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Привіт, наш юний друже!
Тебе вітає родина ДЗУМІВ  І  запрошує не просто на  сторінки 
книги, а  у справжню пригодницьку подорож з  вивчення анг-
лійської мови! 

Уся рідня радо допомагає маленьким Дзумчику та  Дзумочці 
зробити перші кроки у  вивченні іноземної мови та  підготува-
тися до подорожі Великою Британією — опанувати англійський 
алфавіт, навчитися говорити й  читати прості речення англій-
ською  Приєднатися до їхньої місії-підготовки можеш і ти 

Розгортай книжку, готуй кулькову ручку й  кольорові олівці 
та разом із родиною ДЗУМІВ починай вивчати англійську мову, 
щоб у майбутньому вільно подорожувати світом!
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Є у місті ДЗУМІВ дім,
Тепло і затишно у нім 

ДЗУМІВ мешкає родина,
І привітна, і гостинна 

Комп-дідусь, бабуся Флешка   
Діють дуже обережно 

Гарну пам’ять вони мають,
Знань багато зберігають 

Є у ДЗУМІВ — мами й тата —     
Ще малята-дошкільнята 

Мама

Тато

«Дзуммммм»  — так дзвонить телефон тата, «дзум-
дзуз»  — а це прийшло повідомлення для мами  
«Дзууууумммм»  — дядько Коптер стрімко здіймається 
у  височінь, «дзум»  — тихенько увімкнулась тітка Камера, 
коли почав рухатися автомобіль 

Знайомтеся — це родина ДЗУМІВ — активних користувачів 
сучасних гаджетів: тато Дзум, мама Дзума, син Дзумчик, 
дочка Дзумочка, малятко Дзуменятко із Дзум-нянею, їхні 
родичі та друзі  У  них є домашній улюбленець — робо-
песик Байт, за яким вони залюбки доглядають  Родина 
мешкає у ДЗУМ-домі — це розумний дім, у якому прилади 
та пристрої щодня допомагають родині  

Родина ДЗУМIВ

Досліджуй			
Знай		

УМій
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Дзумочка
Дзумчик

Дзуменятко

Няня

Байт

Разом з мамою і татком
Роблять малюки зарядку 

А розумний їхній дім
Музику вмикає їм 

Є і третій ще малюк,
В няні він не злазить з рук 
Няня бавиться з малятком,

Із веселим Дзуменятком 

Шетті — це кузина мила,
Рахувати їх навчила 

Трек-кузен багато знає,
Шетті він допомагає 

Розумний робопесик Байт
Будь-який відкриє сайт 

Незвичайний цей ДЗУМ-дім,
Всім подобається він 

Друзів щиро тут вітають,
З ними радо вчаться й грають 

(Олена Скринник)

Дідусь Комп

Бабуся 
Флешка

Мудрі та досвідчені  Вони багато 
пам’ятають і накопичили безліч 
знань з різних галузей  Бабу-
ся займається господарством, 
смачно готує, а дідусь ходить за 
покупками та навчає дітей до-
глядати за робопесиком 
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Подружка 
Маpнюня

Близнюки Навушки

Правко та Лiвко

Кузина Шеттi

Кузен Трек

Дядько 
Коптер 

Тiтка 
Камера 

Родичі та друзі ДЗУМІВ

Весела, галаслива, обожнює пригоди та 
ігри  Вона частенько марнує час, інколи 
заважає навчатися, запрошує погратися, 
відволікає несуттєвими запитаннями 

Абсолютно однакові, не дуже уважні 
пустуни, люблять слухати музику  Їх 
завжди плутають — не розрізняють, 
хто є хто, і вони всіх заплутують і ство-
рюють проблеми 

Непосидючий юнак-підліток, який за-
ймається різними видами спорту  Він 
вимірює та обчислює все: відстані, ка-
лорії, години, кілограми 

Акуратна й уважна, їй подобається 
каліграфічно писати цифри, знаки, ма-
лювати, креслити 

Завзяті мандрівники, вони все 
бачать та обожнюють фотографу-
вати і знімати відео 
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Belongs to

________________________________________
(name)
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Lesson 1. Будьмо знайомі!

Дзумчик і Дзумочка зовсім не знають тебе  Намалюй 
свій портрет, щоб вони могли впізнати тебе серед 
інших дітей 

Draw your portrait / Намалюй свій портрет

Дідусь Комп розробив цілу систему вправ і завдань, 
які допоможуть Дзумчику та  Дзумочці швидко опа-
нувати англійську мову  Приєднуйся  Але спочатку 
познайомимось  А будь-яке знайомство починається 
з  привітання  Ось так вітаються Дзумчик та  Дзумоч-
ка  Привітайся і ти англійською 

Look, listen and say / Подивись, послухай та скажи

Hello!

Hello!St
or

y
1

2

Hello!
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Тітонька Камера навчає Дзумчика та  Дзу-
мочку англійським літерам  Приєднуйся! 
Зверни увагу, як прописують літери: почи-
най від крапочки і рухай олівець за стрілкою, 
що вкаже напрямок написання літери 

Look, say and trace /  
Подивись, назви літеру і пропиши

3

4

H
et s l

l n k
o

nr

NnPpI i

Допоможи дядькові Коптеру полити дерева  Спочат-
ку знайди на деревах літери слова Hello, обведи їх  
Проговори виділене слово  А тепер зафарбуй краплі 
синім, а дерева зеленим кольорами 

Trace / Пропиши за шаблоном

1 1 1

1

3 2

1

2

2 2

2
1

2

3
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Сад родини ДЗУМІВ розквітнув після дощу  Прома-
люй «дощик» таким кольором, яким зображено лійку, 
і ти з’єднаєш великі літери з маленькими 

Trace / Пропиши за шаблоном

Допоможи Дзумчику з’єднати вивчені великі літери 
з відповідними маленькими 

Match / З’єднай літери

5

6

I

i


