, порахувати тощо.
У такій книзі немає тексту, або його мінімальна кількість. Віммельбухі родом з Німеччини,
але вже дуже полюбилися нашим українським читачам.

Радимо почитати книги-віммельбухи, щоб стати їх шанувальниками!

2. Дзюбак, Емілія. Рік у лісі [Текст] : для дошк. та мол. шк. віку / Е.
Дзюбак ; пер. з пол. О. Горби ; худож. Е. Дзюбак. – Львів : Вид-во
Старого Лева, 2016. – 26 с. : іл.

На сторінках книги відкривається чарівний, яскравий і веселий
світ мешканців лісу. В книзі 12 розворотів - на кожен календарний
місяць і ще два розвороти: перший – знайомство з мешканцями
книги-віммельбуха, останній розворот – гра-лабіринт. На кожному
розвороті можна спостерігати за життям лісових мешканців, за тим як
вони взаємодіють між собою і з людьми, за зміною пори року. У книзі
показана круговерть життя: тварини знаходять пару, потім з'являється
потомство, далі спостерігаємо поведінку молодняку. Книга цікава та
чудова.

3. Шимановіч, Мацєй. Рік у Чарівній Країні [Текст] : для дошк. та
мол. шк. віку / М. Шимановіч ; пер. з пол. О. Горби ; худож. ред. Н.
Гайдучик. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 26 с. : іл.

Книга викликає тільки позитивні почуття. Оскільки книга
називається «Рік у Чарівній Країні», то легко здогадатися, що
ілюстрації нас познайомлять із Чарівною Країною по всіх місяцях
року. Цікаво спостерігати, що ж змінюється у житті Країни та її
мешканців.

Видання дуже цікаве, з яскравими картинками. Насичені
кольори ілюстрацій надають певний шарм всій книзі. Героїв чарівної
книги можна розглядати дуже довго та при цьому отримувати велике
задоволення.




