
От издателя 

 

 

   Вы держите в руках первую книгу, изданную специально для грекоговорящих детей. 

Она совершенно особенная. Мы адресуем ее детям, которые не владеют русским языком 

или слышат русскую речь в семье, но живут в грекоговорящей среде или владеют русским 

языком совсем немного. С этой книгой помочь детям могут не только профессиональные 

педагоги, но и родители, владеющие и не владеющие русским языком. 

 

  Иностранный язык лучше начинать учить с самого детства. И это легко сделать с 

помощью веселых игр и заданий. В эту большую цветную книгу мы постарались 

поместить множество замечательных игр и упражнений. «Алфавитка» познакомит Ваших 

детей с буквами русского алфавита, научит распознавать их в словах, научит их писать. 

Ребенок сможет выучить около 350 слов русского языка и продолжить занятия по 

учебнику элементарного уровня и выше. 

 

   Ваше терпение и желание передать любовь к русскому языку помогут быстро обучить 

ребенка русскому алфавиту и привить ему навыки чтения на русском языке. 

 

Желаем Вам успехов! 

 

АРБАТ 

 

С 2000 года наши двери открыты для вас 

*** 

Από τον εκδότη 

Κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο βιβλίο που εκδίδεται ειδικά για τα ελληνόφωνα παιδιά. Είναι 

απολύτως ιδιαίτερο. Απευθύνεται σε παιδιά που δεν κατέχουν τη ρωσική γλώσσα ή ακούν 

ρωσικό λόγο στην οικογένεια αλλά ζουν σε ελληνόφωνο περιβάλλον ή κατέχουν πολύ λίγο τη 

ρωσική γλώσσα. Με αυτό το βιβλίο μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά όχι μόνο οι επαγγελματίες 

παιδαγωγοί, αλλά και οι γονείς που είτε κατέχουν είτε όχι τη ρωσική γλώσσα. 

Η ξένη γλώσσα είναι καλύτερο να ξεκινά από την πρώτα χρόνια του παιδιού και αυτό είναι 

εύκολο να γίνεται με τη βοήθεια χαρούμενων παιχνιδιών και ασκήσεων. Μέσα σε αυτό το 

μεγάλο πολύχρωμο βιβλίο προσπαθήσαμε να βάλουμε πολλά υπέροχα παιχνίδια και ασκήσεις. 

Με την «Αλφαβήτκα» τα παιδιά σας θα γνωριστούν με τα γράμματα του ρωσικού αλφαβήτου, 



θα μάθουν να τα αναγνωρίζουν στις λέξεις, θα μάθουν να τα γράφουν. Το παιδί θα μπορέσει να 

μάθει σχεδόν 350 λέξεις της ρωσικής γλώσσας και να συνεχίσει τα μαθήματα με το διδακτικό 

εγχειρίδιο του στοιχειώδους επιπέδου και άνω.  

Η υπομονή σας και η επιθυμία να μεταδώσετε την αγάπη για τη ρωσική γλώσσα θα βοηθήσουν 

να διδάξετε γρήγορα το ρωσικό αλφάβητο στο παιδί και να το μπολιάσετε με τις δεξιότητες 

ανάγνωσης στη ρωσική γλώσσα. 

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

 

ΑΡΜΠΑΤ 

 

Από το έτος 2000 οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για σας 

 

 

 


