Ганс Крістіан Андерсен
народився 2 квітня 1805 року в Оденсе - данський письменник, казкар,
автор відомих у всьому світі казок «Непохитний олов'яний солдатик»,
«Гидке качення», «Снігова королева», «Дюймовочка» та інших. Казки
Андерсена перекладені більш ніж 150 мовами світу, вони стали основою
для численних екранізацій, мультфільмів, театральних постановок,
балетів тощо.
Перу Андерсена належать поеми, п'єси, нариси, романи, книги
подорожніх нотаток, проте в літературі він залишився перш за все, як
автор казок та історій, що склали 24 збірки, виданих в 1835-1872 рр.
Загалом, дослідники життя та творчості Андерсена, зокрема Ганс
Крістіан Андерсен Центр, зуміли віднайти чималий пласт творінь
данського письменника: 212 казок, 28 саг, 6 романів, 6 «іншої прози», 51
п'єсу, 25 подорожніх книжок, 4 біографії, 6 автобіографічних публікацій,
42 статті, листи та інші речі, 7 сатирично-гумористичних оповідок, 8
поем, 1024 вірша і 37 брошур.

Андерсен Г. К. Казки / Ганс Крістіан Андерсен. – Харків :
Пегас, 2014. – 64 с.
Збірка найвідоміших казок видатного данського казкаря Г. К. Андерсена,
на яких виросло не одне покоління читачів, виховує у дітей найсвітліші
почуття. Вчинки Герди та русалоньки навчать доброти та любові до
ближнього, олов’яного солдатика – сміливості й непохитливості за будьяких обставин, сюжет казки «Нове вбрання короля» – життєві мудрості.
Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Лелія : казки та оповідання для дітей / [упоряд., авт.
передм., комент., приміт. Л. В. Ушкалов]. – Харків :
Основа, 2005. – 200 с.
Книгу склали казки, пов’язані з жанром казки,
оповідання українських письменників-класиків:
П. Куліша «Півпівника», Марка Вовчка «Дев’ять братів
і десята сестриця Галя», Лесі Українки «Лелія»,
М. Коцюбинського «Хо», І. Франка «Фарбований лис»,
П. Мирного «Казка про Правду та Кривду», О. Пчілки
«Про дідову та бабину дочку» й інші. Різні за
тематикою та змістом, ці твори спираються на
фольклорну традицію і відбивають у собі кореневі
особливості української народної свідомості.

один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї витвори
зростили не одне покоління. Хто не пам'ятає славнозвісних
"Тореадорів з Васюківки" чи "В країні Сонячних
Зайчиків"…
Чому саме дитячі книги? Вочевидь, "серйозність" і рутина
дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув
письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: "Коли я
став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося
повернутись назад у дитинство - догратися, досміятися,
добешкетувати... Вихід був один - стати дитячим
письменником. Так я й зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе
дитинство, я намагався писати якомога веселіше".
В 2010 році письменника нагородили Орденом князя
Ярослава Мудрого. А в містечку Дружівка на Донеччині є
бібліотека, названа, за рішенням дітлахів, на його честь.
Останній його твір "Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки" вийшов з-під пера в
2009 році. Того ж року казка Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі" стала однією з
найпопулярніших в Україні. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене
визнання ще при житті!

Нестайко В. Дивовижні пригоди в лісовій школі: Сонце серед ночі ;
Пригоди в Павутинії / Всеволод Нестайко ; мал. В. Харченка. – Харків : Школа,
2010. – 208 с. – (Дитячий бестселер)
Легка, життєрадісна, сповнена доброго гумору книга розповідає про веселі,
дотепні пригоди зайчика, їжачка та їхніх однокласників, учнів спеціалізованої
музичної лісової школи з ведмежою мовою викладання. Для дітей молодшого та
середнього шкільного віку.

Варто почитати:
- «Пеппі Довгапанчоха»
- «Малий та Карлсон, що живе на даху»
- «Лотта з Бешкетної вулиці»
- «Роня, донька розбійника»
- «Міо, мій Міо»

Астрід Ліндґрен
шведська дитяча письменниця, «мама»
Карлсона і Пеппі Довгапанчоха
Вона належить до одних з найбільш перекладених
авторів. У світі продано понад 165 млн її книжок
більш ніж 60 мовами. Ліндґрен подарувала світові
милого товстого чоловічка з пропелером на спині
та любов’ю до їжі; руду шалену дівчинку з
кісками, доньку капітана, яка живе разом з
мавпочкою паном Нільссоном і конем; дівчинурозбійницю Роню й капризну бешкетну Лотту. Її
добрі й смішні герої близькі читачам різних
культур, адже простими словами нагадують
дорослим, що й вони колись були дітьми, а до
дітей промовляють їхніми ж проблемами,
радощами й переживаннями. Більшість героїв
Астрід
Ліндґрен
–
справжні
борці
за
справедливість, і якщо не силою, то хоча б своєю
веселістю й дотепністю.

народився 28 листопада 1976 року в селі Гайворон, Київщина - український
дитячий письменник. Член Національної спілки письменників України.
Перші вірші для малечі опублікував в 2001 році у дитячому журналі
«Стежка». Деякі твори виходили під псевдонімами Сашко Володарський та
Назар Діброва. У жовтні 2004 року видавництво «Теза» в рамках серії
«Пригодницька бібліотека» випустило у світ першу книжку - повість-казку
«Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська».
Твори Сашка Дерманського рекомендовано міністерством освіти України
для читання в молодшій («Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська»,
«Бабуся оголошує війну», «Корова часу», «Царство Яблукарство»,
«Танок чугайстра») і середній школі («Король буків, або Таємниця
Смарагдової Книги»). Також Сашко став одним із творців сценарію
художнього фільму «Сторожова застава» за однойменною повістю
Володимира Рутківського. Фільм вийшов восени 2017 року.
Видав 25 книжок, 3 аудіокниги та 2 інтерактивні-книжки для дітей.

Дерманський С. Король буків, або Таємниця
Смарагдової Книги / С. Дерманський ; мал. В.
Богданюк. – 3-тє вид. – Тернопіль : Богдан : Теза,
2014. – 160 с.
https://nemaloknig.com/read-273691/?page=1#booktxt
Чи любиш ти загадки й таємниці? Часто доводиться
докласти неймовірних зусиль, щоб розгадати таємницю, та й
то не завжди вдається це зробити.
Втім, якщо за справу беруться справжні друзі, їм до снаги
здолати хоч які перепони. Героєві цієї книжки, малому буці
Гаврикові, також пощастило з друзями: в найскрутнішу
хвилину він може покластися на симпатичну драконицю
Джульєтту, мудрого лепрехуна Шмигуна, передбачливого
пугача Понтія та дрібненького горобчика Петяку.
А хто вони такі, оті буки та лепрехуни?
Швидше починай читати цю книжку - і знатимеш. А заодно
й дізнаєшся, чи вдалося Гаврикові й компанії здолати лихого
чаклуна Нарита й розгадати таємницю Смарагдової Книги.

відомий дитячий письменник. Його авторська
методика навчання втілилася в серію книг, яку знають
і цінують турботливі батьки. Дітям самого різного
віку припали до смаку цікаві букварі та посібники з
математики, розвитку мовлення та інших предметів.

Унікальні розвивальні
книжки з рухомими
елементами заохочують
дитину до знань, а також
сприяють розвитку дрібної
моторики, пам’яті та уваги,
навичок мовлення та лічби.

українська дитяча письменниця, дитячий психолог,
методист школи Бойко. Народилася 20 січня 1969
року в Харкові.
Сьогодні Наталія Чуб - практикуючий психолог,
автор численних книг для дітей і батьків, дитячих
енциклопедій, талановитий методист однією з кращих
приватних шкіл міста Харкова ( «Авторська школа
Бойка»).
Азбука хоробрості, Азбука доброти, Азбука
ввічливості, Азбука дружби, Азбука екології, Азбука
бізнесу, Азбука здоров'я - ці книги знають і люблять
вже кілька поколінь читачів.
"Відповіді
на
несподівані
запитання вашого малюка" ще один довідник для батьків
зацікавлених непосид.

Книги живуть вічно! Це безперечний факт
для тих, хто любить читати, відкриваючи
кожен день щось нове, збагачуючи свій
інтелект яскравими барвами, новими ідеями
і прописними істинами. Книга ніколи не
втратить своєї актуальності. Головне, мати
бажання читати, вчитися робити висновки і
цінувати творчість тих, хто формує для дітей
літературний світ.

