


Бажаєте, щоб ваша дитина успішно вчилася; була
товариською та цікавою в спілкуванні; мала багато вірних
друзів; самостійно розбиралася в усіх «можна» і «не можна»;
не переставала дивуватися й відкривати щось нове? Тоді ці
книги саме для вашої дитини. Серія «Чомучки» призначена
для школярiв 3–6 класiв, де зрозумілою для дітей мовою
педагог iз багаторічним досвідом роботи вiдповiдає на всi
«чому», з якими вiн зіткався пiд час своєї вчительскої
практики. Кожна томучка доповнена лаконiчним прозовим
або вiршованим висловом вiдомих людей.

Ці книги будуть цікаві всім, хто звик дивуватися, ставити
питання та знаходити на них зрозумілі та найвичерпніші
відповіді.



Коперштенберг І. Про таємниці,

скарби, пригоди : понад 50

каверзних запитань та відповідей / І.

Коперштенберг. – Х. : Веста, 2011. –

176 с. : ілюстр. – (Серія «Чомучки»).

Чому в казках багато чарівних речей,

а в житті їх ніхто не бачив? Чому люди не

переселяються на інші планети? Чому

існують пірати? Чому в діда Мороза немає

бабусі? Завдяки цій книзі ти дізнаєшся

відповіді на ці та інші запитання.

Найцікавіше те, що, прочитавши її,

Чомучка в тобі нікуди не зникне, а тільки

стане на декілька томучок доросліше.



Коперштенберг І. Про все на світі :

понад 50 каверзних запитань та відповідей

/ І. Коперштенберг. – Х. : Веста, 2011. – 176

с. : ілюстр. – (Серія «Чомучки»).

Цікаво, а чому люди гикають? Чи правда, що

стрижене волосся росте швидше? А чому нігті

легко ламаються впоперек і важко вздовж? Так,

насправді це все цікаво!!! Завжди особливо

захоплюють питання про самого себе, про те, що

відбувається кожного дня з нашим власним

організмом!

Ми всі такі різні й такі схожі одночасно. І

хто шукатиме відповідь на ці питання, окрім нас

самих? Часто батьки, бабусі й дідусі настільки

зайняті своїми дорослими проблемами, що їх

абсолютно не хвилює, чому, коли закриваєш очі,

бачиш кольорові кола або чому верблюд

плюється?

Ця книжка якраз для таких Чомучок.



Коперштенберг І. Про мене та про

всіх : понад 50 каверзних запитань та

відповідей / І. Коперштенберг. – Х. :

Веста, 2011. – 176 с. : ілюстр. – (Серія

«Чомучки»).

Чому в птахів не буває молока? Чому

зебра смугаста? Чому дітям не можна

одружуватися? Скільки б відповідей не

отримував Чомучка, у нього все одно

з’являються нові запитання. І це, насправді,

чудово, тому що, як підтверджує історія,

допитливість – справжній двигун прогресу.



Дорогі діти!!!

Підготувала: зав. відділом інформаційних технологій та бібліографії
Ушлова А. В. 


