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«Ластівка»  

«Як под ружити  

ді тей  з  кн игою? »  



Та іноді здається, що подружити дітей з  

книжками, а тим більше –   

зовсім малюків - просто неможливо.  

Складно, довго, рано, - батьки знаходять  

різні відмовки.  

 
Шановні батьки! 

Читання книги для дітей не є таким цікавим як  

ігри, забави чи перегляд мультфільмів.  Не  

приваблює малюків і тривале розглядання  

книжкових ілюстрацій - вони поспішають  

дізнатися, що буде далі, а планшет чи телевізор  

одразу задовольняють їхній інтерес.  

Дитина навряд чи зацікавиться читанням,  

якщо її до цього не підводити поступово.  

      Ейнштейн говорив:  

«Якщо хочете, щоб дитина  

була розумною, читайте їй 

побільше казок».  

Казки і читання вголос допоможуть малюку  

полюбити цікаві історії про фантастичних героїв 

чи тварин. 

Я к ж е прив ерну ти увагу  дитини до 

книж ки? Хт о  ц е  мож е з робити?  

А головн е —коли?  

Дошкільне дитинство - це саме той час,  

коли варто долучати юну особистість до книги. 

 
7 порад  

Як подружити дитину з  книгою:  

 

 Відслідковуйте вподобання своєї дитини. Якщо 

їй подобаються казки і розповіді про тварин, не 

потрібно насильно заставляти слухати історії 

про Космос, планети, метеликів, принцес, супер 

героїв і т. ін. 

 

Знайдіть час для дитини. Через буденність, 

хатні клопоти, поспішність жити, коли емоції 

ллються через край дітям не вистачає батьків-

ської любові і тепла.  Виділіть їй хоч хвилинку. 

Почитайте, пограйте чи просто обійміть. 

Читати книги найефективніше граючись. 

 

Добирайте книги відповідно до віку дітей. Що 

менша за віком дитина, то важливіше зна-

чення мають для неї яскрава барвиста об-

кладинка книжки та кольорові малюнки. 

 

Розглядайте і обговорюйте яскраві ілюстрації. 

Подавайте добрий приклад: багато читайте 

для себе і для дітей, ходіть разом в книжкові кра-

мниці, пропонуйте дитині самостійно обрати кни-

жки, цікаві їй. 

 

Оволодійте мистецтвом виразного читання.  

Читаючи казки передавайте емоції, адже мо-

жна зробити розповіді більш захоплюючими, як-

що їх не просто переказувати або читати, а відт-

ворювати з додаванням до них різноманітних 

голосів і звукових ефектів.  


