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Зустрічаємо весну
Весна на порозі! Малюки з нетерпінням чекають 

цю чарівну квітучу пору. Допоможіть їм прожити її 
цікаво, весело і пізнавально, заручившись підтрим-
кою цього випуску журналу. Вивчайте матеріали 
номера і...
•	 поєднуйте пізнавальну та естетичну інформа-

цію, використовуючи сучасні підходи, мето-
ди, прийоми;

•	 читайте з дітьми казки та разом міркуйте над 
екологічними і моральними проблемами;

•	 розглядайте сюжетні картинки та створюйте 
власні розповіді;

•	 малюйте з малюками первоцвіти в нетради-
ційних техніках образотворчості;

•	 майструйте кораблики і пускайте їх на весня-
ні струмки;

•	 збагачуйте заняття і дозвілля музично-рухо-
вими етюдами.

Нехай ця весна подарує вам і вашим вихованцям 
безліч яскравих вражень і позитивних емоцій! 

Не пропустіть випуски,  
присвячені іншим порам року!
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М е т а .   Розширювати уявлення дітей про се-
зонні зміни в природі. Активізувати атрибутив-
ний словник на позначення характерних ознак пір 
року. Закріплювати знання про безпеку життєді-
яльності в природі, пов’язану з сезонними зміна-
ми. Розвивати зорове, слухове сприймання, ува-
гу та пам’ять, часові уявлення, мисленнєві опе-
рації; вміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки; зв’язне монологічне та діалогічне мовлен-
ня. Виховувати дбайливе ставлення до природи та 
до власного здоров’я.

М а т е р і а л : 

•	 емблеми пір року у вигляді кружечків діаме-
тром 6 см з відповідними зображеннями (вес-
на — підсніжник, літо — полуничка, осінь — жов-
тий кленовий листочок, зима — сніжинка) (4 шт.); 

•	 розкладний картонний кубик  7 × 7 см з ко-
льоровими гранями: 4 на позначення пір року 
(біла — зима, синя — весна, зелена — літо, жов-
та — осінь); грань із зеленим кружечком — що 
можна робити; грань із червоним — чого роби-
ти не можна;

•	 ігрові поля — полотна формату А4, оформлені 
відповідно до пір року (зима — біле тло з фігур-
ками сніговичків по краях аркуша, весна — синє 
тло й квітучі гілки, літо — зелене тло та метелики, 
осінь — жовте з оранжевим листям), з рамоч-
ками (зелена рамочка — для сюжетних карти-

нок із зображеннями того, що можна робити ді-
тям у цю пору року, червона — із зображеннями 
того, що може зашкодити здоров’ю) — на кож-
ну пору року аркуші з однією зеленою та однією 
червоною рамочкою (загалом 8 шт.); 

•	 сюжетні картинки проблемно-тематичного 
змісту розміром 8 × 10 см — по 8 на кожну пору 
року (загалом 32 шт.): 

	 весна — можна: пускати кораблики, ладнати 
шпаківні, висаджувати розсаду, садити дере-
ва; не можна: бігати надворі роздягнутими, 
гасати по калюжах без гумових чобіт, ставати 
на водоймі на крихкий лід, рвати первоцвіти;

	 літо — можна: купатися на мілководді, лови-
ти рибу, поливати квіти, годувати курчат; не 
можна: засмагати без головного убору, стри-
бати у воду в незнайомому місці, куштувати 
незнайомі ягоди, торкатися комах;

	 осінь — можна: збирати овочі, фрукти, бу-
кет з осіннього листя; згрібати опале листя, 
не можна: їсти немиті фрукти, гуляти під до-
щем без парасольки, збирати незнайомі гри-
би, самому палити багаття;

	 зима — можна: ліпити сніговика, кататися на 
лижах і санчатах, грати в сніжки, підгодовува-
ти пташок; не можна: сидіти на снігу, смокта-
ти бурульки, з’їжджати на санчатах на дорогу, 
кататися на ковзанах по тонкій, крихкій кризі.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ПОДРУЖИСЯ З ПРИРОДОЮ
Дидактична гра для дітей старшої групи

У будь-яку пору року кожна дитина залюбки спілкується з природою. Однак 
слід пам’ятати, що це спілкування не лише дарує радість і задоволення, а й приховує певні небез-
пеки. Саме тому так важливо вчасно ознайомити малят із правилами безпечної поведінки, вра-
ховуючи сезонні чинники. У цьому допоможе подана гра, яка також сприяє розвитку зв’язного 
мовлення дошкільнят. Гру можна проводити з підгрупою дітей (кількість гравців має бути парна) 
або індивідуально.

Юлія РІБЦУН, канд. пед. наук, 
ст. наук. співроб. відділу логопедії, 

Інститут спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України

© “Палітра педагога”, 2019, № 1
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С л о в н и к :  іменники — назви пір року та міся-
ців (весна: березень, ківтень, травень; літо: червень, 
липень, серпень; осінь: вересень, жовтень, листо-
пад; зима: грудень, січень, лютий); прикметники: 
весна — рання, пізня, гарна, ніжна, квітуча, соняч-
на, лагідна, пишна; літо — веселе, спекотне, щедре, 
сонячне, квітуче, ягідне, дощове; осінь — багата, 
щедра, врожайна, золота, рання, пізня, барвиста, 
яскрава, дощова, грибна; зима — холодна, сніжна, 
морозна, весела, біла, гарна, м’яка, кришталева.

З а к л и ч к а   д о   г р и
Як же у природі радості багато!
Кожна пора року — ніби справжнє свято.
Тільки щоб це свято нам не зіпсувати,
Треба про безпеку, друже, пам’ятати.
     (Ю. Рібцун)

М о в л е н н є в и й   м а т е р і а л   д л я   г р и 
Про кожну пору року дібрано загадки, народні 

прикмети, прислів’я, приказки; вірші, оповідання 
за сюжетними картинками.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
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ЗАГАДКИ

•	 Тільки сонечко пригріло,
І розтанув килим білий.
Клен радіє: певно, зна —
В гості йде до нас… (весна).

•	 Плаче цвях прозорий
Водою льодяною.
Він на скельця схожий
І пахне весною. 

                                  (Бурулька).

•	 Перший я приніс весну,
Пробудив усе від сну,
Заспіваю під вікном.
Звуть мене усі… (шпаком).

•	 Я з квіток найперша в гаю
Синім цвітом зацвітаю.
Відгадайте, що за квітка,
Бо мене не буде влітку. 

            (Пролісок).

•	 Подивіться — на горбочку
Он біліє дивне очко.
Хто ж це дивиться так ніжно?
Дитинча весни — ... (підсніжник).

ВІРШІ

Йде весна

— Чом ходив ти, вітрику,
Понад став?
— Я стежки-доріженьки
Промітав.
Там верба у котиках
Ой рясна! —
Стежками-доріжками
Йде весна.

        (П. Тичина)
                               Веснянка

Ішла весна-красна
У синій хустинці.
Несла весна-красна
У скриньці гостинці.
Ягнятам — травицю,
Гусятам — водицю,
Каченятам — ряску,
А малятам — ласку.

        (Т. Коломієць)

Ластівка

Гніздечко ластівка ліпила
І землю в дзьобику носила,
А потім у нове гніздечко
Знесла яєчко.
І проспівала всім вона:
— Ось і весна!

        (Н. Поклад) 

Весняний дощик

Хлопчик дощика просив,
Щоб травичку заросив:
— Хай росте густа травичка,
Зелененька шовковичка.
Хай цвітуть барвисті квіти,
Щоб весні раділи діти.

        (Г. Чорнобицька)

ВÅÑНА

© “Палітра педагога”, 2019, № 1
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ, 
ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

•	 Весна днем красна.

•	 Весна багата на квіти, а хліба в осені позичає.
•	 Березень зиму ламає — весні стежку прокла-

дає.
•	 Сонечко з квітневої гірки в літо котиться.
•	 Травень ліси одягає, літо в гості чекає.
•	 Як у травні дощ надворі, то восени хліб в ко-

морі.

ОПОВІДАННЯ ЗА СЮЖЕТНИМИ 
КАРТИНКАМИ*

* * *
Все сильніше пригрівало сонечко. Потекли стру-

мочки. Василько зробив з паперу човник і пустив 
його по воді. Хай пливе човник у далекі краї. Коли 
Василько виросте, він стане відважним моряком.

* * *
Славко та Оксанка вирішили посадити в саду 

вишеньку. Славко викопав ямку. Оксанка тримала 
тендітне деревце. Щоб вишеньку не шарпав сер-
дитий вітер, діти прив’язали її до кілочка. 

* * *
Маринка допомагала бабусі саджати розсаду на 

городі. Вона старалася, щоб рядочки були рівни-
ми. Потім дівчинка поливала розсаду зі своєї ма-
ленької лієчки.

* * *
Чекаючи приходу весни, Іванко разом з татком 

зробили шпаківню. Вона вийшла затишною й про-
сторою. Іванко почепив шпаківню в саду. Щодня 
приходив хлопчик до шпаківні. Йому дуже хотіло-
ся побачити, коли в новій оселі з’являться пернаті 
мешканці.

* * *
На затишній лісовій галявині почав танути сніг. 

Підсніжники — перші весняні квіти — потягнулися 
до сонечка. Олеся нарвала цілий букетик, жодної 
квіточки не залишила. На галявині стало порожньо 
й сумно.

* * *
З кожним днем ставало все тепліше. Лід на річці 

почав танути. Іванкові закортіло ще раз поковзати 
по замерзлій річці. Він сміливо зайшов на лід, ві-
дійшов недалеко від краю і раптом почув під нога-
ми тріск…

* * *
Сонечко вже пригрівало по-весняному. Запла-

кали бурульки. Почав осідати сніг. Сашко набігався 
з хлопцями, і йому стало жарко. Хизуючись перед 
товаришами, Сашко скинув куртку й шапку.

* * *
Танув сніг. Надворі повсюди стояли величез-

ні калюжі талої води. Богданчик бігав і стрибав по 
глибоких калюжах. Бризки брудної води розлітали-
ся в різні боки.

ЗАГАДКИ

•	 В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить,
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Дозріває жито.
Яка пора? (Літо).

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Ë²ÒО

* Автор усіх оповідань у публікації — Юлія Рібцун.

© “Палітра педагога”, 2019, № 1
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•	 Влітку дітям насолода —
То зимова прохолода.
Влітку радо ми їмо
Найсмачніше... (ескімо).

•	 Живе вона у лісочку, 
Червону має сорочку.
Хто іде, той нахилиться,
Ягідкою поживиться. 
   (Суничка).

•	 Що за дерево, чий цвіт
Пахне медом на весь світ?
   (Липа).

•	 Після дощику, буває,
Аж півнеба закриває
Дуга гарна кольорова.
З’явиться й розтане знову. 
   (Веселка).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ, 
ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

•	 Раді люди літу, а бджоли цвіту.

•	 Літній день довший за зимовий тиждень.

•	 Червневі ночі горобиного носа коротші.

•	 Липень — маківка літа, а грудень — шапка 
зими.

•	 У серпні до обіду — літо, після обіду — осінь.

ВІРШІ

“Прикмети літа” М. Чепурної, “Літо” В. Юрченко, 
“Сунички” Л. Костенко, “Липень” О. Журливої.

ОПОВІДАННЯ ЗА СЮЖЕТНИМИ 
КАРТИНКАМИ

* * *
Ганнуся ще не вміє плавати. Татко надув їй круг. 

Ганнуся —  дівчинка слухняна. Навіть на крузі вона 
не запливає далеко від берега.

* * *
Бабусина ряба курка висиділа курчат. Вони були 

жовтенькі та пухнасті. Даринка доглядала за пта-
шенятами. Дівчинка годувала їх, стежила, щоб 
у малят завжди була свіжа водичка.

* * *
Петрик сидів на березі річки з вудкою. Він ло-

вив рибу, та вона чомусь ніяк не клювала. “Чим же 
я пригощу котика Мурчика? — бідкався Петрик. — 
Він же так полюбляє ласувати рибкою!”

* * *
Гарно та пишно цвітуть квіти у садку. Оля за ними 

старанно доглядає. Вона прополює квіти, поливає 
їх з лійки, розпушує землю. Квіти вдячні Олі за тур-
боту і тішать її своїм пишним цвітом.

* * *
Мишко разом із татком і мамою відпочивали біля 

річки.
— Мишко, сховайся в затінок! — кличе мама.
— Мишко, надінь картузик, — просить тато.
Та хлопчик не слухає...

* * *
Христинка гуляла в садочку. Біля паркану вона 

побачила кущик, на якому росли чорні ягідки. Які 
гарні! Круглі та лискучі, ніби намистинки. Напевно, 
вони дуже смачні. Христинка зірвала ягідку і підне-
сла її до рота...

* * *
На клумбі пишно розцвіли квіти. Катруся піді-

йшла ближче, щоб помилуватися ними. Над квіта-
ми кружляли бджоли. Катрусі захотілося погладити 
бджілку. Бджілка сердито загула.

* * *
Влітку Антон поїхав відпочивати до бабусі. Неда-

леко біля хати протікала річка. Поверхня її була гла-
денькою і чистою, ніби дзеркало. Антон не знав, що 
на її дні ховаються корчі, каміння та водорості. Він 
зайшов у воду, послизнувся і ледь не впав.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
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ЗАГАДКИ

•	 По діброві манівцями
Ходить тітка з олівцями
І фарбує в жовтий колір
Клени, липи і тополі. (Осінь).

•	 Він день у день іде та йде,
Поглянь у вікна — ось він.
Із вереснем до нас веде
Холодну мокру осінь. (Дощ).

•	 Дивний ключ у небі лине —
Не залізний, а пташиний.
Цим ключем в осінній млі
Відлітають... (журавлі).

•	 В теплий дощик народився,
Парасолькою накрився.
Може б, з лісу пострибав,
Якби другу ногу мав. (Гриб).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ, 
ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

•	 Восени і горобець багатий.

•	 Осінь іде, за собою дощ веде.

•	 Вересень пахне яблуками, жовтень — капус-
тою.

•	 Голо в саді в листопаді.

•	 Листопад зимі ворота відчиняє.

ВІРШІ

“Таня в осені просила” Т. Журби, “Що на спинці 
в їжачка?” Г. Усач, “Листя” Н. Бурик, “Щедра осінь” 
М. Познанської, “Хризантема” А. Костецького.

ОПОВІДАННЯ ЗА СЮЖЕТНИМИ 
КАРТИНКАМИ

* * *
На городі у бабусі дозріли помідори. Вони були 

великі, червоні, соковиті. Марійка допомагала їх 
збирати. Дівчинка обережно зривала помідори 
і  складала до кошика.

* * *
У садку росте стара груша. Гарно вродила вона 

цього року! На ній багато рум’яних запашних пло-
дів. Олег приставив драбину до дерева і став рвати 
рум’яні грушки. Скоро кошик був пов ний.

* * *
Вітер зривав з дерев осіннє листя. Воно пада-

ло на землю, встеляючи її пишним килимом. Світ-
ланка зібрала букет з найгарніших листочків: чер-
воних, жовтих, багряних, оранжевих, брунатних. 
Вона подарує його матусі.

* * *
Надворі листопад. Листям засипало доріжки 

в саду. Улянка взяла граблі й почала згрібати лис-
тя в купки. 

* * *
Захар пішов із друзями до лісу по гриби. На га-

лявині він побачив великий гриб з яскравою черво-
ною шапочкою, на якій були білі цятки. “Який гар-
ний гриб! Ні в кого такого немає!” — зрадів хлоп-
чик.

* * *
Вранці Миколка пішов до саду. За ніч на зем-

лю попадало чимало яблук. Вони рум’яні, сокови-
ті. Миколка підняв кілька яблук і став з апетитом їх 
їсти.

* * *
Стояла пізня осінь. Надворі було холодно. Пе-

трик вийшов погуляти. Раптом насунула чорна 
хмара і вперіщив дощ. Хлопчик із захопленими ви-
гуками став бігати, стрибати під дощем і зрештою 
змок до нитки.

* * *
Арсен гуляв у парку. Під ногами шурхотіло сухе 

листя. Арсен згріб листя докупи. У кишені в нього 
були сірники. Хлопчик підпалив листя.

ОÑ²НÜ

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
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ЗАГАДКИ

•	 Прийшла до нас бабуся
У білому кожусі,
Поля причепурила,
Пухнастим снігом вкрила.
Відгадайте, хто вона,
Ця бабуся чепурна! 
   (Зима).

•	 Я падаю на ваші хати,
Я білий-білий, волохатий.
Я прилипаю вам до ніг,
І називаюсь просто — ... 
   (сніг).

•	 Скрізь зима.
Та що це, сон?
— Сад цвіте! —
Гука Антон. — 
Білий цвіт он на калині!..
Та ми знаєм, що це... (іній).
   (М. Пономаренко) 

•	 Він прозорий, ніби скло,
А не вставиш у вікно. (Лід).

•	 Дві дощечки, дві сестри
Швидко мчать мене з гори. 
   (Лижі).

ВІРШІ

“Зима” Грицька Бойка, “Ведмежі сни” А. Камін-
чука, “Сніг пухнастий у дворі” В. Дмухар.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ, 
ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

•	 Літо запасає, а зима з’їдає.

•	 Багато снігу — багато хліба.

•	 Грудень рік кінчає, а зиму починає.

•	 Січень — року початок, а зими середина.

ОПОВІДАННЯ ЗА СЮЖЕТНИМИ 
КАРТИНКАМИ

* * *
Випав білий пухнастий сніг. Євгенко зліпив сні-

говика. З маленьких камінчиків зробив очі, з морк-
вини — ніс, з бурячка — рот. На голову сніговикові 
одягнув старого капелюха. Вийшов Євгенків сніго-
вик добрий і веселий.

* * *
Холодно й голодно пташкам узимку. Галинка 

попросила татка, щоб він зробив для пташок го-
дівничку. Разом вони почепили маленьку їдальню 
на дереві. Щодня Галинка підгодовувала пташок. 
Пташки були вдячні дівчинці за турботу і доброту.

* * *
Багато снігу насипала зима. Щодня діти грають 

у дворі в різні ігри. Особливо їм до вподоби гра 
у сніжки. Веселі та рум’яні повертаються малята 
додому після чудової зимової прогулянки.

* * *
Недалеко від Андрійкового будинку — гора. Діти 

полюбляють спускатися з гірки на санчатах і на ли-
жах. Цієї зими навчився кататися на лижах і Андрій-
ко. Він сміливо мчить з гори.

* * *
Прийшла зима. Вдарили перші морози. Озеро 

замерзло, проте лід ще зовсім тонкий. Максимко 
одягнув ковзани і спустився на лід. Той загрозливо 
затріщав під ногами.

* * *
З даху звисали бурульки. Вони виблискували на 

сонечку різними кольорами і були схожі на чарівні 
льодяники. Костик палицею збив бурульку і почав її 
із задоволенням смоктати.

* * *
Обабіч дороги були стрімкі гірки. Льоня вирішив 

спуститися з гірки на санчатах. Піднявся на верше-
чок, зручно вмостився на санчатах і помчав униз. 
Раптом на дорозі з’явилася машина…

* * *
Хлопці у дворі грали в сніжки. Серед них був і Ва-

дик. Він трохи втомився, спітнів, тож вирішив пере-
почити. Владик зручно всівся на снігову кучугуру.

ЗИÌА

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЗИÌАЗИÌА
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УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

•	 Дорослий показує дитині емблему. Малюк ви-
значає за нею пору року, називає її характерні 
ознаки.

•	 Дорослий показує емблему. Дитина визначає за 
нею пору року, називає відповідні місяці.

•	 Дорослий називає місяць (місяці). Дитина по-
казує емблему на позначення відповідної пори 
року.

•	 Дорослий називає характерні сезонні ознаки. 
Дитина показує емблему на позначення відпо-
відної пори року.

•	 Дорослий називає сезонну ознаку. Дитина по-
казує кілька емблем на позначення тих пір року, 
в які може відбуватися те чи інше явище. (На-
приклад, дощ може йти в будь-яку пору року).

•	 Дорослий викладає емблеми пір року по поряд-
ку, а називає врозкид. Дитина визначає, якої 
пори року дорослий не назвав. 

•	 Дорослий викладає емблеми пір року по поряд-
ку, а називає врозкид, одну — кілька разів. Ди-
тина визначає, яка пора року була названа двічі.

•	 Дорослий показує сюжетну картинку. Дитина 
визначає пору року, в яку відбувається ця подія, 
і знаходить відповідну емблему.

•	 Дорослий показує емблему на позначення пев-
ної пори року. Серед ряду сюжетних картинок 
дитина знаходить ту (ті), яка відповідає (ють) 
емблемі.

•	 Дорослий показує дітям сюжетні картинки. Ди-
тина, до якої дійшла черга, називає зоб ражену 
пору року, і якщо відповідь правильна, забирає 
цю картинку. Якщо вона не назве пору року (або 
визначить її помилково), то пропускає хід. Ви-
грає той, хто збере найбільше картинок.

•	 Дорослий по черзі показує дітям сюжетні кар-
тинки. Малята визначають пору року і складають 
за картинкою речення.

•	 Дорослий складає просте речення за картин-
кою, наголошуючи, що можна робити, а чого не 
слід. Діти визначають пору року і викладають 
картинки на картках у рамках. Виграє той, хто 
швидко й правильно заповнить своє ігрове поле.

•	 Педагог по черзі показує дітям сюжетні картин-
ки. Діти придумують складнопідрядні речен-
ня, встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки, 
обґрунтовують твердження щодо шкідливості 

для здоров’я зображених на картинках дій. Ви-
грає той, хто швидко і правильно заповнить своє 
ігрове поле.

•	 Діти по черзі кидають кубик і залежно від кольо-
ру верхньої грані складають речення про відпо-
відну пору року.

•	 Дорослий читає дитині оповідання і пропонує 
придумати його продовження.

•	 Дорослий починає речення, а дитина завершує 
його.

Опис гри з парною кількістю учасників (2–4)

Кількість ігрових полів визначається психофі-
зичними можливостями малят.

Лічилкою вибирається та пора року, ігрові поля 
на позначення якої будуть перед дитиною.

Перша дитина бере собі два ігрових поля, що 
символізують весну (із зеленою та червоною ра-
мочками). Аналогічно вибираються інші пори року. 

Дорослий по черзі показує малятам сюжетні 
картинки. Дитина впізнає свою пору року, називає 
її, складає речення за картинкою і визначає, можна 
виконувати зображену на ній дію чи ні, за потреби 
обґрунтовує своє судження. Виграє той, хто швид-
ко і правильно заповнить усі свої ігрові поля. У разі 
помилкової відповіді картка залишається у дорос-
лого, а наприкінці гри всім учасникам пропонують 
допомогти товаришу знайти правильну відповідь.

Опис гри з однією дитиною

Кількість ігрових полів визначається психофі-
зичними можливостями дитини.

Дитина, кидаючи кубик, за кольором верхньої 
грані визначає, яка саме пора року їй дісталася, 
викладає два ігрових поля із зеленою та червоною 
рамочками.

Дорослий по черзі показує малюкові сюжетні 
картинки. Дитина впізнає свою пору року, називає 
її, складає речення за картинкою і визначає, можна 
виконувати зображену на ній дію чи ні, за потреби 
обґрунтовує своє судження. 

ЗАВДАННЯ ДО ГРИ

“ПАЛІТРА ПЕДАГОГА” № 2 
буде присвячена безпеці  
життєдіяльності дітей. 

АНОНС

Встигніть передплатити: jmil.com.ua/peredplata

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
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Дослідження, Живопис, Музика і  Література

Актуально

Практично Захопливо

Сучасному дитсадку —
сучасні журнали !

ПЕРЕДПЛАТІТЬ КОМПЛЕКТ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ:
 На сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть свій варіант вигідної передплати) 
 У будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)
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