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Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

Укладач, автор малюнків Раковець Ольга Сергіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

E79 Ентомологічні розмальовки. Антистрес.	–	книжка-розмальовка	для	дітей	молодшого	та	основного	шкільного	рівня.	–	
Дніпро:	Візіон,	2017.	–	20	с.	

Розфарбовуючи	малюнки	комах,	діти	отримають	знання	про	видовий	склад	цих	важливих	у	природі	тварин,	характерні	особливості	їх	
зовнішнього	виду,	зможуть	проявити	творчу	уяву	та	фантазію,	зняти	фізичну	та	психологічну	втому	та	напругу.

 УДК 087.5

Учбово-методичне	видання
Ентомологічні розмальовки. Антистрес.

(для дітей молодшого та основного шкільного рівня)
Керівник проекту Ю.Ф. Педан, директор комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”
Відповідальні за випуск: І.О. Майборода, М.Б. Кузьменко, заступники директора 

Затверджено	 на	методичній	 раді	КЗО	 “Обласний	 еколого-натуралістичний	центр	 дітей	 та	 учнівської	молоді” (Протокол №1 від 
28 лютого 2017 року)



Дорогий друже! 

Перед тобою – альбом - розмальовка, що допоможе не лише гарно провести час, а і 
познайомить тебе з цікавим світом комах. На сьогодні вченими описано близько 2-х млн. видів, що 
належать до класу комах. Цих живих істот ти можеш зустріти будь-де – в лісі, у водоймі, на 
пришкільному квітнику, навіть у квартирі. Комахи не тільки живуть поряд з людиною, а і активно 
впливають на її життя. Здавна відомі корисні комахи та комахи-шкідники.  

Кожна сторінка альбому присвячена певному виду комах (крім гусені – яка є личинкою 
метеликів). Це денні метелики – лимонниці, бабки, жуки-вусачі, бражник, оса, клоп - черепашка, 
коник, жук-олень, водолюб, муха, жук-бомбардир, червоноклоп, богомол, мураха, сонечко, джміль та 
тарган.  

Контур тіла комахи відповідає тому, що ти зможеш побачити в природі. А хитромудрі 
візерунки на їх тілі – це старт для польоту твоєї фантазії. Сміливо бери олівці чи фломастери і додай 
кольору. Нехай вони заграють новими відтінками та несподіваними поєднаннями.  

Природа як великий митець використовує найрізноманітніші форми та кольори. Вона надихає 
нас на створення нових шедеврів та вивчення її скарбів.  

Маємо надію, що даний альбом допоможе тобі краще зрозуміти таємничий світ комах та 
розкрити свій творчий потенціал, адже дослідники природи – юні натуралісти - люди творчі та 
натхненні.  

 

Від авторського колективу 
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