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Як батьки, у Вас є можливість пробудити у 
дитини допитливість, радість від читання 
і розширити можливості Вашої дитини 
навчитися добре читати і писати. Читання та 
письмо важливі для того,щоб Ваша дитина 
інтегрувалась у школі та в майбутньому 
житті.

Коли Ви читаєте книжки з дитиною, 
розмовляйте про текст і практикуйте з 
письмом у щоденній діяльності дитини. Це 
допомагає розвивати Вашій дитині навички 
мовлення та знання написання слів.



Коли Ваша дитина бачить, як Ви пишете 
списки покупок, електронні листи, текстові 
повідомлення тощо, тоді вона дізнається які слова 
використовуються і потім старається написати сама.

Дозвольте Вашій дитині пограти з письмом, пишучи 
заговірки або букви на малюнку. Важливо, щоб Ви 
поважали спроби Вашої дитини писати.
Нехай дитина отримає досвід, що вона може 
виразити себе, використовуючи письмо.

Коли час проведений за читанням стає приємним 
часом між Вами та Вашою дитиною, тоді Ваша дитина 
буде відчувати радість від читання та розмов про 
книжки. Ваша дитина захоче читати, коли вона відчуває 
Ваш інтерес.

Уникайте, щоб Вас турбували або переривали під час 
читання. Ви можете переглянути час та місце, де і коли 
найкраще читати разом.

Також читайте якомога частіше.

Гарна ідея читати кілька одних і тих же книг декілька 
разів. Тому, що кожного разу, коли Ви читаєте книги, Ви 
знаходите нові слова чи теми, про які можете говорити.

Бажано шукати книги разом з Вашою дитиною. Для 
прикладу, спробуйте привернути увагу на те, які теми та 
книжки цікавлять Вашу дитину.

Коли Ви разом читаєте різні книжки з Вашою дитиною, 
тоді у неї зростає інтерес та знання текстів.

ЧАС І БАЖАННЯ ЧИТАТИ

ПИШІТЬ РАЗОМ З ВАШОЮ 
ДИТИНОЮ

Ви можете дуже допомогти своїй дитині, якщо будете 
разом читати книги та говорити про них.

Розмовляти з дитиною про книгу ДО, ПІД ЧАС і ПІСЛЯ 
читання – гарна ідея. Ви можете говорити про ілюстрації, 
слова, зміст або будь-що інше, що спадає на думку.’.

Нехай розмова про книгу йде з того, що цікавить Вашу 
дитину. Ви можете допомогти дитині, складаючи слова 
до розповіді та уточнюючи пояснення до речень.

Чим більше Ваша дитина знає про речі і чим більше 
слів вона знає та використовує, тим краще Ваша дитина 
розумітиме зміст книжок. Важливо не пропускати слова, 
які, на Вашу думку, є важкими для Вашої дитини. 
Поясніть або краще покажіть слова і фрази, які Ваша 
дитина не знає.

Коли Ви ставите відкриті та допитливі запитання, Ваша 
дитина активніше бере участь у розмові про книгу. 
Завдяки цьому, стимулюється мова дитини та бажання 
розповідати. Виділіть час для себе, щоб вислухати 
дитину та відповісти на її запитання.

Ви підтримуєте знання Вашої дитини про мову, 
розповідаючи про те, як виглядають і звучать слова 
та літери. Коли Ви закінчуєте читати книгу, Ви можете 
проаналізувати текст. Наприклад, Ви можете знайти 
слова які звучать однаково або можете знайти букви з 
імені Вашої дитини в тексті.

Ви можете знайти допомогу для читання в розділі «Як 
читати з дитиною».

Якщо Ви говорите іншою мовою, аніж данська, Ви також 
можете використовувати цю мову, коли розмовляєте 
про книгу. Розмовляйте з дитиною тією мовою, якою 
Ви володієте найкраще. Ви також можете читати книги 
Вашою рідною мовою.

ЧИТАЙТЕ ТА РОЗМОВЛЯЙТЕ 
З ВАШОЮ ДИТИНОЮ BARN



Книги в сумці можна читати кілька разів. Але Ви також можете читати інші книги, 
наприклад, Ви можете позичити більше книг у бібліотеці. Запитайте у бібліотекаря чи 
вчителя Вашої дитини, щоб допомогли Вам знайти хороші книги

Ви можете знайти ідеї для нових книг на: www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge. 
Ви також можете позичити електронні та аудіокниги за адресою - www.eReolen.dk.

З кодом Вашої дитини - UNI log in, Ви можете читати книги тут: www.eReolenGo.dk або тут: 
www.superbog.dk.

Ви можете знайти додатки eReolen та eReolen Go, де книги можна читати/слухати з 
підключенням до інтернету або без нього.

Ви можете прочитати про програму READ - читання разом і знайти матеріали кількома 
різними мовами на сайті: www.aarhus.dk/read.

ЗНАЙДІТЬ БІЛЬШЕ КНИГ

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ ПРО ПРОГРАМУ READ


