
READ
– ЯК МОЖНА ЧИТАТИ РАЗОМ З ДИТИНОЮ

Книга ”Ib siger godnat til en gris”
автор Peter Nordahl & Rasmus Bregnhøi

Приклад 



Ви допоможете своїй дитині звернути увагу на книгу, 
якщо говорите про книгу перед читанням. 

Приклад:
• Заголовок книги ”Ib siger godnat til en gris”.
• Що Ти бачиш на обкладинці книги?
•  Що тримає в свої руках Ib? Ти спала у спальному 

мішку?
•  Що буде робити Ib? Можливо вона йде на 

прогулянку?
• На задній сторінці є короткий опис книги.
• Ти пам’ятаєш як ми ходили в похід? Як це було?

Ви допоможете дитині зрозуміти зміст книги, якщо 
розмовляєте про книгу під час читання.

Приклад:
•  Дивись фото. Де є Ib? У місті чи лісі?
•  Думаєш це ранок/вечір? Як ми можемо це бачити?
•  Що робить Ib? (див фото з описом)
•   Як Ти гадаєш, що таке палиця для захисту? Чому Ib 

має палицю?
•  Як Ти думаєш, хто ззовні біля намету? (Див фото)
•   Як справи у порося? Як Ти виглядаєш, коли Ти 

сердишся/коли Ти весела?
•  Як Ти думаєш, що каже Ib до порося? Я думаю, Ib...
•  Що робить Ib? Я думаю, що Ib...
•   На останній сторінці Ib уявляє місяць. Коли я уявляю 

Тебе (покажіть). Спробуй уявити?
•  Як закінчилась історія? Ib щасливий чи сумний?

Ви допоможете дитині зрозуміти зміст книги, якщо 
розмовляєте про книгу після читання.

Приклад:
•  Яка сторінка в книзі була найцікавішою? Що там 

відбулось? Або Ти пам’ятаєш, що це було.
•  Як виглядає Ib, коли він бачить тінь порося ззовні 

біля намету? Я думаю він...
•  Тобі було страшно? Коли мені страшно я 

виглядаю так. Як Ти це бачиш?
•  Я боюсь коли...? Чого Ти боїшся?
•  Чому Ib не боявся в кінці історії? •  Як Ти думаєш, 

Ib проти порося? Ib хороший чи поганий? Чому Ти 
так думаєш?

•  Ти пам’ятаєш як Тобі допомагали? Які були 
відчуття?

З дітьми старшого дошкільного віку, Ви також 
можете вказувати на текст і говорити про те, як 
виглядають і звучать літери та слова.

Приклад:
•  Тут стоїть øf – що каже порося? Що каже собака? 

Що каже ...?
•  Gris звучить fis. Можемо знайти інші слова які 

звучать як gris og fis (ris)?
•  Тут стоїть mor і воно починається з M - mmmm. Ти 

можеш чути як звучить M так як ім’я Marie – Mmm-
mor та Mmmmarie?

Якщо дитина не відповідає на Ваші запитання, 
Ви можете допомогти, пропонуючи відповіді 
або відповідаючи самостійно. Ви також можете 
повторювати те, що говорить дитина і доповнювати 
речення. Пам’ятайте, що відповідь дитини також 
можна показати мовою тіла та мімікою.

ПЕРЕД ЧИТАННЯ

ПІД ЧАС ЧИТАННЯ

ПІСЛЯ ЧИТАННЯ

 Дивись сюди, кого Ти бачиш..?

Як Ти думаєш, що тут...?

Так, це собака Ib та порося

Так, Ib боїться, бо там
видно тінь за наметом

Собаку

Ой..
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