
 

Плекаємо в дитини любов до книги. 
 

Дошкільний вік – важливий період дитини у формуванні 

активного інтересу до людини й бажання спілкуватися, 

підтримувати контакт з нею. Дошкільник є слухачем, 

оскільки самостійно читати частіше за усе ще не вміє. Тому 

читання художнього твору забезпечує, з одного боку, 

спілкування дитини з дорослим, а з іншого – знайомить 

малюка із загальнолюдським досвідом, відображеним у книзі. 

Читання книжок – це один з найкращих способів 

проведення часу зі своїми дітьми. Джейсон Буг у своїй книзі 

«Народжений читати. Як подружити дитину з книгою», після 

інтерв’ю із спеціалістами з розвитку дітей, у вчителів, 

бібліотекарів, нейрофізіологів зробив висновок, що читання 

потрібно зробити більш інтерактивним. Дослідження 

показали, що інтерактивне читання може підвищити IQ дітей 

на шість або більше одиниць. Автор виявив, що інтерактивні 

методи для читання можна використовувати під час поїздок до 

магазину, під час перегляду телевізійних програм, під час 

поїздки на автомобілі, прогулянки в парку і в багатьох інших 

місцях.  

 РОЗМІРКОВУЙТЕ З ДИТИНОЮ, ЩО СТАНЕТЬСЯ ДАЛІ. 

Фахівці рекомендують батькам та вихователям пропонувати 

дітям подумати, що станеться далі в сюжеті, читаючи книгу 

разом. Цей метод може працювати незалежно від того, де ви 

знаходитесь.  

 

 



 

 ВІДСЛІДКОВУЙТЕ ВПОДОБАННЯ ВАШОЇ ДИТИНИ. 

І це справді простий спосіб збагачувати досвід читання з 

дитиною. І не дивуйтесь, коли читацькі інтереси вашої дитини 

приведуть Вас, дорослого, до нового досвіду. 

 

 ПОРІВНЮЙТЕ РЕАЛЬНІ СИТУАЦІЇ З СЮЖЕТОМ КНИГ. 

Коли дитина хоче щось в магазині іграшок або починає 

істерику по дорозі до дитячого садочку, говоріть з дітьми про 

те, як книжкові персонажі стикаються і справляються з тією ж 

ситуацією в книзі. Це допомагає! 

 ОБГОВОРЮЙТЕ ОСОБИСТІ ДУМКИ ПРО КНИГУ. 

Джейсон Буг завжди радить батькам запитувати дітей, що ті 

думають про книгу після її прочитання. Запитайте дитину, що 

вона думає про книгу, кіно або про казку прочитану на ніч. Ці 

прості питання можуть надихнути на тривалу розмову і 

допоможуть провести час з користю. 

 ПЕРЕТВОРЮЙТЕ ВАШІ ІСТОРІЇ В ГРУ. 

Автори відомих дитячих книжок наголошують на тому, що 

можна зробити розповіді більш захоплюючими, якщо їх не 

просто переказувати, а відтворювати з додаванням до них 

різноманітні голоси і звукові ефекти. Завдяки цьому методу, 

граючись, дітлахи будуть розвивати уяву і дитячий погляд на 

літературні твори.  

Пам’ятайте, що хороші книги не закінчуються після 

перегортання останньої сторінки. Продовжуйте розмови 

про книги, які залишають слід у серці Вашої дитини. 

 

 


