
Серія книг «Перше NON FICTION читання» вийшла у харківському видавництві 

«Ранок» у 2018 році. Це знаменита дитяча серія англійського видавництва Оксфорд 

для тих дітей, які тільки вчаться читати. Вона складається з п’яти книг різних рівнів 

складності відповідно до розвитку читацьких здібностей дітей. Цікаві факти про все 

навколо, унікальні кольорові фотографії та малюнки, великий шрифт заохотять вашу 

дитину до читання та пізнання навколишнього світу. В кожному розділі є творчі 

завдання для дітей, список незнайомих слів для їх вивчення, предметний покажчик. 

Для батьків є поради та завдання для обговорення прочитаного разом з дитиною. 

Шукайте відповіді на різноманітні питання разом зі своїми дітьми!  

Олкрафт, Р. Великі тварини і не тільки: перше читання : 

рівень 1 / Р. Олкрафт. – Харків : ВД Ранок, 2018. – 72 с. : іл. – 

(Перше NON FICTION читання) 

Ця книга – для дітей, які тільки починають складати літери в 

слова. В ній багато малюнків і мало тексту. Ви навчитеся пекти 

млинці та дізнаєтеся, де беруться продукти для них; зможете 

сортувати іграшки за кольором, розміром та матеріалом. Хто лікує 

тварин? Де придбати екзотичні рослини? Яскраві малюнки і 

фотографії  допоможуть запам’ятати прочитане. 

Хедл, Б. Космос, повітря, вода і не тільки: перше читання : 

рівень 2 / Б. Хедл. – Харків : ВД Ранок, 2018. – 72 с. : іл. – 

(Перше NON FICTION читання) 

Книга другого рівня – для тих, хто починає читати сам. Ви 

порівняєте, як бачать світ різні тварини та люди, дізнаєтесь, хто 

живе в глибинах океану. Як швидко і весело зробити корисну 

закуску? Чи можна злетіти угору на повітряній кулі? Як живе 

астронавт в космосі? Про ці та інші цікаві факти розповість вам 

книга. 

Бьорчет, Д. Фантастичні рослини і не тільки: перше 

читання : рівень 3 / Д. Бьорчет. – Харків : ВД Ранок, 2018. – 96 с. 

: іл. – (Перше NON FICTION читання) 

Книга чудово підходить для діток, що навчилися читати. Як і 

в попередніх книгах серії, в ній багато корисної інформації. Ви 

прочитаєте про дивовижних тварин і рослин світу, в тому числі про 

динозаврів, які жили мільйони років тому. Хто мешкає на деревах? 

Як зображуються будинки, вулиці, водойми на мапах? Пояснення 

до малюнків допоможуть це зрозуміти. 

Томас, І. Робопарк і не тільки: перше читання : рівень 4 / 

І. Томас. – Харків : ВД Ранок, 2018. – 96 с. : іл. – (Перше NON 

FICTION читання) 

Видання створене для самостійного читання дітьми, тому 

пропонує невеликі прості тексти великим шрифтом, а також цікаві 

ілюстрації. У книзі ви прочитаєте не лише про іграшкових роботів, 

але і дізнаєтеся про життя птахів і мурах, навчитеся вирощувати 

картоплю.  



Олкрафт, Р. Домашні улюбленці і не тільки: перше 

читання : рівень 5 / Р. Олкрафт. – Харків : ВД Ранок, 2018. – 96 с. 

: іл. – (Перше NON FICTION читання) 

Остання книга цієї чудової серії. Творчі завдання з тем, 

представлених у книзі, з кожним рівнем ускладнюються. Як 

навчитися їздити на поні? Як правильно вибрати домашню тварину 

та доглядати за нею? Діти, які люблять читати вірші та малювати, 

познайомляться з творчістю англійського художника та поета 

Едварда Ліра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Видання створене для самостійного читання дітьми, тому пропонує невеликі прості тексти великим шрифтом, а також цікаві ілюстрації. У книзі ви прочитаєте не лише про іграшкових роботів, але і дізнаєтеся про життя птахів і мурах, навчитеся вирощувати ка...

