
Дитячі книги про Україну,
які варто прочитати.



«Зварю тобі борщику», Зірка
Мензатюк, Видавництво Старого Лева

Культура країн складається з безлічі речей. ЇЇ
власні гастрономічні традиції – одне з надбань,
на яке варто звертати увагу, адже з одного боку,
вони міцно увійшли у наше повсякденне життя,
з іншого – вони несуть на собі відбиток віків.
«Зварю тобі борщику» — це чудово
ілюстрована книга смачних казок, які
знайомлять дітей з аутентичними українськими
стравами – борщем, варениками, узваром…
Після таких казок дитина обов’язково захоче
все це скуштувати. А якщо ви перераховані
страви приготуєте разом (дитина може
спостерігати або допомагати робити певні
речі), тоді сімейні обід чи вечеря перетворяться
на неймовірну пригоду, в якій будуть і читання,
і кулінарні завдання, і, звісно, смачні страви у
якості винагороди.



Автор: Юлія Каспарова
Видавництво: Ранок

Рік видання: 2016
Рекомендований вік: 4-8 років

Анотація:
 Герої книги Лисеня та Вовченя запрошують
допитливих діточок до захопливої подорожі

Україною. На читачів чекає знайомство з
найкрасивішими куточками нашої

Батьківщини.
Мандруючи сторінками книги, маленькі

читачі відвідають всі області України,
дізнаються багато нового про її культуру,

історію, тваринний і рослинний світ,
народний побут.

 

«Мандруємо Україною»



«Сковорода від А до Я» 

«Юні читачі дізнаються про його мандри, філософські
ідеї, життєві принципи та поневіряння. А також вони
зможуть поглибити свої знання із географії,
природознавства, літератури, історії тощо», —
відзначають у видавництві.

Автор: Леонід Ушкалов
Ілюстратори: Людмила Стецькович, Володимир Стецькович
Видавництво: Видавництво Старого Лева
Рік видання: 2019
Рекомендований вік: 7-10 років
Опис:
 Книга належить до серії абеток-енциклопедій для
родинного читання і розповідає про великого мрійника,
мандрівного філософа та педагога. Кожна сторінка книги —
це окрема ілюстрована історія із життя Г. Сковороди, якій
відповідає певна літера алфавіту.

Впевнені: ця незвичайна книга-лабіринт зацікавить не
лише дітей, а й дорослих. Адже її автором є
літературознавець та знавець давніх текстів Леонід
Ушкалов, який багато років присвятив дослідженню життя і
творчості Григорія Сковороди.

https://starylev.com.ua/club/article/skovoroda-vid-do-ya-prostymy-slovamy-pro-velyku-lyudynu


"Книга-мандрівка. Україна Автори: Ірина Тараненко,  Юлія Курова,
Марія Воробйова, Марта Лешак.
Ілюстратари: Марта Кошулінська, Олена
Кобілінська, Оксана Щербакова, Ірина Жук.
Видавництво:книголав
Рік видання: 2017
Рекомендований вік : від 6 років
Анотація:
Формат книги-мандрівки особливий - це
не довідник і не підручник. Це карта-
розповідь, наякій зазначено найцікавіші
історико-географічні та статистичні факти
про країну в авторських ілюстраціях.
Видання створено для родинного читання
з дітьми, для тих українців, які хочуть
поглянути На Україну по-новому.



"Нова радість стала, Улюблені колядки та щедрівки" 

Ілюстратори:Владислав Єрко,Ростислав
Попський, Андрій Потурайло
Видавництво: А-ба-ба-га-ла-ма-га
Рік видання: 2019
Опис книги:
У цьому надзвичайно красивому
виданні зібраніулюблені колядки та
щедрівки українського народу. Крім
того, до кожної пісні подаються ноти
та QR-код, за допомогою якого можна
послухати виконання в безкоштовному
музичному додатку.



"Моя Україна"
Автор: Олена Собчук

Ілюстратор: Мар'яна Гілевич
Видавництво: УЛА
Рік виждання:2018

Анотація:
Ця книга познайомить дітей  з історією,
побутом, культурою та традиціями України, її
непересічними особистостями та
визначними винаходами, розкриє значення
державних і народних символів,
розповість про природу, архітектурні
пам'ятки та визначні місця нашої
Батьківщини. З книги діти дізнаються, хто
такі укрїнці, чим вони пишаються і
славляться на весь світ.



"Я і Конституція"
Автор: Лариса Денисенко, Олександр Ільков,
Андрій, Стельманщук Альона Шуліма
Ілюстратор: Євгенія Олійник
Видавництво: Видавництво старого лева
Рік видання:2019
Рекомандований вік: 8-13 років
Опис книги:
Це книжка, яка пояснює Конституцію для дітей
простою мовою та ілюстраціями. У ній
розповідається про основний державний
документ України, наши права, свободи й
обов'язки, роботу нашої країни та державних
органів.



про те, як можна здійснити свою дитячу мрію;
яку роль зіграли книжки Жуля Верна та креслення Леонардо да
Вінчі у появі літаків і гелікоптерів;
про піонерів авіації та підкорення людиною неба;
як винаходи Ігоря Сікорського врятували життя десяткам тисяч
людей, а також про багато іншого.

«Валерій Лобановський»;
«Леонід Каденюк»;
«Марія Примаченко»;
«Любомир Гузар»;
«Кузьма Скрябін»;
«Роксолана».

Автор: Олег Промахов
Ілюстратор: Олена Юрчишина
Серія: Видатні українці
Видавництво: ІРІО
Рік видання: 2018
Рекомендований вік: від 9 років
Анотація:
 Мотивувальна біографія розповідає про життя знаменитого на весь
світ винахідника гелікоптера. Це перша книжка про видатного
киянина, написана спеціально для українських дітей. Читаючи
книжку, юні читачі дізнаються:

Також у серії «Видатні українці. Люди, які творили історію» вийшли
друком такі книги:



які племена жили на сучасній території України;
хто заснував Київ;
про період правління українського козацтва;
ким був Тарас Шевченко для історії України;
з якими проблемами зіткнулася Україна після
розвалу Радянського Союзу та багато іншого.

Автор: Олександр Палій
Видавництво: А-ба-ба-га-ла-ма-га
Рік видання: 2017
Рекомендований вік: від 13 років
Опис книги:
 Це своєрідний підручник з історії України, що
розповість про її перемоги та поразки, ворогів та
героїв, стійкість духу її народу та спроби його
підкорити. Завдяки книзі підлітки дізнаються:

Бажаємо приємного й пізнавального
читання!

 



«Трилогія «Джури», Володимир
Рутківський, «А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА»

 
Трилогія «Джури» вважається чи не найкращими

історичними книжками для дітей. Недарма
Володимир Рутківський в 2012 отримав за неї

Шевченківську премію. «Джури козака Швайки»,
«Джури-характерники», «Джури і підводний

човен» — це назвичайно захопливі та розумні
мандрівки у 15 століття разом з харизматичними
героями — Грициком та малим волхвом на ім’я

Санько, юним богатирем, його мамою-велеткою,
невловимим козаком та його вірним вовком

Барвінком…




