
www.torsing.ua

3

Замовити книги ви можете через інтернет-магазин: www.torsing.ua 
або за телефоном «Книга – поштою»:  (050) 305-05-41; 0-800-50-10-26 
Для гуртових поставок: (057) 717-10-26, 719-98-73  opt@torsing.kh.ua

Завдання для всебічного розвитку дитини

Книжки серії «Я знаю як» призначені 
для роботи з дітьми раннього віку.

Цікаві завдання з яскравими ілю-
страціями 

розвивають мовлення та логічне мис- 
лення

 сприяють набуттю математичних 
здібностей

формують навички письма.
Посібники повністю відповідають 

базовій програмі розвитку дитини до-
шкільного віку «Я у світі».

Я знаю як

Мені 2 роки. Автор: Ніколаєнко В. М.
Мені 3 роки. Автор: Остапенко А. С.
Мені 4 роки. Автор: Остапенко А. С.
Мені 5 років. Автор: Ханіна О. Г.

Формат 24 х 34 см, 
м’яка обкл., 32 с.
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«Перші шедеври» — це перший крок ма-
люка до творчості. Заняття за малюнками 
допоможуть розширити й закріпити перші 
знання дитини.

Ці альбоми залучать дитину до творчос-
ті та перетворять щоденне спілкування  
з дитиною на веселі й корисні розвивальні 
заняття. 

Малюк, граючись і розважаючись, по-
знайомиться з навколишнім світом — тва-
ринами, предметами, явищами природи.

Розглядаючи малюнки, дитина із задово-
ленням навчатиметься запам’ятовувати, 
порівнювати, а головне — вона сама ста-
не митцем, братиме участь у створенні 
свого «першого шедевра».

Творчі заняття з малюками віком від 2 років. Ілюстрації супроводжуються методичними порадами

Перші шедеври

Цікаві малюнки
Веселі лінії
Кольорові долоньки
Крапка за крапкою
Формат 21 х 29 см, м’яка обкл., 24 с.
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Розвиваємо творчі здібності дитини

Заняття в альбомах 
сформують у дитини інтер-
ес до створення виразних 
образів, розвиватимуть 
відчуття кольору, форми, 
симетрії, просторову орі-
єнтацію на аркуші. 

У кожному занятті ма-
люк почує розповідь про 
тварину, рослину або 
явище, яка зацікавить 
його, заохотить до на-
вчання. 

Використання у роз-
повідях перлин народної 
творчості: скоромовки, 
забавлянки, загадки, ди-
тячі віршики — збагатить 
лінгвістичний запас дити-
ни.

Аплікації. 3–6 років
Вчимося малювати. 3–6 років
Формат 21 х 29 см, м’яка обкл., 24 с.

Перші шедеври
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Цікавих Вам подорожей у країну казок!

Чи-та-є-мо по складах самі

Ваш малюк уже знає букви і вчиться читати? Тоді книжки серії «ЧИ-ТА-Є-МО ПО СКЛАДАХ САМІ» для ньо-
го. Адже до неї увійшли найцікавіші дитячі казки. Читаючи, малюк зустрінеться зі старими знайомими і зна-
йде нових друзів.

У цих книжках текст написаний короткими реченнями, слова поділені на склади, а наголошені голосні ви-
ділені синім кольором. Усе це зробить читання для дитини значно легшим. На кожному розвороті книжки ди-
тині пропонується цікаве ігрове завдання.

     готується
     до друку
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Цікавих Вам подорожей у країну казок!

улюблені казки

Курочка Ряба. Маша і ведмідь. Колобок
Бременські музиканти. Дюймовочка. Червона Шапочка
Баба Яга. Морозко. Іван-царевич та сірий вовк
Дикі лебеді. Кіт у чоботях. Принцеса на горошині
Формат 21 х 29 см, м’яка обкл., 24 с.

     готується
     до друку
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Супер-ТЕСТИ на CD рекомендуються батькам і вихователям для підготовки малюків до школи

30 кроків до школи

Завдяки серії книжок «30 кро-
ків до школи» із компакт-диском 
малюки зможуть поповнити свій 
запас знань, а батьки перевіри-
ти рівень дошкільної підготовки 
дитини. Усі завдання подаються  
в ігровій формі.

Видання формують матема-
тичні, мовленнєві й літературні 
знання та навички, а також роз-
вивають пам’ять, увагу, логічне 
мислення, знайомлять з початко-
вим рівнем англійської мови.

Читання 
Логіка
Математика
Англійська мова 
Пам’ять та увага
Формат 21 х 28 см,
м’яка  обкл., 64 с.
+ CD з тестами



www.torsing.ua

9

Замовити книги ви можете через інтернет-магазин: www.torsing.ua 
або за телефоном «Книга – поштою»:  (050) 305-05-41; 0-800-50-10-26 
Для гуртових поставок: (057) 717-10-26, 719-98-73  opt@torsing.kh.ua

Дані прописи — це чудова підготовка малюка до школи,  
з їх допомогою дитина навчиться малювати візерунки, та фор-
ми, писати букви та цифри, освоїть уміння вести зошит, вико-
нувати різні вправи, котрі збагачуватимуть знання малюка 
про навколишній світ та сприятимуть розвитку пам’яті, уваги, 
логічного мислення, зв’язного мовлення, просторової орієнта-
ції, дрібної моторики. 

Розумні прописи

Математика. Логіка. Прописи
Формат 22 х 22 см, м’яка  обкл., 48 с.

Формування необхідних навичок і вмінь у дошкільнят.  Гра та казка зроблять процес навчання простим і цікавим.

Формат 19, 5 х 26 см, м’яка  обкл., 32 с.

     новинка
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Гармонійний розвиток дитини

Розумна дитина

Розвиток мовлення 3+, 4+, 5+, 6+
Математика для малюків  3+, 4+, 5+, 6+
Формат 20 х 26 см, м’яка обкл., 16 с.
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Гармонійний розвиток дитини

Розумна дитина

Веселі малюнки та 
ігрові ситуації зроблять 
навчання для дитини ці-
кавим і непомітним.

Корисні поради для 
батьків допоможуть про- 
довжувати заняття поза 
сторінками книжок.

Видання серії сприя-
тимуть розвитку 

дрібної моторики
математичних і логіч-

них здібностей
навичок зв’язного 

мовлення

Прописи для малюків 3+, 4+, 5+, 6+
Формат 20 х 26 см,
м’яка обкл., 16 с.
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Гармонійний розвиток дитини

Готуємось до школи

Серія «Готуємось до школи» призначена 
для дітей дошкільного віку. Книжки цієї се-
рії допоможуть розвинути пізнавальні здіб- 
ності дітей, пам’ять, мислення, спостереж-
ливість, судження, підготувати руку дитини 
до письма. Серія охоплює всі предмети, що 
передбачені програмою «Я у світі». 

Матеріал подається в ігровій формі, на 
дитину чекають розваги: ребуси, кросвор-
ди, цікаві задачки, віршики, скоромовки, 
прислів’я, ігри та багато чудових малюнків.

Автор: Шевчук Л. М. 
Прописи в лінійку 
Прописи в клітинку
Підготовка руки дитини 
до письма. 
Розвиток логічного 
мислення. 
Розвиток математичних 
здібностей 
(російською та 
українською мовами) 

Автори: Заїка А. М., 
Тарнавська С. С.
Прописи друкованими 
літерами 
Формат 23 х 16,5 см,  
м’яка обкл., 24–48 с.
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Готуємось до школи

Видання допоможе організу-
вати для малюка цікаві та корис-
ні канікули. 

В ігровій формі батьки та ви-
хователі зможуть перевірити сту-
пінь розвитку у дитини уваги, 
пам’яті, мислення, уяви, сприй-
няття, мовлення та дрібної мото-
рики.

Впевнений старт до школи

Дивограй. Канікули майбутнього 
першокласника
Формат 20 х 26 см, м’яка обкл., 80 с.
+ 96 кольорових наліпок

Велика книга 
дошкільнятка
Формат 20 х 26 см, 
м’яка обкл., 128 с.
+ 16 с. кольорових 
ілюстрацій

     новинка
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Абетка для малечі

Чудові кольорові видання в ігровій формі ознайомлять дитину із 
правилами дорожнього руху, розкажуть про безпечні і небезпечні 
ситуації, допоможуть розібратися в різноманітті емоцій та навчать 
поводитися згідно з правилами етикету.

Пізнаємо у грі правила поведінки у суспільстві
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Абетка безпеки для малечі 
Правила дорожнього руху для 
малечі
Абетка емоцій для малечі
Абетка етикету для малечі
Формат 24 х 34 см, м’яка  обкл., 
64 с.

Абетка для малечі
Пізнаємо у грі правила поведінки у суспільстві
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Розвиваємо логічні здібності

Логічна мозаїка

Робота з виданнями поліпшить здатність дитини слу-
хати, розглядати, запам’ятовувати. 

Малюк навчиться порівнювати, знаходити спільне  
і відмінне, поєднувати частини цілого і розкладати 
предмети на тематичні групи.

Формат 30 х 21 см, м’яка обкл., 
24 с. + 62 кольорові наліпки.
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Творча майстерня

У виданнях ви знайдете: 
матеріали
викрійки 
композиції іграшок
покрокові фото
інструкції 
тематичні вірші

Чарівні зернятка
Дивовижні вироби
Паперові фантазії
Пластилінова казка
Формат 23,5 х 33,5 см, м’яка обкл., 32 с.

Іграшки і прикраси своїми руками

     готується
     до друку
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Велике розмаїття розмальовок на будь-який смак: від іграшок і казок до піратів і принцес.

Велетенські кольоровки

Якщо ваш малюк любить розфарбовувати кар-
тинки, то ці книжки саме для нього. У них великі ма-
люнки, які можна розфарбовувати фарбою і крей-
дою. Кольори для малюнка підкажуть наклейки, які є  
в кожній книжці.

Шість величезних розма-
льовок у кожній книзі! 

Запрошуй друга, розгор-
тайте сторінку і розфарбовуй-
те малюнок разом. Адже гур-
том гратися веселішеІ

Малюємо казки
Малюємо та 
вивчаємо англійську
Формат 34 х 48 см,
м’яка  обкл., 24 с.

Птахи та звірі
Воїни та пірати
Чарівниці та принцеси
(російською та українською мовами)
Формат 33 х 25 см, м’яка обкл., 6 с.
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Загадки-невидимки

Гортаючи альбом, дитина побачить лише порожні 
білі сторінки, та щойно вона розгадає загадку й зро-
бить кілька штрихів олівцем, здійсниться диво — на по-
рожній сторінці з’явиться малюнок-відгадка.

Тварини. Іграшки. Овочі та фрукти. Моя кімната
Формат 22 х 22 см, м’яка обкл., 16 с.

Нова серія для дітей «Книжка-сюрприз» допоможе не тільки розвинути 
уяву та навички малювання, але й навчить дитину мислити творчо.

 Все дуже просто!
Крок 1 Розглянь малюнок. Обери один варіант закінчення речення з трьох.
Крок 2 Візьми олівець та заштрихуй порожні місця на сторінці.
Крок 3 Сюрприз! Маєш повну картинку! Перевір себе — чи правильною 

була твоя відповідь?

Вгадай скільки. Вгадай хто. Вгадай що, Вгадай де
Формат 22 х 22 см, м’яка обкл., 48 с.

Унікальна серія. Чарівні малюнки з’являються перед очима

     готується
     до друку

     готується
     до друку
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Унікальна серія. Чарівні малюнки з’являються перед очима

Розмальовка-невидимка

На магічних аркушах цього незвичайного альбому 
причаїлися розмальовки-невидимки! Гортаючи аль-
бом, можна побачити лише порожні білі сторінки, але 
візьміть до рук олівець або монетку та зробіть кілька 
рухів… і на аркуші з’явиться диво-малюнок.

Тварини 
Хоробрим воякам
Лицарі та принцеси
Пірати 
Скарби і таємниці
Улюблені казки
Файна дівчинка 
Феї
Формат 16,5 х 24 см, 
м’яка обкл., 24 с.

     новинка
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Мистецтво бути батьками
Поради досвідченого психолога

Автор: Кравцова А.Г. 
Мамо, купи, або Як ходити з дитиною по магазинах 
без сліз та істерик. 
Дитина або кар’єра, або Як бути добрими 
батьками, якщо ви цілий день на роботі. 
Неслухняні дітки, або Як навчитися розуміти свою 
дитину. 
Мамо, давай повернемо його лелеці!, або Як 
допомогти дитині подружитися з братиком чи 
сестричкою
Формат 17 х 21,5 см, м’яка обкл., 160 с.

У книгах цієї серії зібрані по-
ради та рекомендації, приклади 
життєвих ситуацій і підказки, як 
розв’язати проблеми, які виника-
ють у родині. 

Пропоновані видання допомо-
жуть дорослим у нелегкій справі ви-
ховання дітей.
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Вчимося із задоволенням

Робочі зошити. 1 клас

З метою зацікавлення першокласників шкільними предметами робочі зошити 
окрім стандартних вправ містять творчі завдання, веселі малюнки для обведення 
штрихування і розфарбовування, ребуси, чистомовки, загадки.

Автори: Заїка А. М., Тарнавська С. С. Основи здоров’я, 48 с.
Автор: Андрусенко І. В. Природознавство, 64 с.
Автори: Заїка А. М., Тарнавська С. С. Математика. Робочий зошит (до підручника 
Богдановича М. В., Лишенко Г. П.) (у 2-х частинах) , 64 + 64 с.
Формат 16,5 х 23,5 см, м’яка обкл. 

Автори: Мажник Т. Г., Кіясь С. В.
Прописи (до букваря Вашуленка М. С., Вашуленко О. В.) (у 2-х частинах), 64 + 64 с.
Прописи (до букваря Прищепи К. С., Колесниченко В. І.) (у 2-х частинах), 64 + 64 с.
Формат 17 х 21,5 см, м’яка обкл. 



www.torsing.ua

Замовити книги ви можете через інтернет-магазин: www.torsing.ua 
або за телефоном «Книга – поштою»:  (050) 305-05-41; 0-800-50-10-26 
Для гуртових поставок: (057) 717-10-26, 719-98-73  opt@torsing.kh.ua

23

Каліграфія

Бажаєте поступово виробити у ма-
леньких учнів уміння красиво калігра-
фічно писати? Прагнете, щоб такі за-
няття підвищували інтерес до шкільних 
предметів та приносили задоволення? 

Запропонуйте учням зошит із серії 
«Каліграфія». У його хитрих малюнках 
заховано кропітку підготовку до напи-
сання літер, цифр і знаків. 

Учням буде цікаво обводити шапочки 
гномиків чи малювати чудового лебедя, 
при цьому вони непомітно навчаться 
писати потрібні елементи.

Ігровий момент зробить навчання 
цікавішим і покращить емоційний стан 
учнів.

Вчимося писати красиво

Математика
Автори: Заїка А. М., Тарнавська С. С.
Рідна мова
Автор: Безкоровайна О. В.
Русский язык
Автор: Безкоровайная Е. В.
Англійська мова (перший рік навчання)
Автор: Зінов’єва Л. О.
Англійська мова (універсальні прописи)
Автор: Зінов’єва Л. О.
Німецька мова (універсальні прописи)
Автор: Зінов’єва Л. О.
Формат 16,5 х 21,5 см,  
м’яка обкл., 48–64 с.
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Вивчаємо російську мову

Робочі зошити. Русский язык

Зошити поєднують робочий зошит та навчальний 
посібник. 

Цікава форма подання матеріалу (ігрова та ак-
тивно-пізнавальна) допоможе учням не тільки в роз-
витку усного мовлення, а й у формуванні письмових 
навичок.

Автор: Безкоровайная Е. В.
Русский язык. Рабочая тетрадь-пособие 
для школ с украинским языком обучения. 1–4 класи у 2-х частинах
Формат 17 х 21,5 см, м’яка  обкл., 64 + 64 с.
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Майстерня вчителя
Чудові помічники для вчителів початкових класів

Рідна мова. Робота над словниковими 
словами у 1–4 класах 
Русский язык. Сборник диктантов. 
1–4 классы
Формат 13 х 20 см,  м’яка обкл., 
272–320 с.

Русский язык. Поурочное планирование. 
Материалы к урокам. 1–4 классы
Автор: Безкоровайная Е. В.
Формат 13 х 20 см,
м’яка обкл., 144–208 с.
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Основні правила, формули, визначення, поняття

Таблиці і схеми. Початкова школа

Формат 20 х 24 см, м’яка обкл., 64 с.

У посібниках пропонується шкільний мате-
ріал у таблицях і схемах. Така форма допомо-
же не тільки швидко знайти потрібне прави-
ло чи формулу, закріпити пройдений матеріал, 
а й навчитися аналізувати інформацію, засто-
совувати її на практиці. 

Навчальний матеріал дасть змогу самостій-
но опанувати пропущені теми і заповнити про-
галини у знаннях.

Ці книжки стануть опорою при підготовці до 
Державної підсумкової атестації у 4-му класі. 
З їх допомогою можна швидко повторити весь 
програмовий матеріал курсу початкової школи.



www.torsing.ua

Замовити книги ви можете через інтернет-магазин: www.torsing.ua 
або за телефоном «Книга – поштою»:  (050) 305-05-41; 0-800-50-10-26 
Для гуртових поставок: (057) 717-10-26, 719-98-73  opt@torsing.kh.ua

27

Я — відмінник. Сходинки до успіху

Видання містять тематичні 
перевірні роботи з математи-
ки, української мови, читання, 
російської мови, предметів  
«Я і Україна», «Основи здоров’я». 
Завдання подаються здебіль-
шого у тестовій формі з трьома 
варіантами відповідей. Робота 
з посібниками дозволить:

учням — перевірити свої  
знання

учителям — зекономити час 
на уроці, виявити прогалини 
у знаннях учнів, швидко оціни-
ти їхні роботи

батькам — отримати уявлен-
ня про рівень знань дитини

Вчимо, повторюємо і перевіряємо

Сходинки до успіху. 1–4 класи
Математика, 
Українська мова, 
Читання, 
Я і Україна 
(Громадянська освіта)
Основи здоров’я

Формат 16 х 21 см, 
м’яка обкл., 128–144 с.

Довідник молодшого 
школяра. Я — відмін-
ник

Ведення зошита
Українська мова
Читання 
Математика
Природознавство

Формат 20 х 24 см,  
м’яка обкл., 64 с.

Посібник охоплює ос-
новний матеріал почат-
кової школи.

Творчі завдання, ці-
каві розповіді, інформа-
ція для допитливих до-
зволять глибше ознайо-
митися з темою, що ви-
вчається.
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Веселі задачки на кмітливість і логіку

Горішки для розуму

Збірники завдань із логіки призначені для розвитку 
логічного мислення дітей молодшого шкільного віку.

 Посібники містять завдання, подані в ігровій формі, 
що передбачають різні рівні складності. 

Завдання для розвитку логічного мислення дають 
змогу вчасно виявити й ліквідувати прогалини в знан-
нях і сприяють кращому засвоєнню матеріалу за шкіль-
ною программою та формуванню математичних нави-
чок. 

Посібники рекомендуються для факультативних за-
нять у загальноосвітніх школах та додаткових занять 
удома.

Логічні завдання 1, 2, 3, 4 класи
(Українською і російською мовами)
Формат 16,5 х 24 см, м’яка обкл., 64 с.

Логіка. Збірник задач. 
Початкова школа
Формат 14 х 21 см,  
м’яка обкл., 384 с.

Логіка. Збірник задач. 
5 — 9 класи
(Українською і росій-
ською мовами)
Формат 14 х 21 см,  
м’яка обкл., 384 с.
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Веселі задачки на кмітливість і логіку

Вчимося мислити

Математика. Логіка. Інформатика. 
1–4 класи
Автори: Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В.

Формат 21,5 х 28,5 см, м’яка обкл., 48 с.

Посібник присвячений одразу 
трьом предметам: логіці, математиці 
та інформатиці.
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Усі шкільні предмети — улюблені

Початкова школа

У дітей молодшого віку дуже сильна 
жага до знань і перемог, прагнення 
в усьому бути кращими і виконувати 
усі поради та вимоги вчителів. 

Підтримати це прагнення на першо-
му етапі навчання допоможуть видан-
ня серії «Початкова школа». 

Книжки містять цікавий теоретич-
ний матеріал і різноманітні ігрові зав- 
дання, які допоможуть учням повтори-
ти і закріпити вивчене. 

Посібники призначені для організа-
ції різних форм роботи учнів на уроках 
та самостійної роботи вдома, контро-
лю знань з боку батьків і вчителів.
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Початкова школа

Формат 16,5  х  23,5  см, 
м’яка  обкл.

Усі шкільні предмети — улюблені

Cловник 5 в одному, 160 с.
Логіка. Веселий тренажер, 64 с.
Математика. Вчимося рахувати усно, 96 с.
Математика. Розв’язуємо нестандартні 
задачі, 112 с.
Русский язык. Пишем грамотно, 96 с.
Усі види розборів української мови, 80 с.
Цікава геометрія, 96 с.
Інформатика. Веселі вправи, 64 с.
Прислів’я та приказки з поясненням, 96 с.
Читаємо швидко, 128 с.
Загадки, скоромовки, сталі вирази, 96 с.
Англо-український словник, 64 с.
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Подорож до країни Літератури

Позакласне читання

Важливим завданням читання в початковій школі є пробудження у шко-
лярів інтересу до книжки, формування умінь самостійно з нею працювати.

Видання серії будуть корисними для вчителів та учнів під час підготовки до 
уроків позакласного читання. 

Безліч віршів, пісень, легенд, переказів, міфів сприятимуть розвитку чи-
тацьких умінь. 

У кінці книг вміщено цікаві завдання, щоденник читача і тексти для пере-
вірки навичок читання.

Позакласне читання. 1–4 класи
Формат 16,5 х 23,5 см, м’яка обкл., 128 с.
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Історична подорож у малюнках
Унікальна серія «Історична подорож у малюнках» не має аналогів в Україні

ЯКІСНО!
Повнокольорове видання великого формату, зручне для використання
ЯСКРАВО!
Яскраві ілюстрації, фотографії експонатів музеїв
ЦІКАВО!
Різноманітні розвивальні завдання
КОРИСНО!
Історичні факти, легенди

Золота Орда
Золото скіфів
Таємниці Хозарського 
каганату
Формат 23,5 х 32 см,
м’яка  обкл., 32 с.
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Відпочиваємо з користю

Корисні вправи на канікулах

Шкільні канікули можна про-
вести не тільки весело, але й ко-
рисно! Посібники серій містять 
цікаві завдання з різних предме-
тів. 

Регулярно займаючись за 
книгою, учень зможе закріпити 
вивчений матеріал та підготува-
тися до нового навчального року.

Корисні вправи на канікулах, 64 с. 
Формат 15,5  х 21,5 см, м’яка обкл., 64 с. 

Корисні вправи взимку
Формат 16,5 х 24 см, м’яка 
обкл., 16 с.

Са
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Самостійні роботи
Малий формат — велика користь

Посібники серії ма-
ють зручну для вчителя 
(перфоровані аркуші)  
та цікаву і незвичну 
для учня форму.

Сприяють форму-
ванню самостійності 
в навчанні та інтересу 
до вивчення шкільних 
предметів.

Наявність завдань 
різного рівня складнос-
ті дозволяє здійснюва-
ти диференційований 
підхід до навчання.

Самостійні роботи. 3–4 класи
Формат 9,5 х 14,5 см, 
м’яка  обкл., 96 с.

Самостійні роботи. 1–2 класи
Формат 12,5 х 20 см, м’яка  
обкл., перфорація, 64–96 с.

Назва книги
1

клас
2

клас
3

клас
4

клас
Українська мова. Знайди помилку. 
Словникові диктанти + +

Українська мова. Встав букву. Мовні ігри + +

Українська мова. Цікаві завдання +
Математика. Розв’яжи приклади. Цікаві завдання. 
(Українською та російською мовами) + + + +

Математика. Розв’яжи задачу. Геометричний ма-
теріал. (Українською та російською мовами) + + + +

Весела перерва. Активний відпочинок + + + +

Основи здоров’я + + +

Русский язык. Занимательные задания + + +

Са

     новинка
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Картки з базовими словами англійської мови, які має знати дитина дошкільного віку

АВС

Серія книжок «ABC» — це ігровий проект для дітей 2–6 років та їх-
ніх батьків, у якому представлені картки з базовими словами ан-
глійської мови, які слід вивчити дитині дошкільного віку. Яскраві 
ілюстрації зроблять процес навчання захоплюючим і дуже легким. 

Алфавіт. Числа
Будинок
Професії. Спорт
Кольори. Дієслова
Подорож. Відпочинок
Тварини
Овочі. Фрукти  

Автор: Зінов’єва Л. О.
     Формат 10,5 х 23,5 см, м’яка обкл.,  48 с.
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Мій перший словник
Перші слова іноземними мовами

Серія ілюстрованих словників знайомить діточок з найпростіши-
ми словами англійської мови. 

Мій перший словничок
Будинок, Тварини, 
Іграшки, Овочі. Фрукти
Формат 22 х 22 см, 
м’яка обкл., 12 с.

Alphabet...(німецька мова) 
500 базових слів англійської мови
500 базових слів англійської 
та німецької мов
Формат 34 х 24 см, м’яка обкл., 
32–64 с.
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Вивчаємо англійську в школі

Посібник для читан-
ня в класі і позакласного 
читання англійською мо-
вою.
FUNNY STORIES & TALES 
FOR  READING
Формат 20 х 28 см,
м’яка обкл., 320 с.

Усі тексти для читання
Усі фрази та діалоги
Усі розмовні теми
Усі граматичні вправи
Формат 14,5 x 21,5 см, 
м’яка обкл.

Формат 16,5 х 10,4 см,
м’яка обкл., 128 с.

Словничок молод-
ших школярів 1–4 
класів для запису 
англійських слів із 
транскрипцією. 

Формат 16,5 х 10,4 см,
м’яка обкл., 96 с.

Словник школярів 
5–9 класів для запису 
англійських слів із 
транскрипцією. 

Навчальні ігри англійською мовою
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Навчальні ігри англійською мовою

Cool Grammar. Cool Games

 Посібники складаються з книжок різних рівнів 
складності, в яких представлені цікаві завдання 
на засвоєння граматичного та лексичного мате-
ріалу. Ігровий формат вправ вдало впроваджує ін-
новаційні підходи до навчання граматики англій-
ської мови.

Серія «Cool Grammar»  
Starter Level. Beginner LeveІ 
Pre-Intermediate Level. Intermediate Level
Формат 16,5 х 23,5 см, м’яка обкл., 48 с.

Серія «Cool games» 
Beginner LeveІ 
Pre-Intermediate Level
Intermediate Level
Формат 20 х 26 см, м’яка обкл., 48 с.
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Навчальні ігри англійською мовою

Cool Speaking

Серія складається з 4 книжок різних рів-
нів складності. 

Уміщені ігрові завдання і вправи спри-
яють вдосконаленню навичок із розвитку 
монологічного та діалогічного мовлення. 

Starter Level, Beginner LeveІ,
Pre-Intermediate, Level Intermediate Level
Формат 20 х 26 см, м’яка обкл., 48 с.
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Cool Listening

Серія складається з 4 книжок різних 
рівнів складності і збірника текстів із дис-
ком.

 Робочі зошити містять завдання, що 
готують до аудіювання. Окрема книжка, 
яка містить тільки тексти для роботи з 
учнями і компакт-диск, призначена для 
вчителів. 

Навчальні ігри англійською мовою

Книга для вчителя .
Starter Level, Beginner LeveІ,
Pre-Intermediate Level, 
Intermediate Level, 
Формат 20 х 26 см, м’яка обкл., 48 с.
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Перекладні словники і ділова документація

My Dictionary

Великий англо-український,  
українсько-англійський словник 

Великий англо-український,  
українсько-англійський бізнес-словник 
Формат 20 х 26 см, тверда обкл, 768 с.

Англо-український,  
українсько-англійський словник. 101 000 слів 

Німецько-український,  
українсько-німецький словник. 40 000 слів
Формат 13 х 20 см, тверда обкл, 768 с.

Документація у зовнішній економіці
Посібник допоможе удосконалити знання 

ділової англійської мови, навчитися складати 
ділові папери. Розрахований на допомогу сту-
дентам, бізнесменам, підприємцям та всім, 
хто вивчає іноземну мову. 

Формат 14,5 х 20 см, 
м’яка обкл., 112 с.
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Серія книжок « Бліц-тести. ENGLISH » є інноваційним підходом до перевірки знань 
з англійської мови учнів 2–8 класів. Кожна книга складається з 92 тестів, які спря-
мовані на перевірку набутих учнями знань і навичок з орфографії, лексики, грамати-
ки та читання. Тестові завдання складені відповідно до чинної програми з іноземної 
мови. Наприкінці кожної книжки подані ключі до тестів.

Формат 16,5 х 10,4 см, м’яка обкл., 128 с.

English
Для старшокласників, абітурієнтів та студентів

Усі тексти для читання
Усі фрази та діалоги
Усі розмовні теми
Усі вправи з граматики 
англійської мови
Формат 14,5 x 21,5 см, 
м’яка обкл.

Reasons to Read
Автор: Поліщук Р.

Посібник для чи-
тання, що за своєю 
тематикою та рів-
нем післятекстових 
завдань розрахова- 
ний на старшоклас-
ників.
Формат 20 x 26 см, 
м’яка обкл., 304 с.
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Готуємось до найважливіших випробувань

Навчально-практичний довідник

Навчально-практичні довідники підготовлені 
відповідно до чинної програми МОН України і програ-
ми ЗНО. Систематизований і поданий в оригінально-
му форматі теоретичний матеріал дає змогу читачеві 
знайти стислу відповідь на типові запитання найваж-
ливіших випробувань — ЗНО, ДПА, вступних іспитів до 
вищих навчальних закладів.

Довiдники призначенi для:
• швидкого оволодiння матерiалом
• поглиблення знань теоретичного курсу та якiсної 

пiдготовки до ЗНО, ДПА, вступних iспитiв
• отримання довiдкової iнформацiї
• самоконтролю
Книги мiстять усю необхiдну iнформацiю з пред- 

метiв, стислi вiдповiдi на типовi запитання, завдання 
для самоперевiрки Формат 14,5 х 21,5 см, м’яка обкл., 240–384 с.

     готується
     до друку
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За допомогою видань серії «5 хвилин до…» ви 
зможете повторити і систематизувати теоретич-
ний матеріал, а тестові завдання сприятимуть під-
готовці до екзаменів, перевірці рівня підготовки 
до тематичного оцінювання, підсумкової атестації 
та ЗНО.

Теорія
• визначення
• правила
• обґрунтування відповідей
• винятки
Практика
• тести для самоконтролю
• зразок тестового зошита

5 хвилин до...
5 хвилин до... іспиту, уроку, атестації

Формат 14,5 х 21,5 см, м’яка обкл., 352–608 с.

Історія України 
Математика. Форсований курс
(українською та російською мовами)
Математика. 6611 задач
(українською та російською мовами)
Географія
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Таблиці, формули, поняття, визначення, описи

Таблиці і схеми. Старша школа

Викладення матеріалу в таблицях і схемах сприяє кращому засвоєнню інформації 
та допомагає зосередити увагу на важливих правилах, фактах, формулах.

Алгебра в таблицях і схемах
Геометрія в таблицях і схемах
Сучасний український правопис у таблицях
Англійська граматика в таблицях і схемах
Німецька граматика в таблицях і схемах
Всесвітня історія в таблицях і схемах
Історія України в таблицях і схемах
Історія України в таблицях і схемах. 5-9 класи
Русский язык в таблицах и схемах
Історія України в хронологічних таблицях
Фізика в таблицях і схемах
Хімія в таблицях і схемах
Біологія в таблицях і схемах
Інформатика в таблицях і схемах
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Готові домашні завдання за всіма шкільними підручниками

Серія «Готові домашні завдання» — це ШВИД-
КА ПРАКТИЧНА ДОПОМОГА для учнів і дбайливих 
батьків. Вона зробить підготовку до уроків БЕЗПРО-
БЛЕМНОЮ. Серія включає розв’язання основних 
підручників шкільної програми і збірники практич-
них і творчих робіт для підготовки до уроків з техніч-
них і гуманітарних предметів.

У виданнях серії можна знайти:
• матеріали для виконання лабораторних шкіль-

них завдань з біології, фізики і хімії, що допоможе 
учневі швидко зорієнтуватися на уроці 

• цікаві реферати, стислі перекази літературних 
творів і зразки кращих учнівських творів, які надих-
нуть на створення своїх творчих робіт

• розмовні теми і діалоги з англійської, фран-
цузької та німецької мов.

Супер ГДЗ

Українською та російською мовами

     новинка
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Комплексний довідник + практична підготовка на CD

Довідники складаються з двох частин. 
У першій пропонуються 3 варіанти тестів на ви-

значення рівня підготовки учня до ЗНО. 
Друга частина містить повний курс шкільного 

предмета, представлений теоретичним блоком, 
комплексом вправ для перевірки засвоєного мате-
ріалу та ілюстративним матеріалом, обов’язковим 
для розпізнавання абітурієнтами. 

До довідника додається CD-диск з матеріалами 
для тренувального тестування.

• тренувальні тести
• пояснення до відповідей на тести
• теоретичний матеріал
• тематичні тести
• критерії оцінювання ЗНО
• ключі

Серія «Комплексний довідник + практична підготовка на СD»
Формат 20 х 26 см, м’яка обкл., 320–480 с.

Готуємось заздалегідь
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Комплексні довідники містять теоретич-
ні і практичні матеріали, які є необхідними 
при складанні ЗНО. Кожний теоретичний роз-
діл закріплено тематичними тестовими за-
вданнями, а багатоваріантні комплексні тес-
ти охоплюють весь програмовий курс. 

Програмові вимоги, стислий конспект на-
вчального матеріалу, тренувальні тести різ-
ного типу та рівня складності, що охоплюють 
увесь програмний матеріал, допоможуть абі-
турієнтам успішно підготуватися до зовніш-
нього тестування. 

Тести підготовлено провідними фахівцями 
з урахуванням інформаційних матеріалів 
Центру тестових технологій та досвіду прийому 
вступних іспитів до найкращих внз України. 

Комплексний довідник + комплексний тренажер

Комплексний тренажер передбачає по-
етапну практичну підготовку до ЗНО:

• теоретичний матеріал з тренувальними 
вправами

• тематичні тести
• практикум тестування
• обґрунтування відповідей

Українська мова та література
Історія України 
Математика
Англійська мова
Задачник з генетики. Біологія
Формат 14,5 х 21,5 см, м’яка обкл., 128–480 с.

Формат серії 20 х 26 см, м’яка 
обкл., 320–480 с.
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100 кроків до ЗНО

Унікальні тренажери «100 кроків до 
ЗНО» пропонують швидко та ефективно 
підготуватися до успішного складання 
ЗНО, витрачаючи лише 30 хвилин на 
день. 

До посібників додається диск з трену-
вальними тестовими завданнями, робо-
та з якими надасть учневі як практичну, 
так і психологічну підтримку. Також на 
диску вміщене обґрунтування правиль-
них відповідей. 

Українська мова та література
Історія України
Математика
Англійська мова
Біологія
Русский язык

Формат 20 x 26 см, м’яка обкл., 160–192 с.

Готуємось заздалегідь
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Хрестоматiя. 5 клас, 480 с. 
Хрестоматiя. 6 клас, 512 с. 
Хрестоматiя. 7 клас, 400 с.
Хрестоматiя. 8 клас, 400 с.
Хрестоматiя. 9 клас, 400 с.
Розстріляне відродження, 512 с.
Формат 13 х 20 см, м’яка обкл.
Усі прислів’я, скоромовки, приказки
Сучасний український правопис

Шкільна шухляда

Видання містять скорочені тексти 
творів, рекомендованих для вивчення  
у 5–11 класах програмою МОН України 
з української літератури.

     готується
     до друку

Літературні скарби. Українська література.  
У стислому переказі. 5–11 класи, 608 с. 
Літературні скарби. Світова література. 
У стислому переказі. 5–11 класи, 768 с.
Формат 14,5 х 21,5 см, м’яка обкл.
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Книжки серії стануть гарними помічниками 
і порадниками при підготовці до уроків, семіна-
рів, написанні рефератів і доповідей. Вони міс-
тять матеріали, що розширюють відомості, пода-
ні у шкільних підручниках, даючи більш поглибле-
не уявлення про поняття і явища.

ІДУ НА УРОК

Доповіді, реферати, енциклопедичні відомості

Усі зарубіжні письменники 
Усі українські письменники
Усі українські поети
Орфографічний тренажер
Орден козацького лицарства
Видатні постаті козацької доби
Усі видатні постаті історії України
Усі видатні постаті всесвітньої 
історії Формат серії 13 х 20 см, м’яка  обкл., 320–384 с.
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Міні-підручники

Основні відомості, правила і формули подані в та-
блицях. Завдяки зручному формату посібників ними 
дуже легко користуватися та завжди тримати під ру-
кою.

Формат 16, х 8,5 см, картон, 8 с.

• Граматика англійської мови
• Граматика німецької мови
• Неправильні дієслова 
англійської мови
• Стереометрія
• Геометрія
• Тригонометрія
• Арифметика. Алгебра і початки 
аналізу
• Планіметрія
• Українська мова. Пунктуація
• Українська мова. Фонетика. 
Будова слова
• Українська мова. Морфологія. 
Іменні частини мови
• Українська мова. Морфологія. 
Дієслово. Прислівник. Службові 
частини мови

• Алгоритм вивчення історії
• Біологія 
• Русский язык. Морфология. 
Именные части речи
• Русский язык. Морфология. 
Самостоятельные части речи
• Русский язык. Морфология. 
Служебные части речи
• Русский язык. Орфография
• Русский язык. Пунктуация
• Одиниці вимірювання
• Фізика. Механіка
• Фізика. Термодінамика
• Органічна хімія. Основні класи 
органічних сполук
• Неорганічна хімія

Підказка завжди під рукою
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Хімія

Хімія. Зошити для лабора-
торних і практичних робіт 
+ зошити для контроль-
них і самостійних робіт. 
7–11 класи 

Зошити містять:
• лабораторні роботи
• практичні досліди
• додаткову корисну 

інформацію
• додаткові завдання 

для самоконтролю
• бланки для експрес- 

контролю знань
• бланки для контроль-

них робіт

Формат 20 x 26 см, 
м’яка обкл., 16–64 с.

Зошити для лабораторних та практичних робіт + зошити для контрольних та самостійних робіт
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Біологія

Біологія. Зошити для лабо-
раторних і практичних робіт 
+ зошити для контрольних 
і самостійних робіт. 7–11 
класи

Зошити містять:
• лабораторні роботи
• практичні досліди
• додаткову корисну ін-

формацію
• додаткові завдання 

для самоконтролю
• бланки для експрес-

контролю знань
• бланки для контроль-

них робіт

Формат 20 x 26 см, 
м’яка обкл., 16–64 с.

Зошити для лабораторних та практичних робіт + зошити для контрольних та самостійних робіт
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Навчальні видання серії повністю відповідають чинній навчальній 
програмі та підручникам. 

Їх автори — досвідчені й талановиті вчителі середньої школи. 
Видання сприяють формуванню самостійності у навчанні, інтере-

су до предмета, розвитку критичного мислення. Книжки містять як 
стандартні тренувальні вправи, так і цікаві завдання, що викликають 
інтерес і мають пізнавальний характер.

Усі завдання мають цікаву форму та подані у різних варіантах.

Самостійні роботи. Бліц-тести

Формат 9,5 х 14,5 см, м’яка обкл., 
96–128 с.

Назва книги 5 
клас

6 
клас

7 
клас

8 
клас

9 
клас

Рідна мова. Тести • • •

Алгебра • • •

Геометрія • • •

Англійська мова • • • •

Німецька мова • • • •

Фізика • •

Хімія • •

Біологія •

Історія України • •

Малий формат — велика користь
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Довідник абітурієнта

«Довідник абітурієнта 2013–2014. Усі вищі на-
вчальні заклади України» пропонує найбільш повну 
інформацію про ВНЗ та умови вступу до них.

Відомості про факультети, спеціальності, форму 
та вартість навчання упорядковані за регіонами, що 
допоможе швидко зорієнтуватися і знайти потрібний 
ВНЗ.

УСЕ про обрання спеціальності

Довідник абітурієнта. 
Усі вищі навчальні 
заклади України
м’яка обкл., 768 c.
Довідник сучасних професій
м’яка обкл., 416 с.
Формат 14,5 x 20  см

Автор: Лесковець С. О.
Забезпечення прав та 
обов’язків дітей і батьків  
у процесі навчання
м’яка обкл., 368 с.
Захист трудових прав освітян
м’яка обкл., 624  с.
Формат  14,5 х 21,5 см

Навчання за кордоном для 
школярів
Формат 14,5 х 21,5 см,
м’яка обкл., 512 с.

     новинка
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Переходимо до Болонської системи

Навчальні посібники для студентів ВНЗ, рекомендовані МОН України

Навчальні посібники для 
студентів ВНЗ, рекомендова-
ні МОН України

• Модульна структура
• Розгорнутий теоретич-

ний і фактичний матеріал
• Словник ключових по-

нять і термінів
• Тестові завдання до мо-

дулів
• Тематична відповідність 

Державним стандартам

Формат 13 х 20 см, м’яка обкл., 
288–416 с.

Мова 
професійного 
спілкування

Формат 13 х 20 см, 
м’яка обкл., 512 c.
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Підказка в кармані

Шпаргалки для студента

Видання серії містять готові відповіді на питання екзаменаційних біле-
тів внз для курсів з різних дисциплін. Оформлення тексту у вигляді шпаргалок 
є дуже зручним для використання під час іспиту.

Загальноосвітні дисципліни
Економічні дисципліни 
Юридичні дисципліни 32–48 с. 
Медичні дисципліни 48–96 с.
Формат 14,5 х 21,5 см, м’яка обкл., 
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Великі словники

Великий комплексний cловник 
української мови

Користувач знайде повну інфор-
мацію про потрібне слово чи понят-
тя: тлумачення, правописний, фо-
нетичний і словотворчий коментар; 
синоніми, антоніми, пароніми, фра-
зеологічні звороти та переклад ро-
сійською мовою. Аналогів в Украї-
ні немає.

Великий орфографічний cловник 
української мови

Містить близько 250000 слів і сло- 
восполучень.

Великий англо-український, 
українсько-англійський cловник, 
Формат 20 х 26 см, 
тверда обкл., 768 с.
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Словники від А до Я

Серія «Від А до Я» охоплює весь ряд словників 
української мови. У виданнях подані фонетичні, 
семантичні, етимологічні, орфографічні, словотворчі 
та інші характеристики слів і понять, а також їх 
лексикологічні варіанти: синоніми, антоніми, омоніми, 
пароніми та фразеологічні звороти.

Сучасний тлумачний словник української мови
Сучасний словник іншомовних слів
Сучасний українсько-російський, російсько-
український словник
Словник українського правопису
Універсальний словник української лексики: 
синоніми, антоніми, омоніми
Універсальний словник української мови: 
орфоепічний, словотворчий, етимологічний
Сучасний фразеологічний словник української мови

Формат серії 13 x 20 см, тверда обкл., 448–768 с.
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80 000 СЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ
ОРФОГРАФІЧНИЙ

СЛОВНИК
З ГРАМАТИЧНИМИ ТАБЛИЦЯМИ

+ КОРОТКИЙ ПРАВОПИСНИЙ КОМЕНТАР

Л. О. Полякова

9 789664 049228 >

ISBN 978-966-404-922-8

Великий комплексний словник української мови

Сучасний російсько-український та українсько-
російський словник

Сучасний словник іншомовних слів

Сучасний тлумачний словник української мови

Сучасний фразеологічний словник української мови

Словник труднощів української мови

Універсальний словник української лексики.
Синоніми, антоніми, омоніми

Англо-український, українсько-англійський словник

Німецько-український, українсько-німецький словник

Великий орфографічний словник української мови
250000 лів

Великий англо-український, українсько-англійський
словник. 150 000 слів

Великий англо-український, українсько-англійський
бізнес-словник

Словник українського правопису

c

Український орфографічний словник

Назва Матеріал папір газетний
Штрих код: 9789664049228 Дата виготовлення: 25.02.13.

Термін придатності необмежений Країна походження Україна
Товар не підлягає сертифікації

ПП Торсінг плюс м Харків пр т Героїв Сталінградa  142 Б к. 6.
ПП Торсінг плюс м Харків пр т Героїв Сталінградa, 142 Б к. 6,

тел 057-71-71-026

: « ». : .
-

: . : .
.

: « » , . , - , ,
: « » , . , - ,

.:

Український орфографічний словник

Виробник
Постачальник

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.12.2012 № 05.03.02-04/119466
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Українська кухня

Готуйте смачно, готуйте з задоволенням

Формат 20 x 31 см, тверда 
обкл., 216 с.

У книжці зібрані рецепти приготування найсмачніших українських страв.
На кожній сторінці матеріал скомпоновано таким чином, щоб можна було обрати для себе меню 

з холодних страв, закусок, перших і других страв, напоїв та десертів. Матеріал розподілений за роз-
ділами: буденні страви, святкові та страви від шеф-кухаря. На кожному рецепті позначено кількість 
калорій, порціонність і час приготування. Найскладніші в приготуванні страви подані у виданні окре-
мо з покроковими роз’ясненнями.

Книга стане чудовим подарунком для тих, хто любить готувати.
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Я — мама

Автор: Білопольський Ю. А.
Гортаючи сторінки цієї книжки, ви знайдете кваліфіковані відповіді фахівця на запитання: як поводитися під час вагітності, як народи-

ти здорову дитину, як доглядати за немовлям, та дізнаєтеся, що потрібно робити для того, щоб ваш малюк зростав здоровим і щасливим. 
Наше багатоілюстроване видання містить практичну інформацію про розвиток рухів та мовлення дитини від народження до двох років. 
Книга стане чудовим подарунком як для тих, хто очікує народження дитини, так і для батьків новонародженого.

Формат 17 х 24 см, тверда обкл., 320 с.

Якщо ви готуєтесь стати мамою чи у вас уже підростає малюк, це видання для вас
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Формат 20,5 х 27 см, 
тверда обкл., 96 с.

Моя Україна

Чудовий подарунок для кожного, хто цікавиться історією та культурою України

У кольорових багатоілюстрованих виданнях цієї серії зібрано цікаву інформацію про Україну — про історичне ми-
нуле, традиції і звичаї нашого народу, про святі місця і українських героїв, читач побачить кращі здобутки української 
історії та культури: картини, схеми, карти, фото споруд, костюмів, знарядь, зброї, прикрас тощо.

Чи знаємо ми свою країну, її історію та культуру? Чи бачили численні замки та оборонні споруди, палаци та садиби, 
мальовничі пам’ятки садово-паркового мистецтва та чудернацькі скелі й загадкові печери, водойми та казкові водо-

спади на її території? Чи пам’ятаємо ми своїх славетних предків?  Чи знаємо про таємниці, які заховані 
в надрах на теренах України? 

Книги серії «Моя Україна» — своєрідний музей, в якому зібрані кращі здобутки української історії 
та культури: картини, схеми, карти, фото споруд, костюмів, знарядь, зброї, прикрас тощо. Книжки 
підвищать національну свідомість, патріотичний дух читачів та стануть чудовим подарунком. Здій-
сніть подорож на сторінках книжок дивовижною Україною. На вас чекають культові споруди, архітек-

турні перлини та чарівні куточки природи, які утворилися ще в сиву давнину.

Українське козацтво
Найцікавіші місця України
Замки та фортеці України

Видатні битви на Україні
Традиції та звичаї українців
Рекорди та досягнення України



www.torsing.ua

65

Замовити книги ви можете через інтернет-магазин: www.torsing.ua 
або за телефоном «Книга – поштою»:  (050) 305-05-41; 0-800-50-10-26 
Для гуртових поставок: (057) 717-10-26, 719-98-73  opt@torsing.kh.ua

Червона книга України

Вони чекають на нашу допомогу

Формат 17 х 24 см, тверда 
обкл., 480 с.

У виданні наведений повний список ви-
дів, занесених до Червоної книги України, 
їх короткі описи, причини зникання, за-
ходи та законодавчі підстави їх охорони. 
Четверте видання доповнене новітньою 
інформацією про поширення видів та ін. 
Окремий розділ присвячений залученню 
любителів природи до збереження рідкіс-
них видів. 

Видання розраховане на державні та 
громадські установи й організації, на-
вчальні заклади, широкі кола природоко-
ристувачів та активістів екологічного руху.

Нове видання популярної 
Червоної книги України!

Автор-укладач: Шапаренко С. О.

Пропонуємо багатоілюстрований посібник, 
що має на меті познайомити широкий загал із 
видами, занесеними до Червоної книги, та до-
помогти небайдужим захищати їх. 

До книги внесено 542 види тварин, 268 ви-
дів рослин та грибів відповідно до чинного нор-
мативного видання Червоної книги України.
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Формат 21,3 х 29,2 см, 
м’яка обкл., 24 с.

Розумні віконця

Вчимося, граємо і перевіряємо

Цифри
Букви
Англійські букви
Логіка

Веселі барвисті альбоми з «віконцями» створені для 
дітей 4–6 років. Це наочні практичні посібники для 
вивчення англійських та українських букв, розвитку 
базових умінь рахувати та логічних навичок. На кожній 
сторінці розміщено дванадцять ілюстрованих завдань 
у цікавій ігровій формі. Альбом відрізняється зручністю 
і простотою використання: дитині достатньо покласти 
бланк відповідей або чистий аркуш під сторінку 
і виконати запропоновані вправи. 

     готується
     до друку

Гарячі
новинки


