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Привіт, наш юний друже!
Ти хочеш знаходити відповіді на будь-які загадки 
та завдання? Тобі дуже цікаво дізнаватися, як усе 
навколо влаштовано? Так от, за все це та багато- 
багато іншого корисного для тебе відповідає логіка  
Як і будь-що в тобі, її можна розвивати і тренувати  
Це надзвичайно цікаво, особливо у  компанії з чу-
дернацькою родиною ДЗУМІВ  Хто це? Перегортай 
сторіночку книжки і знайомся з нею 

Шановні дорослі, приєднуйтеся! Допоможіть дити-
ні поринути у захопливий світ логіки  Якщо дитина 
не вміє читати, вона може скористатися умовними 
позначками завдань  Вони спрощено пояснюють 
суть  Відповіді й рекомендації шукайте за QR-ко-
дом на останній сторінці 
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Родина ДЗУМІВ 

Досліджуй   
Знай  
УМій

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

Знайомтеся: це родина ДЗУМIВ — 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  
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Є у місті ДЗУМІВ дім,
Тепло й 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

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)
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Родичі та друзі ДЗУМІВ
Дідусь Комп

Бабуся Флешка

Кузина Шеттi
Кузен Трек

Дядько Коптер 

Тiтка Камера 

Непосидючий юнак-підліток, який 
займається різними видами спор-
ту  Він вимірює та обчислює все: 
відстані, калорії, години, кілограми 

Акуратна й уважна, їй подобається 
каліграфічно писати цифри, знаки, 
малювати, креслити 

Завзяті мандрівники, вони все ба-
чать та обожнюють фотографувати 
і знімати відео 

Мудрі та досвідчені  Вони багато 
пам’ятають та накопичили безліч 
знань з різних галузей  Бабуся за-
ймається господарством, смачно 
готує, а дідусь ходить за покупка-
ми та навчає дітей доглядати за 
робопесиком 
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Подружка Маpнюня

Близнюки Навушки

Правко та Лiвко

Весела, галаслива, обожнює приго-
ди та ігри  Вона частенько марнує 
час, інколи заважає навчатися, 
запрошує погратися, відволікає не-
суттєвими запитаннями 

Надзвиайно схожі, не дуже уважні 
пустуни, люблять слухати музику  
Їх завжди плутають — не розрізня-
ють, хто є хто, і вони всіх заплутують 
і створюють проблеми 

Умовні позначки

9

Встанови закономірність 

Знайди однакове 

Обери відповідне 

Закресли зайве 

З’єднай відповідне 

Пройди лабіринтом 

З’єднай половинки 

Намалюй рисунок 

Познач відмінності 

Повтори рухи 

Відшукай певну кількість 
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У всіх членів родини однакові ключі від бу-
динку  У  Дзумочки перший ключ  Який ключ 
у Дзумчика? Варіант відповіді запиши у комір-
ку поряд з номером завдання 

Що спільного у  двох предметів на  першій 
картці? Відповідно обери другий предмет для 
другої картки 

ДЗУМ-дім

Привіт! Ми родина ДЗУМІВ! 
Сьогодні ми приїхали до сво-
го нового смарт-будинку! 
Допоможи нам відчинити 
двері  Для цього виконуй 
завдання та  шукай літери 
пароля на  кодовому замку  

1

2
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Меблі стоять у певному порядку  
Який предмет слід поставити в ряд?

Тато зашифрував повідомлення дітям, де буде їх  
чекати  Підкажи Дзумчику та Дзумочці, біля чого 
вони зустрічаються  Предмети в  кожному ря-
дочку та в кожному стовпчику не повторюються 

Встав літери відповідей  
Дізнайся пароль на кодовому замку 

3

У Й Б
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Речі в смарт-будинку

Тепер необхідно розставити та розклас ти 
речі  Допоможи нам 

1 З’єднай речі з приміщеннями, де їм місце 

Дзумочка відкрила коробку з  іграшками  По-
бачила там ці предмети  Який з  них зайвий? 
Відповідь запиши у комірку 

2

ДИТЯЧА КУХНЯ
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Який предмет бабуся має покласти на  порож-
нє місце? Предмети в  кожному рядочку та 
в кожному стовпчику не повторюються 

Допоможи Дзумочці розставити чашки на  відпо-
відні блюдця  З’єднай їх лініями 

3

4

3 2
А К

Встав літери відповідей  
Дізнайся, куди родина ДЗУМІВ 
піде на вихідних 

К

О
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Подвір’я будинку ДЗУМІВ
Привіт! Наш новий будинок має велике подвір’я  
Гайда досліджувати його!

1 Допоможи дітям дійти до  яблуні, оминаючи пере-
шкоди 

З’єднай лініями частинки листочків  Які дерева  
ростуть на подвір’ї будинку?

2
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Діти зірвали 9 яблук  Знайди їх і  розфарбуй так, 
щоб поруч не було яблук однакового кольору 

Діти побачили білочку  Яка тінь цієї білочки? 
Не забудь записати відповідь у комірку 

Сонечка розташувалися в  ряд у  певному порядку   
Розфарбуй останнє сонечко так, щоб зберегти  
порядок 

3

4

5

Молодці! Ми чудово попрацювали!

9
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Ігровий майданчик
Привіт! Добре, що ти знову з нами! Ми 
з  друзями любимо грати на  дитячо-
му майданчику  Гайда з  нами! Будемо 
розгадувати таємний код!

1 Дзумочка дуже полюбляє, щоб усе було 
«в колір»  Вона обирає гойдалку залежно 
від одягу  Знайди відповідність  

Дзумчик залюбки виконує різні фізкультурні  
вправи  Склади йому компанію  Виконай ці впра- 
ви  Придумай свої вправи і  намалюй їх за до-
помогою умовного чоловічка на аркуші паперу 

2
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