
od Wydawcy

Książka prfeznaczona jest do praktycznej nauki języka rosYjsłiego' Podaje
ponad 500 słów osadzonych W konkretnym kontekście. lch znaczenie unaocznione
jest poprzez obrazki.

Każda stronę na|eży czYtać w następujacym porządku:
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4

zdania nabiorą zna€zenia, jeś|i czyteInik będ,ieje fe sobą porównywał, coznako.
micie utatwią MU towarzYszące iń obrafki. Nowe słówka nie obciążą nadmiernie
Jego pamięci i catą uwagę będzie mógł skupić na tym' W jaki sposób zmianom
w zdaniach towarzYszq zmieny znaczenia. Wten sposób nauka jęfyka rosYjskiego
będzie baldziejprzypomjnać zabawę niż żmudnQ prace'

stopień trudnościbędzie wfrastał z każdą stroną iczyte|nik powo|i prze]'dzie od
pojedynczych słów do zdań prostych, a od zdań prostych -do złożonYch.

NajIepiej pracoWać jednocześnie nad dwiema.trzema 5tronami, aż opanuje się
zamjeszc2onY tam materiał' Przy korzystaniu z ksjqżłi na|eŹy WYłączyć ze świado
'nościjęzyk ojczystY. Znaczeflie zdań podpowiedzą obrazki' Na|eźy próbować zro.
fumieć po rosyjsku, co ozna€za danY obrazek' W ten sposób czYte|nik będzie od
początku myś|ał po rosyjs*u, a to jest najlepsza droga do opanowa nja jęfyka '

Na obrazkach przedstawienisq |udzie, atakże zaprezentowane są rośIinv zwie'
Eęta, różnego typu budowle, środki transpońu, przedmioty codziennego użytku
iartykuły spożyw€ze. Dziękiobrazkom zostają wychwycone podobieństwa i różnice
między u kaza nymi obiektam i' Ksiąźka przyb|iża czynnościdnia powsfedniego, takie
jak poruszanie się po mieści€, przy8otowywan;e i podawanie posiłków, sprząta.
nie, robienie zaku pów czy wypoczywan ie' W książce poprzez obrazki zostały pfted
stawione nie ty|ko poszczegó|ne obiekty, a|e także pojęcia geograficzne, zjawiska
przyrodnicze' prawa fizyki i mat€matyki czy wje|kie odkrycia ludzkości' |Giążka uczy
orientacjiw czasae i pftestrzeni.

Naukę Ułatwiają p}ta nia zamieszcfane co trzydzieści.czterdzieści stron, na które
czyteInik może odpoWiedzi€ć, a następn ie 5prawdzić W kIuczu poprawność udzie.

(siążkę wieńczy krótki rys 8ramatyki języka rosyjskiego, a takźe słowniczek
obejm ujący stówka wraz z numeramistron, na który€h zostały zamjesfczone przy
poszcze8ó|nych obrazł(ach.
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