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Ви допоможете дитині зрозуміти текст, якщо поговорите про 
книгу перед її читанням.

Приклади запитань:
•  Назва книги така: “Винаходи, в’язані шапки і дурний кіт”. 

(Винаходи, в’язані шапки і дурний кіт). Прізвище автора та 
ілюстратора Rasmus Bregnhøi.

• Кого Ви бачите на обкладинці? Що вони роблять?
• Як Ви думаєте, що відчувають мишка і кіт?
•  Як Ви думаєте, це дурний кіт на обкладинці? Чому так або 

чому ні?
• Що Ви думаєте, про що книга? 
•  На звороті обкладинки є короткий текст, про що книга. Як 

Ви думаєте, як все може бути дуже погано і дуже добре, 
коли миша зустрічається з котом?

•  Які винаходи може зробити людина? Чи пробували Ви 
щось винайти?

Ви допоможете дитині зрозуміти текст, якщо поговорите 
про книгу перед її читанням.  

Приклади запитань:
•  Дивіться ілюстрацію на сторінці 4-5. Що ви бачите? Що 

таке магазин? 
• Як Ви думаєте, що таке помічник? Ст. 12.
•  Що має на увазі Мишка, коли каже: “це був дуже дикий 

удар”? Ст. 11.
• Що ще може означати удар ногою?
•  Що Ви робите в обсерваторії? Можливо подивіться на 

ілюстрацію нового будинку на Cт. 27-28.
•  Чому Кішка розповідає про свою майстерню з відкритою 

гордістю в голосі?
•  Як Ви думаєте, що відбувається вночі коли і Мишка, і 

Киця заснули??
•  Як Ви думаєте, чим закінчиться історія? Як Ви думаєте, 

чому історія так закінчується?

Ви допомагаєте дитині зрозуміти текст, якщо говорите 
про книгу після того, як Ви її прочитали.

Приклади запитань:
•  Що робить Мишка в парку? Подивіться на 

ілюстрацію.
•  Чому Мишка не разом з іншими мишками?
•  Ви коли-небудь відчували себе самотніми або були 

недостатньо хорошими?
•  У чому секрет Киці? У вас були секрети?
•  Який винахід створюють Мишка та Киця разом?
•  Чому Кицька не хоче продавати Собаку-Кікера?
•  Як Ви думаєте, чому Кіт хоче підпалити дім Мишки 

та Киці?
•  Що саме буде мати вирішальне значення для життя 

Мишки і чому?
•  Чи пережили Ви щось, що мало вирішальне 

значення для вашого життя?

Ви можете допомогти дитині зацікавитися писанням, 
якщо після прочитання книги будете обговорювати 
про слова, букви та звуки.

Приклади запитань:
•  Тут є слово Pussycat (вкажіть на текст). Чи можете 

Ви знайти слово Pussycat в іншому місці в тексті?
• Ви можете знайти слово Pussycat?
•  Миша (Mouse) звучить так само, як будинок (Hou-

se). Чи можете Ви знайти інші слова, які звучать так 
само, як Миша і будинок? 

•  Чи можете Ви згадати інші слова, які звучать 
однаково/римуються?

• Ви чуєте перший звук у слові чобіт?
•  Чи можете Ви знайти слово, яке починається на 

звук «Б»?
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