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Від народження до року
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Читати з дитиною весело — це час 
для близькості, сміху та спілкування 
одне з одним.

Коли ви читаєте зі своєю дитиною,  
це сприяє її розвитку, зміцнює  
зв’язок між вами і допомагає 
підготувати її до школи.
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Шановні мами, тати та опікуни!

Ніколи не буває надто рано, щоб почати 
насолоджуватися книжками разом.  
Читання дитині з раннього віку допомагає  
їй якнайкраще розпочати життя.

Однак декому важко визначитися  
з книжкою, а декому здається, що в нього 
погано виходить читати вголос, тому ми 
підготували цю книжечку порад та ідей  
щодо того, як отримати максимальну віддачу 
від спільного користування книжками.

Щиро, 
Усі ми в BookTrust
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Основні поради про 
спільне читання

•  Знайдіть тихе місце подалі від шуму, 
телевізора та мобільних телефонів.

•  Знайдіть час, щоб роздивитися малюнки  
й обговорити їх.

•  Якщо ваш малюк жує книжку, — не 
зважайте на це, головне — розпочати... 
Незабаром дитинка із задоволенням 
допомагатиме вам перегортати сторінки!
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•  Використовуйте звуки тварин 
або звукові ефекти — вони 
допомагатимуть оживити  
історію та смішитимуть вас обох!

•  Історіями та віршами можна 
ділитися з усією родиною, то чому 
б не запросити інших членів сім’ї 
приєднатися?

•  Якщо ви не блискучий читач — це 
не має значення, адже коли дитина 
чує ваш голос, — це її заспокоює.
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Час на віршики

Розважайтеся, співаючи з дитиною цей 
віршик:

Зірко, зіронько, світи!  

Справжнє диво в небі — ти! 

Діамантом в вишині  

шлеш промінчики мені! 

Зірко, зіронько, світи!  

Справжнє диво в небі — ти!
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•  «Зірко, зіронько» — ідеальний віршик 
для сну — чому б не поглянути на 
нічне небо разом?

•  Зробіть зірочки своїми руками — 
стуляйте і розтуляйте руки, щоб 
показати, як зірка мерехтить.

•  Якщо щодня разом із дитиною 
читати вірші, бодай протягом кількох 
хвилин, — це допоможе вашій дитині 
стати в майбутньому завзятим 
читачем.
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Чому важливо 
читати з дитиною

•  Спільне читання чудово підходить для 
зближення та створення міцних і сповнених 
любові стосунків з вашою дитиною.

•  Коли читання дитині казок та віршів 
стає звичним заняттям, це допомагає їй 
вчитися спілкуватися та підтримуватиме її 
благополуччя.

•  Діти, яким читають з раннього дитинства, 
краще навчаються, коли приходять час іти 
до школи, — спільне вивчення віршів та 
казок дасть їм швидкий старт!
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Виберімо кілька книжок

Читати одну й ту саму книжку знову і знову — 
це цілком нормально, тому що знайомі книжки 
заспокоюють і надають впевненості.
Однак якщо ви готові до змін, скористайтеся 
нашим Bookfinder, щоб підібрати книжки на 
теми, які сподобаються вашій дитині. Ви можете 
знайти ідеї книжок для дітей різного віку, від 
немовлят до підлітків. 
booktrust.org.uk/books
На наступній сторінці є також кілька чудових 
нових ідей щодо книжок, які допоможуть вам 
рухатися в цьому керунку.
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Кілька чудових 
книжок для початку

It’s a Little Baby (Це дитинка маленька)
Джулія Дональдсон, ілюстрації Ребекки Кобб 
(видавництво Macmillan Children’s Books) 
Хтось ховається на кожній сторінці цієї красивої 
та простої книжки — за купою прання, у високій 
траві та за колекцією м’яких іграшок. Підніміть 
віконця-відгорталки, щоб знайти дитинку і 
подивитися, що вона має на думці!

Baby Sparkle Bedtime (Колискова блискітки)  
DK 
(Видавництво DK Children’s) 
Вийди з ванни, одягни свою піжамку, як 
утомлений Тед, і послухай цю чудову історію 
перед сном. Написана зрозумілою мовою 
книжка з цупкого паперу з безліччю кольорових 
фотографій і гладесенькими сторінками, яких 
ваша із задоволенням торкатиметься.

Me... (Я...) 
Емма Додд 
(видавництво Templar Publishing) 
Пінгвінятко усвідомлює, наскільки воно маленьке 
в порівнянні з тим, наскільки високі гори і 
наскільки глибокий океан... але згодом розуміє, 
що і для дорослого пінгвіна вони також дуже 
великі! Чудово ілюстрована книжка, до якої так 
хочеться пригорнутися.

Where’s Mr Dog? (Де пан Пес?) 
Інгела П. Арреніус 
(видавництво Nosy Crow) 
Чи можеш ти знайти всіх друзів-тваринок, що 
ховаються за тканинними клапанами-відгорталками 
в цій яскравій та веселій книжечці? На останній 
сторінці є навіть дзеркало, з якого на тебе 
дивитиметься знайоме доброзичливе обличчя!
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•  Відвідайте місцеву бібліотеку, де ви 
можете взяти книжки безкоштовно. 
Поцікавтеся, чи проводять там зустрічі 
«Час віршів» або «Час казок», де ви 
можете побачитися з іншими сім’ями та 
насолоджуватися віршами разом!

•  Порадьтеся зі своїм лікарем: він підкаже, як 
вам підтримати розвиток вашої дитини та 
як краще разом читати книжки.

•  На сайті BookTrust на вас чекають 
чудові книжки онлайн! Тут є безліч ідей 
щодо книжок, які сподобаються дітям, 
а також багато порад, що допоможуть 
перетворити читання на розвагу. 
booktrust.org.uk

Шукаєте більше ідей?
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Слідкуйте 
за нашими 
публікаціями

BookTrust — найбільша благодійна 
організація в галузі літератури для дітей 
Великої Британії. Наша мета — сприяти тому, 
щоб діти полюбили читати.

Ілюстрації Деніела Тейлора

Благодійний номер 313343


