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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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Дорогі мами, тати і опікуни!

Якщо ви присвячуватимете 10 хвилин на 
день, читаючи вашим дітям, це допоможе  
їм розвинути соціальні та емоційні навички 
та стати впевненими та щасливими учнями.

У цій книжечці ви знайдете дуже багато 
порад та ідей щодо того, як отримати 
максимальну віддачу від спільного 
користування книжками — сподіваємося,  
що вона вам сподобається!

Щиро, 
Усі ми в BookTrust
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Основні поради про 
спільне читання

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

•  Обійміть одне одного або запросіть 
братів і сестер приєднатися і 
разом насолоджуватися казками, 
оповіданнями та віршами.

•  Наслідуйте звуки тварин або звукові 
ефекти — вони допомагатимуть 
оживити історію та смішитимуть вас 
обох!
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•  Читаючи разом, ставте запитання, як от: 
«Що ти бачиш на цій сторінці?» 
«Як гадаєш, що вони відчувають?»

•  Спробуйте попросити дитину 
переповісти історію. Вона може «читати» 
малюнки і розповідати, що відбувається 
на сторінці.

•  Спробуйте робити кумедні гримаси або 
використовувати голоси персонажів — 
це завжди смішить дітей!
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Дивіться на малюнки і 
обговорюйте їх

•  А чи зможеш ти знайти динозавра або кролика? Що 
ще ти тут бачиш?

• Скільки тут бананів?
• У яку гру грають діти?
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Пам’ятайте: коли ви говорите зі своєю дитиною, 
це допомагає їй дізнаватися більше слів
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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, що сподобаються вашій дитині. Тут 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

Shark In The Park (Акула в парку) 
Нік Шарратт 
(видавництво Picture Corgi) 
«Томоті Поп, Тімоті Поп, що ти бачиш у свій 
телескоп?» Чи справді він бачить акулу в парку? 
Ваша дитина із задоволенням візьме участь у 
заняттях, що пропонуються в цій веселій книжці, 
а також дізнається багато нових слів.

Oi Frog! (Жабка Ой) 
Кес Грей і Джим Філд 
(видавництво Hodder Children’s Books) 
Правила такі: коти сидять на килимках, зайці 
сидять на сходах, мули сидять на ослінчиках… Але 
жабка не хоче сидіти на колоді! Весела книжка 
віршиків, яка змусить вас і вашого малюка 
заходитися сміхом.

The Sheep Who Hatched An Egg (Овечка, яка 
висиділа яйце) 
Джемма Меріно 
(Видавництво «Macmillan Children’s Books») 
Овечка Лола щодня годинами доглядала за своїм 
чудовим руном, тому вона дуже засмутилася, 
коли одного разу втратила його. Однак коли її 
руно знову відросло, вона отримала чудовий 
сюрприз... Прекрасна історія про те, що дружба 
важливіша за гарне волосся.

We are Family (Ми — сім’я) 
Патрісія Хегарті, ілюстрації Райана Віткрофта 
(видавництво Caterpillar Books) 
Усі родини різні, але є одна річ, яку мають всі 
вони — це любов. Прекрасна книжка, в якій 
більшість дітей зможе побачити себе або родину, 
дуже схожу на їхню власну.
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Навчайтеся, розважаючись
•  Пограйте у відгадки, коли гуляєте разом. 

Запитайте у своєї дитини, які цифри чи 
букви вона бачить на автобусах, плакатах та 
вивісках.

•  Нехай ваша дитина із задоволенням малює на 
папері простими або кольоровими олівцями. 
Не існує правильного чи неправильного 
способу намалювати малюнок — це 
найперший етап письма та малювання.

•  Хай дитина розпитує вас про все на світі! 
Ставити запитання — одна з найважливіших 
навичок, яких потребує той, хто вчиться!
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Шукаєте більше ідей?

•  Відвідайте місцеву бібліотеку, де ви можете 
взяти книги 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 підказок щодо 
книг, які сподобаються дітям, а також ігри та 
оповідання. booktrust.org.uk
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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


