
Світ навколо 

тебе 



Світ один для всіх, але для всіх він різний. Кожний із нас має свій 

«невеличкий світ», у якому ми живемо, виховуємось, навчаємось. 

Цей світ – це те що нас оточує, те, що ми помічаємо, чому 

дивуємося і те, що є для нас найважливішим і найціннішим. 

Озирнись навколо себе. Назви все, що ти бачиш. Усе побачене 

тобою належить до навколишнього світу – все що тебе оточує 

(природа та те, що створила людина). 

Людина є невід'ємною та дуже важливою частиною світу. Усі 

люди утворюють спільноту людей. Природа - це все, що оточує 

людину. Природа буває жива і нежива. Жива природа – люди, 

тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. Нежива природа – 

Сонце, Місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. Жива 

природа не може існувати без неживої. Дітям цікаво пізнавати 

світ, отримуючи відповіді на всі свої численні запитання.  



В цій чудовій книжці у доступній формі 

розповідається про Всесвіт, нашу 

галактику Чумацький Шлях, Сонце та 

інші зірки, планети Сонячної системи, 

про континенти й океани, про явища 

природи, рослинний і тваринний світ 

нашої планети. Чимало цікавого юні 

читачі дізнаються і про організм людини: 

з чого складається наше тіло, чому ми 

відчуваємо тепло, холод, біль, тиск, 

дотик, для чого нам потрібна їжа тощо. 

Для дошкільнят і дітей молодшого 

шкільного віку. 

 

Енциклопедія для чомучок / укл. В. В. Гуріна. – 

Харків : Белкар-книга, 2021. – 128 с. : іл. – (Світ 

навколо тебе). 



 Наша планета / [укл. Т. С. Жабська]. – Харків : Юнісофт, 

2021. – 96 с. : іл. – (Енциклопедія для допитливих). 

Безліч вчених поклали ціле життя 

на вивчення Всесвіту. І їхня 

складна, копітка праця отримала 

винагороду: невтомним 

дослідникам пощастило дібрати 

ключ до сотень загадок нашої 

світобудови, зробити дивовижні 

відкриття, зафіксувати неймовірну 

красу космічних пейзажів. Хочеш 

дізнатися, чи є життя на інших 

планетах, чому вода синя, як 

утворюються хмари та багато інших 

цікавих фактів про нашу Галактику? 

Тоді хутчіш відкривай цю чудову 

книгу! 
 



А ваша дитина знає, як винайшли 

електричну лампу? Хто змайстрував 

перший велосипед чи літак? Про це їй 

розкажуть захопливі історії з життя 

речей. Адже в книжці предмети 

оживають, розкриваючи секрети своєї 

появи на світ та імена винахідників. 

Цілком можливо, що й ваш малюк 

винайде щось у майбутньому! 

  

 

Ульєва О. Великі відкриття та винаходи / Олена Ульєва. 

– Харків : ПЕТ, 2021. – 80 с. : іл. – (Моя перша книжка). 



Турбаніст Д. С. Перша візуальна енциклопедія. Автомобілі, 

кораблі, літаки, потяги, спеціальна техніка / Д. Є. Турбаніст. – 

Київ : ПП «КРИСТАЛ БУК», 2021. – 192 с. : іл. 

Популярна енциклопедія, що 

містить понад 400 кольорових 

фотоілюстрацій, познайомить 

читача з наземними, водними й 

повітряними засобами 

пересування, створеними з давніх 

часів до наших днів, а також 

розповість про концепти – моделі 

з майбутнього. Цікаві, а часом 

навіть курйозні факти розширять 

уявлення читача про розвиток 

транспорту та спеціальної техніки. 

Адресовано допитливим дітям і 

дорослим. 



 Логвінкова Г. Автомобілі / Ганна Логвінкова. – Харків : 

Видавничий дом «Пегас», 2021. – 64 с. : іл. –                                                

(Енциклопедія у запитаннях і відповідях).  

Енциклопедія «Автомобілі» 

познайомить читачів зі 

старовинними, елітними, 

спортивними, перегоновими 

машинами, спеціальним 

транспортом, військовою 

технікою і навіть автомобілями 

майбутнього. У книзі зібрано 

унікальні яскраві фотографії й 

ілюстрації, а також найцікавіші 

факти про автомобілі. Для 

дітей молодшого та 

середнього шкільного віку.  



 Гонсьоровський М. Від колеса до «формули-1»: історія 

машин / Міхал Гонсьоровський ; іл. Пржемислава й Агнешки 

Сурмових. – Харків : Vivat, 2020. – 128 с. : іл. – (Енциклопедії). 

Чи можеш ти уявити життя без 

машин? Здається, це майже 

неможливо. Тож тобі напевно 

кортить дізнатися про 

автомобілі якнайбільше. 

Книжка "Від колеса до 

Формули-1" допоможе в 

цьому. 



 Я знаю, як це працює / [укл. Т. С. Жабська]. – Харків : 

Юнісофт, 2020. – 96 с. : іл. – (Енциклопедія для допитливих). 

Життя сучасної людини 

наповнене різноманітними 

приладами-помічниками, 

вона користується ними 

майже постійно, часом, 

навіть не замислюючись. 

Усім нам, особливо в 

дитинстві, цікаво знати, а що 

ж там в середині і як це 

працює. Давайте з’ясуємо. 
 



Ульєва О. Енциклопедія для малюків у казках. Найкраще / Олена 

Ульєва. – Харків : ПЕТ, 2022. – 160 с. : іл. – (Моя перша книжка). 

У цій "Енциклопедії для 

малюків у казках" зібрано 

найкращі історії з дорослих 

книжок. Ви дізнаєтеся багато 

секретів про Сонце та зорі, 

явища природи та людські 

винаходи, представників різних 

професій, тварин. А також ми 

нагадаємо вам важливі 

правила безпечної поведінки. 

Навчайтеся з нами! Зростайте 

з нами! 
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