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ВАЖЛИВА РОЛЬ БАТЬКІВ
 Коли ви читаєте з дитиною та розмовляєте з нею про 
книги, ви зміцнюєте її мову та знання про книги та 
письмо. Це впливає на те, як ваша дитина спілкується 
з іншими та розуміє навколишній світ.

•  Дитина рано починає прислухатися до ваших 
слів та розповідей  

•  Ви зміцнюєте мову вашої дитини, коли ви 
читаєте та розмовляєте про книги



ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ  
ПРО READ



ЧИТАЙТЕ РАЗОМ З  
СВОЄЮ ДИТИНОЮ
Чим раніше ви почнете читати з дитиною, тим краще. 
На початку ви можете читати книги з простими 
мотивами і словами, які викликають  увагу і дають 
про що поговорити. Це можуть бути пізнавальні книги 
з ілюстраціями, до яких дитиніа може торкатися та 
гортати.У дитини поступово зароджується бажання 
читати.

•   Вказуйте на слова, малюнки та речення,  
які ви читаєте

•  Хороші звички читання потребують часу. Чим 
більше ви читаєте, тим більше у вашої дитини буде 
бажання читати



ГОВОРІТЬ З ДИТИНОЮ ПРО КНИГУ
Хорошою ідеєю є поговорити з дитиною 
про книгу до читання, під час та після  
читання. Під час розмови про книгу, 
дитині потрібно розповідати про значення 
малюнків та зміст книги.

Коли ви ставите відкриті та цікаві 
запитання, ваша дитина активніше бере 
участь у розмові про книгу. Це стимулює 
мову дитини.

Вислухайте дитину та дайте їй відповідь. 
Також використовуйте мову тіла та міміку.

Ви можете допомогти своїй дитині 
розповісти історію та заглибитись у 
пояснення. Чим більше дитина знає 
про речі, чим  більше слів вона знає та 
використовує,  тим  краще ваша дитина 
буде розуміти зміст кножок.

Ви знайдете допомогу з читання на аркуші «Як читати з дитиною»



•  Розкажіть,що означають малюнки та 
про що книга

•  Повторіть сказане дитиною в 
правильній та розгорнутій формі

•  Не пропускайте слів, які на вашу 
думку, є важкими для дитини

Дивись, це собака

Собака має палицю Так, це машина ..це вантажна машина

Собака 

Машина

•  Навіть якщо ваша дитина ще не 
може говорити, вона спілкується 
з вами за допомогою звуків, мови 
тіла та міміки

•  Ви допомагаєте своїй дитині, 
додаючи слова до її звуків, мови 
тіла та міміки





ПОГОВОРИМО РАЗОМ ПРО КНИГУ
Коли ви читаєте з дитиною, ви створюєте момент близькості між вами.

Наприклад, читайте за пеленальним столиком, у ліжку або сидячи близько один 
до одного на підлозі, з можливістю зорового контакту.

Хорошою ідеєю є читати одні й ті ж книги. Тому що кожного разу, коли читаються 
книги, виникають нові слова чи теми, про які можна поговорити.

Якщо дитина не хоче слухати історію, розкажіть, що ви бачите на картинках

•  Читання створює близькість 

•  Cтежте за дитячою 
допитливістю і говоріть про те, 
що цікаво дитині

•  Не обов’язково читати книгу від 
початку до кінця



спати

Так, бабуся спить.  
Вовк іде до бабусі.

ГРАЙТЕ З МОВОЮ ТА ЗМІСТОМ
Це може полегшити вашій дитині розуміння дії в книзі, якщо ви 
«граєте у героїв книги». Ви можете бути персонажами у книзі або 
використовувати предмети з книги.



•  Покажіть слова з книги конкретними предметами, 
жестами та мовою рухів

• Якщо необхідно, розіграйте дію з книги

Ніс

Так, у нас є ніс, а у 
слона хобот

Слон

Так, це слон. У слона є хобот.



ГРАЙТЕ З МОВОЮ, 
ПИСЬМОМ ТА ЗМІСТОМ
Ваша дитина розуміє мову, коли ви граєте з нею. Ви можете 
вимовляти слова та імена чітко або смішно.

Коли ви показуєте письмо в повсякденному житті, наприклад, у 
книгах, на вивісках та коли ви складаєте список покупок, ваша 
дитина отримує знання про те, що таке читання та письмо.

Слово вухо звучить як ухо...

Слово оса подібне на коса... коса



Так, це змія. Змія 
починається на З

Змія

Ligesom slangen siger bogstavet S sss

зззз

•   Cпівайте з дитиною, вивчайте віршики та складайте рими 

•  Познайомте свою дитину з письмом і покажіть дитині, що 
ви читаєте та пишете

•  Зосередьтеся на тексті та обговоріть, як виглядають і 
звучать букви та слова



ЗНАЙДІТЬ БІЛЬШЕ КНИГ
Ви можете взяти більше книг у бібліотеці або на сайті www.aakb.dk. 

Якщо потрібно, ви може попросити бібліотекаря допомогти вам знайти хороші книги.

Ви можете знайти ідеї для інших книг на www.aarhus.dk/read.

В eReolen ви також можете взяти електронні та аудіокниги.



РОЗМОВЛЯЙТЕ З ДИТИНОЮ НА ТІЙ 
МОВІ, ЯКУ ВИ ЗНАЄТЕ НАЙКРАЩЕ
Якщо ви не розмовляєте данською мовою, ви можете використовувати  мову яку 
ви знаєте, коли ви говорите про книгу. Розмовляйте з дитиною тією мовою, якою 
ви володієте найкраще. Ви можете говорити про слова та фрази як данською, так і 
рідною мовою вашої дитини.



 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ 
ПРО READ
Ви можете прочитати більше про READ –  читання  
разом та знайти корисні  матеріали на кількох мовах 
на веб-сайті www.aarhus.dk/read
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