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Приймайте дитину такою, 
якою вона вже є, з таким 
життям, яким вона вже 

живе, і включайте в зміст 
своїх спілкувань з нею її 

життя в усіх його проявах, 
цікавтесь цим життям, 
станьте його учасником. 
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Шановні батьки! 

 
Розуміючи важливість відродження спільного читання у 

родинах і з огляду на поглиблення кризи так званої «не 
любові» до читання у дітей, пропоную вам пройти 
батьківський всеобуч. 

Тільки разом ми навчимося азів та зробимо перші кроки на 
шляху до виховання справжнього читача. Тільки спільні 
зусилля бібліотекарів, батьків, вихователів із популяризації 
сімейного читання дадуть певні позитивні результати. І тоді 
вільний час наші діти проводитимуть змістовно, цікаво, з 
кожною новою книжкою, підвищуючи свою інформаційну 
культуру та розширюючи кругозір. 

Сподіваюсь, що пропоновані інформаційні матеріали 
допоможуть знайти відповіді на питання, які вас цікавлять або 
хвилюють. 

Тетяна Ружанська 
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Книжка в духовному  
житті дитини 

 
Книжка відіграє велику роль у 

духовному житті дітей, але лише тоді, 
коли дитина вміє добре читати. 

Читання, як джерело духовного 
збагачення не зводиться до вміння 
читати: з цього вміння воно тільки 
починається. Дитина може читати 
вільно, безпомилково, та книжка – це 
часто буває – не стала для неї тією 
стежиною, що веде до вершини 
розумового, морального і естетичного 
розвитку. Вміти читати – означає бути чутливим до змісту й краси 
слова, до його найтонших відтінків. Тільки той учень «читає», в 
свідомості якого слово виграє, тріпоче, переливається барвами і 
мелодіями навколишнього світу.  

Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і 
самих себе. Воно відкривається перед дитиною лише тоді, коли 
поряд з читанням, одночасно з ним і навіть раніше, ніж вперше 
розкрита книжка, починається копітка робота над словом, яка 
повинна охоплювати всі сфери активної діяльності, духовного життя 
дітей - працю, гру, спілкування з природою, музику, творчість. Без 
творчої праці, що створює красу, без казки і фантазії, гри і музики 
неможливо уявити читання як одну із сфер духовного життя дитини. 
Основа розвитку мови й мислення – це і «подорожі» до живого 
джерела думки, і емоційно-естетичне забарвлення слова, яке стає 
зрозумілим завдяки вмінню відчувати красу мови, і художні 
багатства, втілені в книжках. 

Справжнє читання – це читання, що захоплює розум і серце, 
пробуджує роздуми про світ і самого себе, примушує дитину бачити 
себе й думати про власне майбутнє. Немає такого читання – людині 
загрожує духовна порожнеча. Ніщо не замінить книжки. 

До того, як прочитати перше слово, дитина повинна почути 
читання вчителя, матері, батька, відчути красу художніх образів. 
«Подорожі» в світ природи не можна уявній як щось відірване від 
книжки. Дитина не побачить краси навколишнього світу, якщо вона 
не відчула краси слова, прочитаного в книжці. Шлях до серця і 
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свідомості дитини йде з двох сторін, на перший погляд, немовби 
протилежних: від книжки, від прочитаного слова до усної мови і від 
живого слова, що ввійшло в духовний світ дитини, до книжки, 
читання, написання. 

Підлітків треба вчити читати й читаючи пізнавати самих себе, 
вчити виховуватися книжкою й жити у світі книжки. 

З книжки починається самовиховання, індивідуальне духовне 
життя. Є такий момент у виховному процесі, коли наставник, що 
весь час дбайливо вів за руку свого вихованця, вважає за можливе 
випустити його руку й сказати: «Іди сам, учись жити». Щоб 
зважитися на таке, потрібна велика педагогічна мудрість. Щоб 
підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її 
в світ книжки. Книжна повинна стати для кожного вихованця 
другом, наставником і мудрим учителем. Важливе  виховне завдання 
в тому, щоб кожний хлопчик, кожна дівчинка, закінчуючи початкову 
школу, прагнули залишитися наодинці з книжкою, прагнули до 
роздумів і міркувань. Залишитися наодинці – це не самотність. Це 
початок самовиховання думок, почуттів, переконань, поглядів. Воно 
можливе лише за умови, коли книжка входить у життя маленької 
людини як духовна потреба.  

Любов до книги, читання виховується, перш за все, у сім’ї. І в 
цьому важливу роль відіграють саме батьки, які завжди повинні 
пам’ятати:  якщо з дитинства у дитини не виховано любові до 
книжки, якщо читання не стало її духовною потребою на все життя, - 
в роки отроцтва душа підлітка буде порожньою, на світ Божий 
виповзає, неначе невідомо звідки воно й взялося, погане.  

Раджу вихователям дітей: присвячуйте цілі години занять 
найпрекраснішому заняттю – зустрічам з книгою. Хай книжка 
захоплює так, як улюблена мелодія, як прекрасний танок. Якщо 
книга стане для вашої дитини завжди новим, незбагненним чудом, 
якщо майбутня молода людина прагнутиме до самотності, щоб 
осягнути таємниці цього чуда, якщо серед юнацтва буде багато 
диваків, закоханих у книжку, диваків, що віддають книжці перевагу 
перед усім іншим, - зникнуть проблеми, перед якими безсилі інші, 
здавалося б, могутні засоби… 

 
В.О.Сухомлинський 

 
 



 6 

Робота бібліотеки з батьками 
 

Основне завдання бібліотеки сьогодні навчити дітей цінувати 
книгу, відчувати в ній щоденну потребу! Багато труднощів на цьому 
шляху чекає і батьків, і педагогів, і бібліотекарів. 

Плідна співпраця бібліотекарів з батьками є важливим фактором, 
який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки в 
розвитку читацьких інтересів учнів, у формуванні їх бібліотечної 
грамотності та культури. 

Основою роботи бібліотеки з батьками юних читачів є глибоке 
вивчення ролі сім'ї в читанні дітей. 
 

Рекомендації бібліотекаря батькам дітей 7-10 років 
 

1. Відвідувати шкільну і   міські бібліотеки,   знати правила 
поведінки в бібліотеці, ввести у словниковий     запас дітей 
поняття: "бібліотека", "читач", "абонемент", "читацький 
формуляр". 

2. Оформити   читацькі   зошити,   вивчати   читацькі   інтереси   
дітей,   вести сімейний формуляр. 

3. Проводити бесіди про бережливе ставлення до шкільних 
підручників, ознайомлювати з вимогами до користування і 
збереження підручників. 
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Спільними зусиллями  
виховаємо любов до читання 

Консультація для батьків 
 

Не хлібом єдиним,  
а творчості дивом, 

а криком дитини  
існує людина. 

І. Жиленко 
 

Освіта дитини починається з навчання читати і писати. І 
відбувається це здебільшого в родинному колі. У сім'ї 
прищеплюються і любов до книги, отримання задоволення від 
процесу читання, звичка бути постійно з книгою й неможливість 
існування без неї. 

Дитина відчуває духовну єдність із родиною тільки тоді, коли 
батьки усвідомлюють взаємозв'язок між розвитком молодшого по-
коління і освітнім рівнем старшого покоління. 

Головна відмінність сімейного читання від інших його видів - 
класного, позакласного та домашнього, полягає у тому, що батьки, 
використовуючи книгу, починають по-справжньому займатися 
духовним розвитком своєї дитини, формуванням її особистості. 

Ось чому ми, бібліотекарі, звертаємося до вас, батьки: тільки 
спільними зусиллями ми зможемо відродити гарну традицію 
сімейного читання, тільки ви станете запорукою успішності ваших 
дітей, якщо надасте їм можливість долучитися до світових 
книжкових скарбів, що зберігає публічна бібліотека. І саме публічна 
бібліотека має приміщення для проведення змістовного дозвілля 
родини, володіє інформаційним потенціалом для задоволення 
різноманітних інтересів усіх членів сім'ї, має підготовлений персо-
нал, який допоможе, порадить. 

Але без вашої зацікавленості, бажання та ініціативи ми не 
зрушимо з місця. 

Існує думка про те, що вроджені здібності до читання у дітей 
виявляються лише у віці від 18 місяців до 3 років. А от психологи 
вважають, що прищепити любов до книги та читання можливо лише 
до 9 років. Пізніше це зробити складно, іноді практично неможливо. 

Постає питання: як розвинути у дитини любов до книги та 
читання? 

Ось декілька порад, які можуть стати у пригоді.  
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Розмовляйте, наспівуйте та грайте з дитиною 
 

Малюк із насолодою прислухається до вашої мови: коли бавиться 
у ванні, одягається, їсть та засинає, ввечері або ж на світанку. Тому 
дитина, з якою постійно розмовляли, підростаючи, починає швидше 
розуміти та відтворювати всі слова, які вона почула тоді, коли ще 
нічого, здавалося б, не розуміла.  

Мова розвивається при спілкуванні. Коли ми говоримо з дітьми, 
розповідаємо або читаємо історії, то тим самим допомагаємо їм здо-
бувати дуже важливе вміння - говорити. 

Діти мають природну здатність до мовного спілкування, але 
розвивається вона лише при взаємодії з іншими людьми. Діти 
можуть досить точно імітувати слова, однак це не пасивна тяга до 
мовлення. Кожне слово і його значення вони опановують самостійно 
й оформлюють у власне судження. А відтак мова наших дітей 
набуває індивідуальних рис. 

Опанування мовою - це не просто імітація. Потрібно зрозуміти 
світ дитини. У процесі появи нових відкриттів та нового досвіду 
росте потреба й у нових словах. Слова і події переплітаються й мова 
набуває значення, втілює певний життєвий досвід. Без мови все стає 
заплутаним і важко зрозумілим. 

Слова дають можливість дитині висловити те, що вона пережила, 
який досвід набула. Слова не з'являються нізвідки - це навколишній 
світ дитини, який і дає їй мову. Вирішальним моментом є те, як ми 
спілкуємося з дитиною у ранньому віці. Адже перш ніж почати 
говорити, вона вчиться слухати та дізнається, що слова існують. 

Бажано говорити з малюком про усі звичайні для вас, але такі 
важливі для нього, справи, які ви робите щоденно разом. Коментуйте 
свої дії: «миємо ручки», «сідаємо на стільчик», оповідайте те, що 
бачите, - так ви підготуєте уважного слухача. 

Починати знайомити малечу із читанням необхідно із перших 
років життя. Читаючи дитині, ви розширюєте її всесвіт, допомагаєте 
отримати задоволення від читання, збагачуєте знання та 
словниковий запас. 

Дитина вчиться спочатку слухати книгу, потім перегортати 
сторінки, запам'ятовувати слова, які бачить або чує. Читання дає їй і 
багато чого іншого: можливість посміятися та поплакати разом, 
навчитися не розгублюватися в життєвих небезпеках - а це саме те, 
що кожна дитина повинна вміти. 
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Щоденно знаходьте  
час для читання 

 

Усі, хто читає дітям, знають, яка це 
приємність для них, вони є уважними 
слухачами та сприймають текст усім єством 
і душею. Малюка цікавить: Що ховається 
між цими сторінками? Що причаїлося в цих 
чорних значках? 

Колись, у далеку давнину, у кожній 
місцевості були люди, які славилися своїм 
вмінням розповідати різні історії. Тепер 
їхню роль виконують бабусі й дідусі, вчителі початкової школи, а 
казки вони беруть з книжок. Щасливою є та дитина, яка має таке 
безпосереднє спілкування, бо це дітям потрібніше, аніж будь-які 
програми сучасних галасливих засобів інформації. 

Треба знаходити час для читання, особливо мамам і татам. Бо 
дитина дуже любить бувати разом зі своїми батьками, які весь час, 
день у день, мають багато інших справ, звідкись приходять, кудись 
ідуть, обтяжені своїми клопотами. А яка ж то втіха, коли мати або 
тато беруть книжку і сідають, щоб почитати своїй дитині. Почуття 
єдності, що виникає тоді, не можна замінити нічим іншим - ні 
телевізором, ні відео, ні комп'ютером. Бо хіба комп'ютер має серце, 
що б'ється? 

Тому необхідно знайти хвилин 30, аби дозволити собі 
розслабитися і, не поспішаючи, на ніч або коли виникає перерва у 
домашніх справах, почитати своєму малюку. 

Хоча почитати дитині може і бабуся або дідусь, будь-який член 
родини. Окрім того, можна завітати до бібліотеки, де малюку 
запропонують послухати читання вголос за участю бібліотекаря. 

Весь час звертайтеся до книги та читання. Придбайте декілька 
книг, щоб ваш малюк мав змогу їх переглянути, погортати і, якщо це 
передбачено, розмалювати. 

 

Вибирайте книгу для читання разом із дитиною 
 

Якщо ви постійно читаєте разом із дитиною, зверніть увагу на те, 
які книги їй більше подобаються, які вона розуміє краще. 

За допомогою у підборі подібних книжок можна звернутися до 
бібліотеки. Саме тут є видання, які розраховані на різний вік і рівень 
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розвитку. Окрім того, фахівцям легше знайти та підібрати таку 
літературу. 

Помилкою багатьох читаючих батьків є думка про те, що усі 
необхідні дитині книги є у них вдома. Домашні бібліотеки не можуть 
складати конкуренцію публічним, а надихнути малюка на читання 
може приклад інших дітей - читачів бібліотеки. 

Уявіть враження дитини від того, як багато діток відвідує 
бібліотеку та скільки книжок тут зберігається! Це дуже важливий 
стимулюючий фактор у формуванні маленького читача, який 
намагається наслідувати прикладу інших. Маленькі відвідувачі 
бібліотеки нібито передають естафету вашій дитині. У подальшому 
це допоможе малюку звикнути до розмаїття книг, засвоїти правила 
читацької поведінки і обов'язково стане у пригоді у подальшому 
житті та навчанні. Всесвіт книг та світ бібліотеки не буде для дитини 
«невідомою» країною з незрозумілими законами та умовностями. 
 

Зверніть увагу на книги-буклети 
 

У ранньому віці книги стимулюють подальший розвиток дитини. 
Спочатку доцільно давати дітям найпростіші книги, оскільки вони 
тренують мовлення та здатність бачити і розуміти. Вони також 
створюють звичку як у дитини, так і у дорослого, контактувати через 
ілюстрацію і книгу. 
 

Розмовляйте  з дитиною 
 

Книги-буклети - перші видання в житті дитини і вони дають 
перший привід для того, хто читає, розповідати дитині про 
взаємопов'язані явища та події, які можуть її зацікавити. Звичайно, 
розмова виходить за межі зображеного на малюнку і включає навіть 
те, що відбувалося з дитиною раніше. Слова стають найкращим 
інструментом, наповненим змістом. Дитяча здатність до розуміння 
навколишнього світу зростає. 

Поступово, з дорослішанням дитини, книжки стають більш 
складними. На цьому етапі ви помітите, як дитина візьме читання під 
контроль і книга стане її власністю. Буде неможливим пропустити 
сторінку чи замінити речення без реакції на те юного слухача. 

Книга знайомить із новими світами через текст. Дитина вступає у 
контакт із цими світами, починає глибше пізнавати оточуючий світ. 
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Прислухайтеся до думок дитини 
 

Дитина, яку постійно заохочують до спілкування, краще сприймає 
нові події і новий досвід. Трирічні можуть мати великий 
словниковий запас, то ж треба дати їм шанс застосувати його, навіть 
якщо це часом вас дратує. Дитину треба підбадьорити і не 
забороняти робити це надалі. 

Як добре для розвитку дитини, коли вона ставить питання і 
розмовляє. Вчитися проявляти себе у цьому віці - захоплюючий 
експеримент. Дитина грається зі словами і, можливо, не всі питання, 
що здивували вас, призначені для відповіді - адже будинок так само 
будують з блоків, які самі собою непридатні для того, щоб жити в 
них. 

 

Ігри у слова і нонсенс 
 

Випробовувати слова і бачити, як вони пов'язані з реальністю, - 
процес захопливий і цікавий. Як можна сказати і як не потрібно 
говорити, слова без сенсу, неправильно вжиті слова -частина ранніх 
ігор дітей. Зустрічаються два світи - світ слів і світ досвіду. 
Оволодіння реальністю і вміння говорити - одні з найважливіших 
складових набуття власного досвіду. Дитина грається зі звуками, 
ритмами і словами, випробовуючи всі можливості виразити себе. 
Перші поетичні спроби 

Дитячі рими - природний шлях випробувати слова, і є певне число 
книг, які можуть стимулювати дитячу фантазію у цьому напрямі. 
Важливо, щоб батьки зрозуміли, що безглузді рими таки мають 
значення, що вони важливі для дітей. У багатьох римах є елемент 
критичного сприйняття авторського світобачення, вони висміюють 
загальноприйняті авторитети і бундючні висловлювання. Абсурдні 
вірші формують скептичну позицію, яка необхідна для більш 
критичного ставлення до слів і тих, хто їх вживає. 

Протягом цього, як видно, безкінечного, активного періоду 
опанування мовою і конкретизації реальності, багато дітей уявляють, 
що можна описати віршами. Вони пишуть невеликі уривки прози, 
римують і дають ритм певним думкам. Вони роблять відкриття, що 
слова можуть відображати Досвід. 

Навіть тут діти можуть вчитися з книг. Не тому, як писати поезію, 
а тому, що це можливо. Було б мудрим, якби підбір літератури для 
дитячого читання включав поетичні збірочки. 
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Забезпечити дитину необхідною літературою 
 

Не тільки бібліотечні книги мають бути доступними дитині. 
Обов'язково повинні бути й власні. Які? Перш за все ті, які вона 
може почитати. Але мають бути і такі, які можна розмалювати, щось 
написати у них, за допомогою яких можливо дещо самостійно 
вирізати або змайструвати. Таких видань безліч, і їхнє призначення -
індивідуальне користування. 

Ймовірно, ви захочете змайструвати саморобну книжку. 
Допоможіть своєму малюку зробити таку книжку - з картинками, 
фотографіями та іншими цікавими речами. Напишіть у ній разом те, 
що хоче дитина. Заохочуйте, надихайте, схвалюйте таку діяльність, 
так само як і читання «власних» книжок у колі всієї родини. 

Можливий і такий варіант: ви купуєте альбом для фотографій 
(найменший). На лівому боці розміщуєте фото, на правому нескладне 
речення, що коментує фотографію. Наприклад: «Сашко грає», 
«Оленка купається» тощо. Періодично записи необхідно змінювати: 
«Сашко грає з собакою», «Сашко грає з великою рудою собакою» 
(фото відповідно залишається тим самим). Така книга потребує для 
створення небагато часу, а в результаті малюк отримає задоволення 
від розповіді про себе. 

 

Помірковано та із задоволенням 
 

Важливо не тільки, що саме ви читаєте, а як ви це робите! Коли 
читаєте швидко та невиразно, дитина швидше втрачає інтерес. 

Читайте емоційно, отримуючи при цьому задоволення від самого 
процесу читання. Будьте в певному сенсі актором (згадайте про 
нереалізовані мрії стати «зіркою екрана»!). Вашому малюку 
сподобається, якщо ви будете читати різними голосами за різних 
героїв. 

Робіть розмовні паузи під час читання, переглядайте малюнки у 
книзі. Це дасть дитині час подумати над тим, що вона почула, 
поміркувати над прочитаним, зрозуміти хід подій та характер героїв. 

Обов'язково     ставте     запитання     самі     і відповідайте на ті, 
що виникнуть у малюка, прислухайтеся до того, як він сам оповість 
та передасть свої враження від прочитаного. 

Приглядайтеся під час читання до дитини. Інколи вона не 
погоджується переривати читання, особливо якщо історія незнайома. 
А іноді захоче спочатку розглянути малюнки і лише після цього 
поставить питання щодо книги. Будьте поблажливі і не зупиняйте 
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дитину. Читання має приносити задоволення! Пам'ятайте, читання 
книг - це грандіозна репетиція та визначення майбутнього ставлення 
до процесу навчання. 

 

Читайте знову і знову 
 

Як відомо, діти полюбляють слухати одні й ті ж самі оповідки. 
Вони змушують читати вже набридлі вам книги знову і знову. Тому 
на пропозицію почитати щось новеньке, прогнозовано отримаєте 
відмову. 

Що ж робити у такому випадку? Ще разок перечитайте гасло цієї 
поради. Саме так, читайте те, що подобається дитині. Це не примха. 
Просто у дитини є бажання глибше зануритись у процес пізнання 
книги, адже він відбувається повільніше, ніж у дорослих, знову і 
знову зустрічатися з героями твору, переживати з ними їхні пригоди. 
Не позбавляйте малюка задоволення від спільного читання. Адже 
відбувається процес підготовки майбутнього вдумливого та 
уважного читача, виховання повноцінного сприйняття книги. 

І повірте, якщо ви спробуєте (в цілях економії часу) скоротити 
оповідання, реакція буде миттєвою. Тому, якщо книга приносить 
задоволення дитині і вона періодично до неї звертається, читайте її 
стільки разів, скільки малюк цього захоче. 

 

Читайте усюди і завжди 
 

Читати можна будь-де: на прогулянці, на 
пляжі, у поїзді, очікуючи на прийом до лікаря. 
Нехай у вашій сумці поряд із дитячими 
речами, іграшками лежить книжка. 

Не примушуйте дитину читати. 
Ніколи не саджайте дитину за читання 

(разом із собою або самостійно), якщо вона 
цього не бажає. Це є одним із найдієвіших 
засобів вбити інтерес до читання та книги у 
дитини. 

Примусове читання - шлях до небажання читати взагалі. Шукайте 
позитивних та ефективних шляхів зацікавлення малюка захопливими 
та значними книжками. Добирайте найпопулярніші серед дітлахів 
теми та книги (у цьому вам прийдуть на допомогу бібліотекарі). 

Всім дітям потрібні власні книги. Але добре, якщо з раннього віку 
місцем, корисним і цікавим для дітей, де вони знаходитимуть 
можливість для самовиявлення, здобуватимуть досвід, будуть 
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бібліотеки. Книги - не реальне життя, але через них ми можемо 
життя вивчати, краще розуміти і, можливо, знайти сенс у своєму 
власному житті. 

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина любила читати, згадайте, як ви 
вчили її ходити. Підбадьорювали, заохочували зробити перші кроки, 
підтримуючи за руки. Ви були терплячі і наполегливі. А потім перші 
самотні кроки, які значно збільшили здатність малечі пізнавати світ. 

Так і з читанням. Але з чого почати? Як зробити, щоб механічний 
процес читання став потребою дитини, приносив їй радість? 

Знайдіть 20 хвилин щоденно для розмови з дитиною. Вміння 
висловити свої думки допоможе швидше навчитися читати і писати. 

Читайте дитині щоденно, даючи їй можливість самій вибирати 
книжку в бібліотеці. Якщо вона їй сподобається, перечитуйте її раз у 
раз. 

Вибирайте для читання ілюстровані книги, зробіть читання грою. 
Пропонуйте дитині відгадати окремі слова - і хай вона знайде 

потрібне. 
Читайте разом із дітьми книги: 
• які розповідають про особливі ситуації у житті, навчають 

розуміння, що є поганим, а що добрим (наприклад, погані і 
добрі вчинки, поводження з тваринами тощо); 

• в яких йдеться про життя в колективі - у дитячому садочку або 
школі, різноманітні захоплення; 

• за допомогою яких можна набути певних творчих навичок. І 
багато, багато іншого... 

 

Батьківська відповідальність 
 

Як батьки ми повинні дати дітям 
стимул для оволодіння мовою, щоб 
вони були здатні жити у суспільстві. 
Діти вчаться мовного спілкування і 
якщо у ранньому віці вони не будуть 
стимульовані (підтримані належним 
чином), буде важко компенсувати це 
пізніше. Кожен повинен бути здатним 
виразити себе в словах, базованих на 
власному досвіді. 

Насамкінець, важливо зазначити, що і діти, і дорослі мають 
користь від спільного читання. Вони разом насолоджуються 
спілкуванням і здобувають великий досвід у мовній практиці й 
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мисленні. Збиратися навколо книги - це хороша відправна точка для 
досягнення взаєморозуміння. Зображуване у книзі може надихнути 
на дискусію про щось цікаве для дитини, дозволить їй таким чином 
самовиразитися, і, можливо, відбудеться відверта розмова про те, що 
її турбує. 

Легше говорити про хлопчика з книги, якому не подобається його 
молодша сестричка, ніж припустити, що дитина має такі ж думки. 
Завдяки непрямому обговоренню проблеми можна торкатися таких 
болючих питань без почуття сорому. 

 

Почитай мені, тату 
 

Батько, який читає книжки, для багатьох дітей єдиний приклад 
того, що читання книжок і переказування їх властиве також і світові 
чоловіків. Це має значення для теперішніх хлопчиків - майбутніх 
чоловіків. 

 
Чи знаєте ви... 
Що ваша дитина розвиває своє мовлення від самого народження. 
Що ви як батько для розвитку мовлення своєї дитини важливіші за 

виховательок дитсадка та всіх інших, хоч би хто вони були. 
Що у вашої дитини бажання навчитися читати з'являється 

набагато раніше за її спроможність самій навчитися цього. 
Що, коли ви заохочуєте свою дитину читати, їй легше навчатися 

цього. 
Що бажання вашої дитини вчитися читати зростає, коли в хаті є 

книжки. 
Що бажання вашої дитини читати зростає, якщо ви самі читаєте. 
Що вірші, скоромовки, словесні ігри, розмови про книжки з 

малюнками, читання казок і оповідань розвиває у вашої дитини уяву 
і мовні можливості. 

 

Не приховуйте від дитини  
своєї зацікавленості її читанням 

 

Мабуть, немає нічого важливішого у вихованні читача, ніж 
стимулювання у нього любові до читання. Намагайтеся бути 
Провідником у світ книжок, а не Погоничем або Оцінювачем того, 
що і як читає ваша дитина. 

Коли ваш малюк навчиться читати, частіше звертайтеся до нього 
з проханням почитати вам. Але не завдання, отримане в школі, а 
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просто хорошу історію. І зробити це можна, наприклад, під час 
приготування вечері на кухні. 

Якщо дитина робить помилки в ході читання і вони не є досить 
значними для загального сприйняття тексту, - не переривайте її, 
адже вона може втратити цікавість до історії, яку з усією 
відповідальністю читає саме вам. Хоча пізніше можна повернутися 
до прочитаного і виправити помилки. 

Запевніть дитину у тому, що вам цікаве і потрібне її читання і 
ніколи не показуйте того, що слухаєте через необхідність. 
Заохочуйте будь-які читання вголос: газети, журнали, оповіді або 
казки. Вам самим не вистачає часу почитати, а допомога при цьому 
вашої дитини буде досить корисною. Хіба це не стимул до читання! 
Все це не потребує якихось надзвичайних зусиль, а поряд з вами 
непомітно зростатиме справжній Читач. 

Вашій дитині буде набагато легше вчитись. її вільний час буде 
заповнено змістовно, цікаво та з користю, вона з легкістю 
знаходитиме та творчо опрацьовуватиме будь-яку інформацію. І це, 
безперечно, стане запорукою її успіху і вашого, напевне, також! 

Цікавою є думка великого російського літературного критика і 
публіциста В. Бєлінського, який вважав, що не слід турбуватися, що 
діти мало зрозуміють, навпаки, потрібно прагнути до того, щоб вони 
якомога менше розуміли, але більше відчували, щоб їхні вуха 
призвичаювалися до гармонії слова, а серця переповнювалися 
почуттям прекрасного. 
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Що і як читати дітям? 
 

Художній літературі належить 
винятково важлива роль у форму-
ванні особистості, вдосконаленні 
мислення, уяви, пам'яті, розвитку 
інтересів та схильностей. Книга 
розширює кругозір, робить 
людину духовно багатшою, дає 
поживу розуму, хвилює наші 
почуття, допомагає зрозуміти 
самих себе, навчає жити. Вона є 
багатющою скарбницею, в котру 
зробили свої внески кращі 
представники людства. 

Читаючи, пізнаємо багато 
нового. Книжки міцно увійшли в наше повсякденне життя, герої 
книжок заглядають у нашу душу, а думки, що передаються в них, 
хвилюють розум багатьох поколінь. Проте спілкування з книжкою - 
це «замок із секретом». Секрет цей не відкривається тим, хто не вміє 
читати, а в дитинстві - не вміє слухати, що читають чи розповідають 
дорослі. 

Звичайно ж, першорядним є питання про добір літератури. Книж-
ки, які ми пропонуємо своїм дітям, мають бути глибокими за змістом 
і високохудожніми за формою, різноманітними за жанрами. 

Дошкільнята люблять і казки, й оповідання, і вірші, і народну 
творчість. Інколи батьки скаржаться, що дитина, мовляв, просить 
почитати, але через 3-5 хвилин починає крутитися, стає неуважною, 
а потім і зовсім втрачає інтерес. Що робити? У такому разі не варто 
примушувати обов'язково дослухати казку до кінця. Читайте 
частинами. Але щоразу, починаючи читати наступну частину 
оповідання, пропонуйте дитині пригадати, на чому спинилися 
минулого разу. Слухання, як і читання, не повинно втомлювати. 
Воно має приносити радість. 

Дуже корисні бесіди з дитиною до початку читання і після нього. 
Звичайно, не варто перетворювати це на самоціль. Бесіди мають 
бути короткими, вводити в суть конкретної події, про яку йдеться у 
творі, сприяти розвиткові вміння міркувати, порівнювати, помічати 
виразну сторону творів, усвідомлено запам'ятовувати їх. Запитання 
дорослого допомагають узагальнити події, явища, оцінити вчинки 
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героїв, визначити характер творів (веселий, сумний, радісний, 
тривожний, бадьорий, святковий). У бесіді збагачується мовлення, 
поетичні образи починають активно входити в словник дитини. 

Остерігайтеся того, щоб читання не було чимось академічним, 
продиктованим тільки волею дорослого. Воно передусім має 
відповідати настроєві, інтересам дитини. Вийшли, наприклад, з 
малюком на прогулянку до лісу, на лужок, навіть біля хати, 
запропонуйте йому помилуватися красою природи, пригадайте гарні 
поетичні рядки. 

Діти здебільшого дуже люблять, коли їм читають книжки. Поки 
вони маленькі, батьки переважно читають самі, а син чи донька 
слухає, розглядає картинки, інколи коментує їх. З часом хлопчики і 
дівчатка самі опановують читання. 

Часто діти шостого-сьомого років життя вже вміють читати самі. 
Але техніка читання в них недосконала, вони швидко втомлюються, 
не завжди розуміють зміст прочитаного. Через це інтерес до читання 
іноді згасає. Отже, треба дбати про те, щоб різними способами 
викликати в дітей бажання читати, допомагати їм оволодівати 
технікою читання. Доцільно читати частинами, з наступним 
переказом або заключною бесідою з приводу прочитаного, мета якої 
- домогтися розуміння тексту. 

Дуже цінне спільне читання дорослого з дитиною. У ході його 
можна звертати увагу на якісь істотні місця тексту, важливі деталі, 
вислови. «Зверни увагу, як чудово в цих оповіданнях описано пори 
року», -кажете ви доньці. 

Дітям подобається слухати одну й ту саму казку чи оповідання 
декілька разів. Дуже часто, знаючи казку напам'ять, вони просять ще 
й ще прочитати її. Не відмовляйте їм у цьому. Це і приємно, і 
корисно. При повторному слуханні або читанні слід більше уваги 
приділяти характерам персонажів (довірливі, дурні, жадібні 
ведмежата; хитра, лукава лисиця та ін.). 
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Як подружити дитину  
з книгою? 

 

У дитинстві в багатьох з нас 
кращими друзями були книги. Ми 
стояли у великих чергах за довго-
очікуваним томом. Затамувавши 
подих, перечитували той або інший 
твір, дбайливо і з любов'ю ставилися 
до своєї бібліотеки. В кожній сім'ї 
були твори вітчизняних і зарубіжних класиків. Не дарма ж, 
зрештою, ми вважалися нацією, яка читає найбільше в світі. 
Але минув певний час, і ситуація докорінно змінилася. 
Більшість сучасних підлітків практично не «дружать» з 
книгами. Спілкування з ними здається їм нудним, нецікавим. 
Безумовно, комп'ютерні ігри, телебачення, Інтернет - набагато 
яскравіші, привабливіші та динамічніші, ніж книги. Але ж як 
хочеться батькам, бабусям і дідусям, щоб їхнє дорогоцінне 
чадо полюбило і відкрило для себе захоплюючий, 
пізнавальний, неповторний світ Книги. Якщо вплинути на 
пріоритети підлітків украй важко, то маленьким дітям при-
щепити любов до друкованого слова цілком реально. 

 
У кожного віку свої переваги 
До 5-6-ти місяців. Знайомство з книгою можливе вже в 

найніжнішому віці, і починати його краще з дитячих віршів і 
пісеньок. Ще не розуміючи значення слів, діти вже здатні 
адекватно реагувати на їхній ритм та інтонацію маминого 
голосу. Якщо мамині слова звучать грайливо і весело, крихітка 
усміхається. Якщо мама говорить серйозним голосом, дитя теж 
стає серйозним. Так у малюка формуються життєво важливі 
емоції. 

 
Від 6-ти місяців до року - дитина починає активно 

користуватися руками - їй подобається торкатися різних 
предметів, трусити їх, пробувати на смак. Тому в цьому віці у 
книгах повинні бути великі яскраві ілюстрації, бажано, які 
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«говорять». Наприклад, корова, коли торкаєшся до неї, 
починає мукати, а собачка -гавкати. І ще - діти до року здатні 
концентрувати увагу на книжці всього кілька секунд. 

 
Від року до 2-х років. У цьому віці дітям до душі книжки 

про тварин. Вивчаючи їх, дитина може закохатися, наприклад, 
у кішку і якийсь час зовсім не помічатиме зображених у 
книжці інших тварин. Вона буде знову і знову радо гортати 
сторінки своїх книг, вишукуючи в них саме кішок. Таку 
«любов» можна використовувати для розширення світогляду 
дитини, наприклад, розповісти, де живе кішечка, чим вона 
харчується, які у неї звички. Так у дитини формується перший 
усвідомлений інтерес до книги як до джерела позитивних 
емоцій і нових знань. 

Однорічній дитині вже час освоювати і коротенькі 
простенькі казки з нескінченними повторами - «Колобок» («Я 
від бабусі пішов...»), «Ріпка» («Тягнемо-потягнемо») та інші. 
Повтори допомагають дитині краще уявити картину того, що 
відбувається, і засвоїти значення почутого. 

На даному етапі дитина може роздивлятися книгу 10-20 
хвилин, але не примушуйте її це робити силоміць, інакше 
спровокуєте неприйняття книг. 

 
Від 2-х до 3-х років. Дворічна дитина продовжує освоювати 

світ за допомогою наслідування, тому читання в цьому віці має 
супроводжуватися зображенням дії, яка відбувається на 
сторінках книги. Ви повинні показати, як Ведмедик 
Клишоногий лісом іде (надміть щоки, переступаючи з ноги на 
ногу), руками імітуйте політ метелика - імпровізуйте. 

До трьох років малюк вже непогано говорить і 
перетворюється на «чомучку» - питання вилітають з нього, як з 
рогу достатку, втому числі й під час читання. Читаючи книжку, 
пояснюйте дитині всі незрозумілі слова і вислови, тільки не 
перестарайтеся. Вже можна знайомити малюка з книжками-
розмальовками і книжками, в яких зображення предметів 
уставляється прямо в текст. Вони збільшують бажання до 
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читання: йдучи від картинки до слова, малюк робитиме спроби 
«читати» самостійно. 

Можна починати пояснювати, як влаштована книга - для 
чого потрібна обкладинка, палітурка, титульний аркуш. Діти 
цього віку залюбки переглядають улюблені казки кілька разів. 
Щоразу перед тим, як малюк почне «читати», пропонуйте 
іншу, навіть якщо упевнені, що він відмовиться. В цьому віці 
дитину охоплює криза суперечностей, тому своєї мети можна 
досягти методом від противного: не хочеш - не треба, тоді я 
почитаю ляльці або ведмедику. За секунду дитина скаже: «І 
мені теж почитай!». 

 
Від 3-х до 6-ти років дитина швидко дорослішає, а разом з 

нею «дорослішають» і її книжки. Тут будуть доречними 
авторські та народні казки. Щоб малюк не заблукав у 
літературних подіях і образах, просіть його переказувати 
прочитане - усе по порядку, від самого початку. Це розвине 
його пам'ять і логіку. Десь років до п'яти деякі діти починають 
читати самі, але не варто цим зловживати. В результаті на-
укових досліджень доведено, щодо шестирічного віку в дитини 
в основному розвивається права півкуля, яка відповідає за 
естетичний розвиток, і тільки потім підключається ліва 
(математична), яка відповідає у тому числі й за читання. 

 
Маленькі хитрощі 

 

Коли ви сідаєте з дитиною читати книжку, не забудьте 
спочатку створити відповідну до цього заняття атмосферу - 
ніщо не повинно відволікати увагу малюка від читання. Для 
посилення емоційного сприйняття тексту іноді можна 
поставити негучну класичну музику - підберіть її заздалегідь, 
щоб вона підійшла за інтонацією до твору, який читають. 

Якщо ви хочете, щоб читання залишилося одним з 
улюблених занять дитини  на все життя, слід узяти до уваги 
наступні важливі моменти.  

По-перше, потрібно враховувати психофізичні особливості, 
властиві дітям кожної вікової групи.  
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По-друге, прагніть завжди читати малюку виразно і 
емоційно.  

По-третє, прищепіть дитині дбайливе ставлення до книги. 
По-четверте, не читайте поспіхом, перетворіть читання на 

певний ритуал. Дитина може сісти у зручну для неї позу - 
найчастіше малюки влаштовуються у мами на колінах. 
Посадіть її так, щоб бачити реакцію малюка.  

По-п'яте, щоб не відбити у дитини бажання читати, ніколи 
не примушуйте її до читання. І не дивіться на годинник. 
Керуйтеся тільки тим, чи зацікавлений малюк, чи вже ні. 
Ніколи не соромте свою дитину (особливо у присутності 
сторонніх) за те, що вона вже цілий тиждень не брала до рук 
книгу - це може завдати їй психічної травми. 

І ще, комусь може здатися, що якісні, яскраві книги з 
гарними кольоровими ілюстраціями дуже дорогі. Але будь-яка, 
навіть найдорожча книга, на порядок дешевша, ніж робот - 
трансформер або лялька Барбі, яких сьогодні намагаються 
купити дітям навіть у сім'ях зі скромним статком. Якщо якісні 
книги вам дійсно не по кишені, створіть обмінний фонд з 
батьками друзів вашого малюка. Попросіть рідних і близьких 
дарувати дитині хороші книги на свята, запишіться, зрештою, в 
районну бібліотеку, вони як і раніше існують, абсолютно 
безкоштовні, і на перших шість-сім років життя книг вашому 
малюку там точно вистачить. 
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  Читаємо  дитині 
 
  Це дуже важливо –  
читати своїй дитині 
 

По-перше, посилюється емоційне 
сприйняття дитиною тексту, тому що вона 
бачить міміку, вираз очей, чує ваш голос. (Не 
забувайте, будь ласка, про ці засоби впливу 
на емоційний стан дитини!). 

По-друге, у дитини виникає потреба 
щоденно отримувати інформацію. Це 
особливо необхідно у тих випадках, коли 
дитина вміє читати, але не хоче, тобто із-за 
безперервного навчання відчуває відразу до 
читання. Розповсюджена помилка батьків полягає у тому, що вони 
часто примушують дитину читати складний для її віку текст, 
виходячи з того, що буцімто потім їй буде легше. 

Іноді дитина просить читати одну і ту саму книгу багато разів, 
- це добре. Зміст даної книги співпадає з рівнем розвитку дитини, її 
переживаннями. Дитина, слухаючи багаторазово зміст книги, 
розвиває свій духовний світ, навички антиципації, тобто 
передбачення подальшого розвитку тексту. З метою розвитку цієї 
навички періодично запитуйте її: “Про що піде далі мова?”. 

Під час повторного читання книги намагайтеся читати швидко, 
на межі своїх можливостей, але чітко вимовляючи слова. Періодично 
запитуйте дитину, чи встигає вона зрозуміти. Це надзвичайно 
важливо! Прискорення читання стимулює розвиток у дитині 
здібності швидкого сприймання змісту тексту. Ви ніби знімаєте з неї 
необхідність читати (це їй ще важко!) і залишаєте їй тільки одну 
задачу – зрозуміти! Але зрозуміти швидко! 

Розвиток навичок швидкого сприймання стимулює у дитини й 
розвиток навичок читання. Згодом, під час самостійного читання, 
вона буде розуміти зміст швидше, ніж читатиме слова. 

При цьому неприпустимо зупиняти дитину, якщо вона неточно 
прочитала закінчення слова «школяр» прочитала слово «учень». 
Адже вона зрозуміла!  

Зауваження (особливо в наказній формі) призводять до того, 
що дитина губить думку, перестає слідкувати за змістом, 
відволікається на конкретне слово. 
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Задайте собі питання: «Для кого дитина читає?». Якщо ваша 
відповідь: «Для себе», - тоді все стане на місце, і ви перестанете 
«смикати» дитину. 

Справа в тому, що найчастіше наявність музичного слуху 
визначають по тому, як дитина співає. Але дитина може правильно 
чути і погано співати, тому що не вміє керувати своїм голосовим 
апаратом. Так і при читанні, розуміючи текст, діти неточно 
вимовляють закінчення слів. З часом, коли дитина багато прочитає, 
по мірі розвитку навичок керування своїм голосовим апаратом, все 
нормалізується.  
 

Рекомендації батькам 
 

Давайте на хвилинку відкладемо наші термінові справи і 
задумаємось, як зробити книжку другом дітей і своїм помічником у 
вихованні. Це довга і кропітка справа, отже, щоб досягти успіху, 
доведеться діяти терпляче, вдумливо. 

З чого почати? Насамперед ознайомтесь зі змістом багатьох 
дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти дитячий світ, 
порівняти свою дитину з ровесниками, іноді навіть знайти якийсь 
педагогічний прийом. 

Книжки пояснюють дітям світ. Життя не зупиниться ні на мить, і, 
розвиваючись, дитина мусить осягти сприйманням, розумом, 
почуттям його мінливість і різнобарвність. 

Дитяча література має таку ж мету, що й література для 
дорослих: виховувати. Книжки для молодших школярів купують, як 
правило, дорослі. 

Радимо -  перш ніж придбати дитині книжку, перегляньте її самі. 
Достатньо 2-3 хв, щоб прочитати анотацію або звернення до читача, 
першу сторінку, зазирнути в середину і в кінець книжки. Цей 
перегляд може одразу визначити, про що книжка, кому адресована, 
як оформлена, весела чи сумна, про давнину чи сучасні події, важко 
буде читати її вашій дитині чи ні. 

Якщо малюк тільки починає виявляти інтерес до самостійного 
читання, намагайтеся купувати йому тоненькі книжки з великими 
малюнками, бо сторінка, насичена шрифтом, відлякує дитину. Але з 
кожною прочитаною сторінкою впевненість початківця у власних 
силах росте. 

Виховуючи у дитині читача, дбайте, щоб змалку в неї 
створювався читацький досвід. А для цього школяреві треба 
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ознайомитись з різноманітною літературою: читати казки, 
пригодницькі, науково-фантастичні твори, вірші, оповідання, байки, 
фольклор. 

Дитина розпочинає своє знайомство зі світом у колі своєї родини. 
І звісно, батьки посідають головне місце у вихованні своєї дитини. 
Добираючи книжки дітям, треба добре знати дитячу літературу, її 
виховні можливості, щоб не пропустити прекрасні твори, щоб син чи 
донька читали їх у тому віці, коли книжкові образи по дійовому 
впливають на формування дитячого характеру. 

У сім'ї беруть початки світогляд ціннісні орієнтації, норми 
поведінки та трудові навички.  

Тож, шановні батьки, беріть активну участь у формуванні 
читацьких інтересів та культури читання вашої дитини: 

 

1) Як тільки ваша дитина навчиться читати, познайомте її з 
першою книжкою для самостійного читання. 

2) Поцікавтесь, чи зрозуміла дитина прочитане. 
3) Обговоріть з нею книжечку. 
4) Поясніть незнайомі слова і розкажіть про словники. 
5) Поясніть, що є ще багато цікавих книжечок і навіть цікавіших. 
6) Контролюйте тематику читання. Обговорюйте з дитиною книги. 

Це допоможе вам стати щирими друзями. 
7) Коли радите дитині прочитати якусь книжку, то знайдіть час 

прочитати її самим - тоді ви зможете доторкнутися до 
внутрішнього світу вашої дитини. 

8) Наштовхніть дитину на думку, що треба самому пробувати 
щось творити. Це надасть вашій дитині впевненості у собі. А ще 
- це буде своєрідними уроками спілкування. 

9) При обговоренні прочитаного не наполягайте на своїй думці. 
10) Створіть власну домашню бібліотеку. 
11) Вчіть поважати будь-яку книгу - цікаву чи нецікаву - це як 

повага до іншої думки. 
12) Виховуйте у своїх дітей бережливе ставлення до книг. Якщо 

книга «захворіла» - допоможіть дитині відремонтувати її. 
Покажіть як правильно це зробити.  

 

Пам'ятайте!  
Ви являєтесь прикладом для своєї дитини. 
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Десять порад, як зацікавити дитину читати 
(для батьків) 

 

1. Як можна частіше читайте вголос своїй дитині, якщо вона ще 
не вміє читати. Виховуйте дітей через казку. Пам'ятайте, що 
привчаючи дитину згадувати казку, звертаючи її увагу на 
з'ясування причин і наслідків хороших і поганих вчинків, ви 
навчите її відрізняти добро від зла, покажете всю силу добра і 
його творчу природу. 

 

2. Розмовляйте з дитиною про прочитане. Цікавтесь її роздумами 
про книгу. Пофантазуйте разом з нею. 

 

3. Грайте з дитиною у персонажі улюблених книг. Адже саме у 
грі прищеплюється дітям любов до мистецтва літератури, 
музики, природи, самої людини в усіх проявах її душі. 

 

4. Обладнайте для вашої дитини книжкову поличку. Нехай там 
будуть книги різних напрямків. Вона сама визначить, що для 
неї цікаво. 

 

5. Ніколи не примушуйте дитину читати, якщо вона не хоче 
цього робити. Такими діями ви можете відвернути дитину від 
читання. Пам'ятайте, тільки терпінням і любов'ю можна 
досягти більшого, ніж силою. 

 

6. Частіше розповідайте дитині про книгу, яку прочитали самі 
так, щоб вона зацікавилася нею. Щоб у дитини з'явилося 
бажання самій прочитати цю книгу. 

 

7. Якщо дитина, прочитавши книгу, хоче щось намалювати по 
слідах прочитаного, допоможіть їй. Розвивайте в ній уміння 
бачити, відчувати, розуміти і створювати прекрасне у житті. 

 

8. Якщо у вашої дитини виникло якесь питання, то за відповіддю 
звертайтеся до книг. Тільки в книзі ви знайдете повну 
інформацію про все, що вас цікавить. Книга вчила і продовжує 
вчити людину жити, збагачує її розум знаннями, а знання - 
джерело багатства. 

 

9. Час від часу ведіть записи про прочитане. Давайте можливість 
своїй дитині самій описувати свої враження та оригінальні 
думки про прочитане. 

 

10. Запишіть дитину до бібліотеки. Поради бібліотекаря 
допоможуть вам і вашій дитині. 
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Робіть читання радісним 
 

Кажуть, що коли дитина любить читати, то боротьба 
наполовину виграна. Отже, робіть читання приємним для своїх 
дітей. Яким чином?   

По-перше, обмежте час на телевізор, бо він майже завжди 
здобуватиме перевагу над читанням.  

 

По-друге, створіть придатну для читання атмосферу: 
спокій і затишне місце, скажімо особисту бібліотечку з добрим 
освітленням, і заохочуйте до читання.   

По-третє, не змушуйте до нього. Робіть матеріал для 
читання доступним і шукайте слушної нагоди для цього, але 
нехай дитина сама розвиває бажання читати. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Як обговорювати з дитиною прочитане? 
 

1. Виясніть перед читанням чи після читання незрозумілі для 
дитини слова. 
 

2. Запитайте, чи сподобалось дитині прочитане. Чим? 
 

3. Що нового дізналася? 
 

4. Попросіть розповісти про головного героя, головну подію. 
 

5. Які слова і вислови запам'ятались? 
 

6. Чому навчила книга? 
 

7. Запропонуйте дитині намалювати малюнок до епізоду, який 
найбільше сподобався, запам'ятався. Вивчить напам'ять уривок 
(якщо це вірш). 
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Спільне  читання 

 
Вправа  1  (бажано) 

Візьміть казку з малюнками, під якими один чи два рядки тексту. 
Повільно читаючи текст, пальцем показуйте дитині те слово, яке 
читаєте. Читайте цю книгу кілька разів. 

 
Вправа  2  (бажано) 

Якщо дитина знає книжку напам’ять, попросіть її «прочитати». 
Нехай вас не турбує, що вона більше пригадує по пам’яті, ніж 
дивиться в книгу – це дуже корисно. Поступово її увага, направлена 
на необхідність пригадувати, перенесеться на текст, на те слово, яке 
вона з легкістю читає, знаючи його зміст. Їй легше, у неї виходить, 
вона може. Віра в себе додає впевненості. 

Якщо ваша дитина не любить читати, це означає, що їй важко. 
Допоможіть їй! Будьте для неї «милицею». Ви знаєте, що після 
травми, коли людині важко ходити, вона використовує спочатку дві 
милиці, після одну, згодом пересувається із паличкою, і так до того 
моменту, доки вона не відчує, що може обійтись своїми силами. 

Так само і з дитиною. В залежності від рівня розвитку ви читаєте 
їй спочатку 2-3 слова і просите повторно прочитати. Далі читаєте 
рядок, після – речення, абзац. Поступово збільшуєте швидкість 
читання. 

Задача дитини – слухаючи дорослого, зрозуміти зміст частини 
тексту і, самостійно читаючи ще раз ці ж слова, намагатися зробити 
це швидше. 
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Читання – повтор і читання – змагання 
 

Вправа 3 (обов’язково) 
Підберіть речення на 1-3 рядки. Попросіть дитину перший раз 

прочитати уголос повільно, добре розуміючи зміст, і, подивившись 
на годинник (краще секундомір), запишіть час. Другий раз нехай 
вона прочитає на 2-3 сек. швидше, третій - ще швидше і т.д. доведіть 
швидкість читання цього речення до межі її можливостей. Зверніть 
увагу на те, що, починаючи з якогось разу, не дивлячись на 
обізнаність із змістом та з тими словами, які використовуються в 
даному реченні, ще швидше – не прочитати! Намагайтесь довести 
швидкість читання до межі. Так само працюйте з іншими реченнями 
(по 3-5 хвилин), але якомога швидше. Спочатку читаємо речення 
уголос, потім «про себе». 

 
Вправа  4  (обов’язково) 

Виберіть з книги,  яку ви читаєте вашій дитині, речення на 2-3 
рядки. Дитина вмикає секундомір. Ви повільно читаєте вголос це 
речення. Запишіть час. Тепер ви вмикаєте секундомір, а дитина 
читає те саме речення, але якомога швидше. Запишіть час. Це ж 
речення знову читаєте ви і т.д., але з кожним разом намагайтеся 
прочитати швидше. Доведіть швидкість читання цього речення до 
межі (вголос). 

Звичайно, дорослий читає швидше, але у дитини швидше 
зростає результат. Наприклад: 

       Дорослий                                       Дитина 
       23 сек.                                            1 хвилина 16 сек. 
       21 сек.                                            1 хвилина. 
       19 сек.                                            50 сек. 
       17 сек.                                            36 сек. 
В цьому випадку дорослий пояснює дитині, що сам він став 

читати швидше всього на 6 секунд, а дитина – на 40.  
Знайдіть, за що похвалити свою дитину. Їй це необхідно! 

Пам’ятайте, якщо ваша дитина не хоче читати, то вона у всякому 
випадку захоче змагатися з вами. Дух змагання дозволить їй швидше 
засвоїти навички читання. 

Якщо дитина читає словами, то, виконуючи вправу 4, замість 
речення використовуйте цілий абзац або уривок з цієї ж книги. 
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Вправа  5  (обов’язково) 
Виберіть речення на 1,5 - 2 рядки. Прочитайте перше слово, 

потім ще раз, швидко повторивши перше слово, прочитайте друге; 
повторивши перші два слова – третє і т.д. до кінця речення. 
Наприклад: «В одного...», «В одного селянина...», «В одного 
селянина був...», “В одного селянина був син...”, “В одного селянина 
був син на зріст...”, «В одного селянина був син на зріст з мізинець». 

Намагайтесь кожного разу читати попередні слова все швидше 
і швидше і, дійшовши до кінця речення, ще кілька разів прочитайте 
його. І так 2-3 речення на день.  

Таке читання дасть змогу дитині перейти до читання словами 
при значно кращому розумінні змісту тексту. 

 
                                        Як виховувати у дітей  
                                           інтерес до читання 
 

Впевненість у собі, в свої силах, у 
можливостях зароджується у дружній, теплій 
атмосфері сім'ї. Дитина потребує підтримки, 
уваги, поваги. Якщо в сім'ї з повагою 
ставляться до книжки, таке ставлення 
виробляється і в дитини. Не тільки в школі, 
але й вдома вчимо дітей читати і любити 
книги. Мабуть, немає батьків, які б не хотіли 
навчити своїх дітей швидко і виразно читати, 
викликати інтерес до читання, адже роль 
книги в житті велика. І чим би в школі не 
захоплювалася ваша дитина: історією, 
природознавством, технікою, науковими 
пошуками на допомогу завжди прийдуть 

книги. Працювати з книгою дитина вчиться з першого шкільного дня 
на всіх уроках. Треба і в дома надавати велику увагу з книгою. 

Психологія довела, те, що сьогодні дитина робить спільно з 
дорослими, завтра зуміє самостійно. Читання нерозривно пов'язане з 
письмом, а також з іншими навчальними предметами. У більшості 
випадків, якщо учень добре читає, він грамотно пише, краще 
розвинений, естетично вихований. Якщо учень вміє визначати 
головну думку твору, зробити висновки з прочитаного, тобто вміє 
логічно мислити, то йому легше дається розв'язування задач із 
математики. 
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Дитина повинна читати в темпі розмовної мови. Ми повинні 
прагнути, щоб в кінці початкового навчання більша частина учнів 
мала швидкість читання не нижчу за 120 слів за хвилину. 

Гарна книга - і вихователь, і вчитель, і товариш. Слідкуючи за 
читанням дітей, треба обов'язково прагнути до того, щоб книги були 
різноманітними: казки, розповіді про тварин і рослин, пригоди про 
школу, музику, мистецтво. Підбираючи книги, треба враховувати 
індивідуальні особливості, інтереси дітей. Хлопчики часто 
захоплюються пригодницькою літературою. Ця тяга до пригод 
цілком зрозуміла, але її направити треба в потрібне русло. Треба 
прослідкувати, щоб книги пригодницького жанру не були єдиним у 
читанні дітей, щоб в їх руки не потрапляли книги для дорослих. 
Якщо дитину цікавить життя рослин і тварин, нові машини, по-
дорожі, треба підібрати книги, з яких вона могла б одержати нові й 
цікаві для неї відомості. У вихованні любові до книги можуть 
допомогти і незначні, на перший погляд, моменти. Наприклад, 
власна бібліотека, поличка для книжок, можливість обмінюватись 
книжками з товаришами - все це сприяє зацікавленню дітей. 
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Поради батькам щодо виховання  
інтересу до читання у дітей 

 

 Читайте вашій дитині поштові листівки, газети, інструкції на 
коробках із під солодощів. Це дуже важливо для дитини. 

 

 Доки дитина росте, показуйте їй малюнки та збірки оповідань. 
Кольори і форми вразять її, а слухання веде до вивчення. 

 

 Регулярно відвідуйте бібліотеку. Дозволяйте дітям самостійно 
вибирати книги. 

 

 Читання перед сном повинно стати регулярною сімейною 
традицією. 

 

 Пам'ятайте про поезію! Короткий вірш - це найкращий спосіб 
привернути увагу на деякий час. 

 

 Заохочуйте дітей до читання вголос у той час, коли ви готуєте, 
прасуєте, шиєте, займаєтесь пранням білизни. 

 

 Використовуйте телебачення, щоб привернути увагу до 
читання. Більше читайте про людей, країни і різні речі, котрі 
зацікавили вашу родину після перегляду телепередач 

. 
 Тримайте вдома безліч матеріалів для читання. Дитячу 

літературу зберігайте на нижніх полицях, щоб діти могли її 
легко дістати. 
 

 Нехай ваша дитина побачить вас за читанням. 
 

 Розмовляйте стосовно того, про що читаєте. 
 

 Даруйте книги дітям цим ви даєте зрозуміти, що книги 
особливі. Ніколи не пізно заохотити дитину до читання. 
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Книга - кращий друг ваших дітей! 

 

Шановні батьки! 
Ви, звичайно, хочете, щоб ваші діти 

виросли грамотними, культурними, 
всебічно розвинутими. А це неможливо 
зробити, якщо дитина не любить читати. 
Успіх гарантовано, якщо самостійно 
займетеся сімейним читанням і зумієте 
спрямувати домашнє читання своїх дітей. 
1. Пам'ятайте, що кращим порадником у 

вихованні дитини є книга. Керуйтесь у 
спілкуванні з дитиною правилом: 
найдієвіший засіб виховання - особистий 
приклад. 

 

2. Мало мати добру книгу, необхідно навчити користуватися нею. 
Виховуйте у дитини культуру спілкування з книгою, тобто 
познайомте її з правилами бережливого ставлення до книги, при 
необхідності зробіть дрібний ремонт книги разом із дитиною; 
прищеплюйте дітям навички роботи з книгою. Дбайте про те, щоб 
дитина навчалась бути охайною в усьому, включаючи бережливе 
ставлення до підручників. 

 

3. Частіше відвідуйте бібліотеку самі, щоб разом із бібліотекарем 
скласти програму читання вашої дитини, згідно з її віком, 
нахилом, інтересами. Знайомтеся з літературою з питань дитячого 
читання. Дізнайтеся про кращі дитячі книги, які у змозі 
запропонувати бібліотека, отримайте інформацію про нові 
надходження. Намагайтесь придбати у сімейну бібліотеку 
різноманітні словники та довідкову літературу. 

 

4. Пам'ятайте, що користь приносить тільки розумне, добре 
організоване читання. 

 

5. Читайте разом із вашою дитиною. Частіше з нею обговорюйте 
прочитане. Привчайте до повсякденного читання художніх книг, 
просіть їх розказати про прочитане. 

 

6. Відвідуйте разом із дитиною бібліотеку, читальний зал, шкільні і 
бібліотечні заходи. Це надає дитині самовпевненості, самоповаги, 
сприяє розвитку особистості дитини. 
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Розкажіть своїм дітям  
про переваги читання 

 
Читання стимулює уяву. Телевізор думає за вас. Він подає 

вже все готове: вирази обличчя, відтінки голосу та сцену. 
Коли ж ви читаєте, то самі підбираєте дійових осіб, ставити 

сцену й керуєте діями. Людина має більший контроль над 
інформацією, коли читає книжку, аніж коли дивиться якусь 
телепередачу. Як спостеріг доктор Бруно Бетельгайм, 
«телевізор полонить уяву, однак не випускає її зі свого полону. 
Добра книжка одночасно і стимулює розум, і дає йому волю». 

 

Читання розвиває вміння говорити. Читання вимагає й 
розвиває вміння говорити, воно тісно пов'язане з мовою та 
письменністю. Один шкільний вчитель з Англії каже: 
«Безперечно, успішність учня великою мірою залежить від 
його лексикону: як від того, скільки він розуміє з прочитаного, 
так і від того, як він міркує, коли пише; окрім читання, не існує 
іншого способу збагачення лексикону». 

 

Читання виховує терпіння. На екрані телевізора лише 
може змінитися тисяча картин, не даючи глядачеві багато часу 
для аналізу побаченого. Така техніка буквально програмує 
коротку стійкість уваги. Деякі вивчення показують зв'язок між 
надмірним проведенням часу біля телевізора з імпульсивністю 
рішень та непосидючістю дітей і дорослих. 

 

Читання вимагає терпіння. 
Речення, абзаци та сторінки 
минають одні за одними, і все 
проходить логічно, далеко та 
інтуїтивно. Читачу слід своїм 
власним темпом тлумачити 
прочитане, оцінювати його та 
роздумувати над ним.  

Читання є складним процесом 
розшифровування інформації, що 
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вимагає (і розвиває) терпіння. 
Первый визит в библиотеку 

 

На абонемент детской 
библиотеки пришли мама с 
сынишкой лет шести. Вернее, 
мама привела сына. Они 
записались и приступили к 
выбору. Маме хотелось, чтобы 
сын прочел Маршака. 
Библиотекарь принесла книгу - 
она показалась мальчику тонкой. Ему принесли другую -  та была 
чересчур толстой. Не устроила ребенка и третья книга. Процесс 
выбора сопровождался громким выяснением отношений, уговорами 
и отнекиваниями. Явно звучал лейтмотив «кто - кого», и, наконец, 
победило «не хочу и не буду». Было ясно, что ребенку не подойдет 
никакая книга. С тем они из библиотеки и ушли. Сложатся ли 
взаимоотношения мальчика с библиотекой в дальнейшем? Первый 
шаг к ней был сделан неудачно. Не уйдет ли он от чтения вообще? 

 
Приведя ребенка в библиотеку, поздно выяснять, хотел ли он 

того! 
В описанном случае мальчик «не хотел никакой библиотеки». Но 

ведь ребенок может и не проявить непослушания. Он покорно 
придет и возьмет какую-то книжку. Однако если внутренне его к 
тому ничто не подталкивает, походы в библиотеку очень скоро 
прекратятся и в дальнейшем он будет ее по возможности избегать. 
Даже на явное пристрастие детей к чтению не всегда можно 
полагаться. Конечно, желание (или нежелание) ходить в библиотеку 
зависит от желания (или нежелания) читать. Однако эта связь не 
безусловна. Очень часто без какого-то дополнительного мотива 
одного желания читать оказывается недостаточно. Ведь получать 
книги из рук родителей - это одно, а постоянно прилагать к тому 
собственные усилия - совсем другое. Любовь к чтению, как по 
мановению волшебной палочки, не превратится в желание 
пользоваться библиотекой. 

 
Убеждение, что от любви к книге один шаг до любви к 

библиотеке, - не более, чем заблуждение! 
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У каких детей ладится учеба: у наиболее способных или у тех, кто 
учится с желанием? Конечно, у желающих. Точно также и с 
библиотекой. С пользой для себя туда будут ходить те, у кого есть 
личные причины для этого занятия - мотивы. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок стал читателем библиотеки, вы поможете ему уяснить 
его мотивы. Попытайтесь же пробудить мотивацию к этой 
совершенно особой деятельности - пользованию библиотекой. 

Подготовленный к этому ребенок сам захочет стать читателем! 
Необходимость пользования библиотекой понимаете вы - зрелый, 

опытный человек. Ребенок не может этого понимать. Ваша задача - 
искренне передать ему свое отношение к ней, то есть создать 
положительную установку на восприятие библиотеки. Нужно дать 
ребенку возможность принять эту мысль для себя, сжиться с ней 
внутренне. На подготовительном этапе у него можно пробудить те 
чувства, которые его туда повлекут, например, любопытство, 
интерес. Как и у взрослых, у детей получаются те дела, в которых 
они заинтересованы. Как и взрослые, они предпочитают заниматься 
тем, что лучше всего получается. 

 
Подготовить ребенка к роли пользователя, - значит - 

подготовить его психологически! На что же обратить 
внимание? 

Какого бы то ни было давления, слов «надо», «должен» (или еще 
того хуже - «тебя не спросили») лучше избегать. Скорее всего, они 
вызовут негативную реакцию - ребенок воспротивится. Тем более 
неверно поставить его перед фактом, не дав права выбора (например, 
сообщить, что он уже записан и теперь будет ходить в 
библиотеку, хочет того или нет). Можно ведь создать такую ситуа-
цию, в которой он проявит активность. Подайте мысль о библиотеке 
ненавязчиво, вскользь, как бы ненароком и предоставьте ему самому 
принять решение. Запись в библиотеку станет для ребенка желанным 
событием, если оно произойдет по его воле. Значит, можно помочь 
ребенку проявить самостоятельность. Ребенок хочет быть 
самостоятельным, а это станет для него дополнительным стимулом. 
Итак, не упустите из виду добровольность! Это первое. 

 
Вместо того чтобы принуждать, постарайтесь 

заинтересовать ребенка! 
Дети всегда тайно и явно ждут от взрослых ответа на вопрос, 

хорошо ли они поступают, стараются заслужить похвалу своими 
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поступками. Им очень важно уловить, как относятся к какому-либо 
делу взрослые, положительно или отрицательно. О том месте, 
которое называется длинным словом «библиотека», ребенок еще 
ничего не знает. Очень хорошо, если ваше поведение, мимика, 
интонации скажут ему, что за ним стоит нечто положительное и 
привлекательное. Человек, который читает в библиотеке, поступает 
правильно. Было бы очень неплохо, если бы в доступных для 
ребенка выражениях вы объяснили ему, что на такого человека 
смотрят с уважением и этим можно гордиться. Значит, можно по-
мочь своему ребенку сделать выбор в пользу хорошего занятия! Это 
второе. 

 
О престижности пользования библиотекой ребенку важно 

узнать именно от родителей! 
Ребенку мало получить общий ориентир и знать вообще, что 

чтение - хорошо, а записаться в библиотеку - похвально и правильно. 
Ему важно уяснить, зачем такое хорошее занятие необходимо 
именно ему. Если это не приносит какой-то очевидной пользы, не 
сулит никаких приятных ощущений, у ребенка не сработает 
механизм внутренней настройки и он не сумеет включиться в этот 
непростой вид деятельности. Значит, можно помочь своему ребенку 
установить эмоциональную связь между его заветными желаниями и 
визитом в библиотеку! Это - третье. 

 
Важно, чтобы ребенок принял новое занятие естественным 

для себя образом! 
Чем меньше ребенок, тем труднее ему определить свое 

отношение к незнакомому занятию. Ведь ему надо заглянуть в себя, 
чтобы уловить, какие желания можно соотнести с библиотекой. 
Чтобы пробудить заинтересованность в посещении библиотеки, 
лучше всего представить дело с такой позиции, которая ему ближе и 
понятнее. 

Ребенку можно очень многое сказать в пользу записи в 
библиотеку. Но мы говорим о детях вообще, следовательно, говорим 
предположительно. Надо попасть в точку - сказать именно то, что 
затронет ребенка и поможет ему определиться, - надо очень хорошо 
его знать и понимать. Кто же лучше родителей знает и понимает 
своего ребенка? Надеемся, что родительское чувство поможет вам 
найти те единственно правильные слова, которые ваш ребенок 
услышит и на которые откликнется. 
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Этот вопрос вы не спеша продумаете самостоятельно! 
Вообще убедительных аргументов в пользу записи в библиотеку 

не так уж и мало, приведем некоторые примеры. Возможно, они 
подходят для вашей ситуации. Возможно, дадут импульс для 
плодотворных размышлений. Итак, аргументы «за» библиотеку: 
 инициативным, стремящимся к самостоятельности детям 

важно будет знать, что «в детской библиотеке все в точности 
так, как и во взрослой, и там все придется делать самому»; 

 для ребенка пассивного, более склонного к подражанию и 
действующего по примеру других, убедительнее прозвучат 
слова о том, что «другие дети его возраста уже ходят в 
библиотеку»; 

 если у ребенка есть свой кумир (значимый для него человек), 
и он стремится ему подражать, его может заинтересовать 
сообщение о том, что тот «берет книги в библиотеке»; 

 любознательный и склонный к смене видов деятельности 
ребенок отправится в поход в библиотеку ради знакомства с 
новым для него местом и видом деятельности; 

 для ребенка, которому важно проводить с родителями как 
можно больше времени, лучшим аргументом покажется 
обещание «ходить в библиотеку всегда вместе»; 

 контактный, любящий новые знакомства ребенок может 
пойти в библиотеку именно потому, что «в ней очень много 
детей»; 

 ребенок, которого окружает слишком много взрослых, 
возможно, будет рад сходить туда потому, что «это место 
специально для детей». 

 
Подскажите ребенку его повод для похода в библиотеку! 
Для большого любителя чтения самое главное, что «в библиотеке 

много книг и можно выбрать какую угодно». Целеустремленного, 
увлеченного каким-нибудь делом ребенка убеждает сама 
необходимость получить недостающие сведения. Если мы скажем 
ребенку, что библиотека и есть источник таких сведений, мы 
назовем истинную причину пользования ею. Все остальное - лишь 
повод, который поможет ребенку сделать выбор в пользу ее 
регулярного посещения. Этот повод (дополнительный стимул, 
личный мотив) поможет проложить дорогу к библиотечной книге и 
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сделать посещение библиотеки жизненной привычкой. Повод не 
должен заслонить истинной причины, подменить ее и превратиться в 
самоцель. Ибо подлинный смысл пользования библиотекой - иметь 
неиссякаемый источник информации на все случаи жизни. Если 
ребенок достаточно мотивирован к познавательной деятельности, 
какие-то дополнительные аргументы попросту излишни. 

 
Если с вашей помощью ребенок осознает, что информация 

ему жизненно необходима, вы сделаете самое главное для его 
читательского развития! 

Самое убедительное для ребенка - ваш собственный пример. 
Однако просто сказать ему: «Я ходил в библиотеку» или «Вот мы в 
вашем возрасте...» было бы и недостаточно, и неверно. Чтобы 
передать ребенку свои чувства и убеждения, очень полезно вспом-
нить себя в качестве читателя библиотеки и подытожить личный 
читательский опыт. 

 
Вспомните свою читательскую биографию! 
Дети очень гордятся своими родителями и стремятся им во всем 

подражать. Они очень внимательно прислушиваются к их рассказам 
о своей жизни, расскажите ребенку о случаях, связанных с книгой и 
библиотекой. Ему будут интересны малейшие детали. Расскажите: 
 как вы впервые попали в библиотеку; 
 обо всех тех библиотеках, в которых вы читали раньше и 

сейчас; 
 о том, как они выглядят и устроены; 
 какие интересные и нужные книги вы там нашли; 
 как вы их искали и какие трудности при этом испытывали; 
 как выходили из сложных положений; 
 как библиотекари помогали вам и как вы находили контакт с 

ними; 
 как вы постепенно набирались читательского опыта... Да 

мало ли что вы еще сможете рассказать! 
 
Представьтесь своему ребенку в качестве читателя! 
Конечно, на основании положительного опыта сделать все это 

значительно проще. И такой положительный опыт наверняка у вас 
есть. Прежде чем приступить к разговору с ребенком, обдумайте, что 
хорошего дали вам чтение и библиотека. Представьте, что их не 
было в вашей жизни, и тогда вам станет ясно, какое это великое 
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благо. Действительно, чего может добиться в жизни человек, не 
умеющий работать с книгой и лишенный возможности пользоваться 
библиотеками? 

Вспомните также и о том, какими читательскими навыками вы 
так и не сумели овладеть. Если же у вас исключительно негативный 
опыт общения с библиотеками, не торопитесь излить ребенку свое 
отрицательное впечатление от. них и не предвосхищайте его 
реакций. Пусть у него сложатся свои взаимоотношения с 
библиотекой. Благожелательно наблюдая за ним, вы и сами, 
возможно, поймете, почему у вас что-то пока не получилось. 

 
Для успешного читательского развития ребенок нуждается в 

положительном примере и поддержке! 
Хорошо, если разговор с ребенком получится не долгим и 

нравоучительным, а убедительным. Таким он и станет, если быть к 
нему готовым. Именно для этого мы с вами и обдумываем все 
детали. 

Но может случиться так, что на эту тему с ребенком и говорить-
то не придется. Опытом посещения библиотеки с ним могут 
поделиться друзья или братья и сестры. Если он подумает: «Они 
могут, значит, и я могу», это будет прекрасной пропагандой 
библиотеке. И личный смысл, что называется, налицо. 

Не исключен, однако, такой вариант: ребенок сам захотел в 
библиотеку, а вы сомневаетесь в необходимости этого. 
Предположим, вы сочли его инициативу незаслуживающей 
внимания и вслух высказались примерно так: «Мало ли чего ты 
хочешь - завтра расхочешь!». И он действительно может расхотеть, и 
расхотеть уже на всю жизнь. Сколько детей отвернулось от 
библиотек, от книг только потому, что однажды их не поощрили! 
Если у ребенка появился хоть малейший порыв, его надо вовремя 
заметить и всемерно поддержать. Не препятствуйте прекрасному, 
здоровому стремлению - в противоположность очень многим другим 
это занятие не только займет его время, но и его ум, наполнит жизнь 
ребенка новым смыслом и содержанием. 

 
Встреча с библиотекой может очень благотворно повлиять 

на судьбу ребенка! 
Родители всегда думают о будущем своего ребенка, и это 

естественно. Но зачастую они передают свою заботу очень уже 
прямолинейно и в пессимистических тонах. Опасаясь за него, они 
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пророчат ему всяческие беды, «если он...» Чтобы подтолкнуть ре-
бенка к нужному шагу, лучше избегать таких методов, как 
завуалированные угрозы. Не стоит рисовать мрачными красками 
картины его будущего («ничего не будешь знать», «никем не 
станешь» и т.п.), стращать или сулить что-то ужасное из-за 
непослушания. 

Лучше, если поход в библиотеку он будет предвкушать, а не 
бояться его. Не хорош и метод, применяемый в дрессировке: 
«заманить» ребенка в библиотеку, посулив за это какие-то подарки. 
Именно сам поход в библиотеку и должен доставить ему удоволь-
ствие. Например, если вы уверены, что сделаете ему приятное, 
преподнесите это как сюрприз. Понятия «книга», «библиотека» 
должны вызывать у ребенка приятные мысли. Могут ли они 
возникнуть, если его пугать, стыдить, с кем-то сравнивать или 
провоцировать на соревнование? 

 
Если в результате психологической подготовки у ребенка 

установятся положительные ассоциации с библиотекой, 
значит, вы достигли цели! 

Да, первое посещение библиотеки должно стать для ребенка 
источником приятных впечатлений. Оно должно вызвать 
положительные эмоции, превратиться в радостное и 
запоминающееся событие. Первый шаг часто оказывается 
определяющим, ведь чтение и пользование библиотекой не просто 
хобби, какое-то приятное, но не обязательное занятие, а очень 
серьезный умственный труд. Этот труд потребует от ребенка много 
усилий, энергии и воли. От родителей не раз приходилось слышать 
такого рода выражения: «Я своего записала...» Имейте в виду, что 
это событие его жизни и не переносите его на себя. Хотя это, 
безусловно, успех вашей родительской педагогики, которая 
направлена на то, чтобы ребенок мог совершить важный для его 
жизни поступок. 

Вы наставили его на верный путь, а пройти его он должен 
сам! 

 
 
 
 
 
 



 42 

 
Поради батькам майбутніх першокласників 

«Як захопити дитину читанням» 
 

1. Показуйте дитині, що читання вголос приносить вам 
задоволення. Не бубніть, начебто відбуваєте давню, 
набридливу повинність. Дитина це відчує і втратить цікавість 
до читання. 

 

2. Під час читання зберігайте візуальний контакт із дитиною. 
Так вона відчуває, що питання звернене до неї, а ви побачите, 
які почуття викликає у неї те, про що ви читаєте. 

 

3. Модулюйте свій голос: читайте то швидше, то повільно, то 
голосно, то тихо. 

 

4. Скорочуйте текст, якщо він занадто довгий. 
 

5. Читайте вголос чи переказуйте дитині книги, які особисто 
вам подобалися у дитинстві. 

 

6. Радьте родичам та знайомим дарувати дитині гарні дитячі 
книжки. 

 

7. Якщо ви читаєте дитині на ніч, слідкуйте, щоб в історії був 
щасливий кінець. 

 

8. Залишайте книг и, газети, журнали, які самі читаєте, у різних 
місцях: дитина повинна бачити вашу зацікавленість 
читанням. 
 

9. Читайте книги завжди, коли дитина хоче їх слухати. 
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Тести, анкети для батьків  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ваша дитина - читач? 
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Чи знаєте ви свою дитину? 
(Тест для батьків молодших школярів) 
 

Кожна дитина має свої творчі нахили. 
Найкраще вони відкриваються при читанні 
художньої літератури. Читання пробуджує 
уяву, загострює почуття, активує розум, 
розвиває асоціативне мислення. Ці якості 
вказують на творчу обдарованість і мають 
свої зовнішні прояви. 

Тест, який вам запропоновано розрахований на вашу 
спостережливість по відношенню до читаючої дитини. 

Тест має 16 запитань, кожне з яких має пару відповідей. Поставте 
знак + біля того варіанту відповіді, який найбільше відповідає якості 
читання вашої дитини. 
 

1. Коли ваша дитина навчилась читати? 
А. До школи.  
Б. У школі. 
 

2. Якій літературі надає перевагу? 
А. Художній. 
Б. Науково-пізнавальній. 
 

3. Читання для вашої дитини процес скоріш за все: 
А. Емоційний. 
Б. Раціональний. 
 

4. Читання вашої дитини зазвичай: 
А. Захоплює її. 
Б. Читає неохоче, часто відволікаючись. 
 

5. Чи буває, що ваша дитина під впливом прочитаного: 
А. Намагається сама написати казку, оповідання, вірш. 
Б. Такого не буває. 

 

6. Чи грала коли-небудь ваша дитина в героїв прочитаних книг? 
А. Так, грала. 
Б. Ні, такого не було. 

 

7. Чи   стимулює   прочитана   книга   бажання   у   вашої  дитини   
щось намалювати? 

А. Так, вона часто малює по слідах прочитаного. 
Б. Ні, такого на буває. 
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8. Чи буває, що дитина плаче над прочитаним? 
А. Так. 
Б. Ні. 
 

9. Чи ділиться з вами дитина розповідями про прочитане? 
А. Так. 
Б. Ні. 
 

10. Переказуючи прочитане, ваша дитина: 
А. Доповнює текст своїми фантазіями, неіснуючими     
     подробицями. 
Б. Переказує з точністю до прочитаного. 
 

11. Слідкуючи   за   літературними   конкурсами   по   теле-
баченню,   ваша  дитина: 
А. Разом з конкурсантами шукає відповіді на поставлені  
     питання. 
Б. Не намагається відповідати. 
 

12. Виконує творчі завдання з літератури: 
А. Охоче. 
Б. Неохоче. 
 

13. Чи перечитує свої улюблені книжки? 
А. Так, любить це робити. 
Б. Вбачає у цьому пусте заняття. 
 

14. Розмірковуючи про життєві явища, ваша дитина: 
А. Часто звертається до літературних прикладів, аналогій,  
     образів. 
Б. Ніколи не посилається на прочитане. 
 

15. Як дитина відноситься до мови та стилю твору, який читає? 
А. Чутливо реагує. 
Б. Не звертає на це уваги. 
 

16. Якщо дитина веде записи  про прочитане, то який характер 
вони  носять?  
А. Виписує поетичні описи, свої враження. 
Б.Записує оригінальні думки та незвичайні факти 

 
Якщо більше знаків + біля літери "А", це означає, що ваша 

дитина виключно талановита і має виражені гуманітарні здібності, 
мислить образами, картинами, асоціаціями і вам треба замислитися 
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над тим, як організувати її подальше читання, щоб розвивати її 
обдарованість ще більше. Залучайте дитину до усних та письмових 
висловів про прочитане, до ігор в героїв та персонажів, до малюнків 
та інших творчих робіт по слідах прочитаного, заохочуйте її 
фантазію, яку визвано книгою, потурбуйтеся, щоб до репертуару її 
читання увійшла класика дитячої літератури. 

Якщо знаків + більше біля літери "Б", то ваша дитина талановита 
в іншому відношенні: у неї пізнавальна направленість інтересів, вона 
схильна докладно висловлювати свої думки до наукового аналізу 
явищ. Не виключайте кращих художніх творів з репертуару читання 
дитини. Вам треба потурбуватися про більш ретельний підбір книг 
для читання. Зацікавте її енциклопедичною літературою (для 
певного віку), науково-художньою. Зацікавте дитину періодичними 
виданнями пізнавального характеру. 

Пам’ятайте, кожна дитина талановита. І  саме батьки повинні це 
виявити, розпізнати, допомогти дитині розкрити всі свої таланти.  

 
 

 
Ваша дитина у дзеркалі 

читання 
(Тест для батьків учнів 5-8 класів) 

 

Якщо ви бажаєте знати, що означає 
читання для вашої дитини, яку роль 
відіграє в її житті, спробуйте дати 
відповіді на питання тесту. Ви не тільки 
визначите степінь підготовленості вашої 
дитини як читача, але зможете оцінити 
свої здібності як керівника читанням 
ваших дітей. 

 
1.Чи часто ви читали своїй дитині 

вголос, коли вона ще не вміла читати? 
А. Практично кожного дня. (5) 
Б. Часто. (4) 
В. Зрідка, виділяв мало часу цьому заняттю. (3) 
Г. Зрідка, якщо дитина попросить. (2) 
Д. Ніколи цим не займався. (1) 
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2.Згадайте, чи легко вашій дитині давалося навчання читати? 
А. Так, це сталося дуже швидко і без допомоги інших. (5) 
Б. їй знадобилося для цього небагато часу. (4) 
В. Ми довго займалися з дитиною. (3) 
Г. Наша допомога не дала результатів, вона навчилася читати у  
     школі. (2) 
 

3.Постарайтеся   визначити   інтерес   вашої   дитини   до   
читання   за  наступними  критеріями: 

А. Це стало улюбленим заняттям. (4) 
Б. Читає багато, але тільки твори зі шкільної програми. (2) 
В. Читанням цікавиться мало, читає рідко. (1) 
Г. Примушуємо читати. (0) 
 

4.Коли ви спостерігаєте за читаючою дитиною, у вас виникає 
думка, що: 

А. Їй з величезним зусиллям вдається вникнути у зміст твору. (1) 
Б. Швидко читає, не вникаючи у зміст прочитаного. (2) 
В. Читання поглинуло дитину і вона не зважає на оточуючих. (3) 
 

5.Коли ви просите переказати зміст прочитаного, дитина: 
А. Не може цього зробити. (0) 
Б. Плутається та забуває основні деталі. (1) 
В. Розповідає прочитане близько до тексту. (3) 
Г. Добавляє до прочитаного свої думки, вигадує нові деталі,  
     фантазує. (4) 
 

6. Якщо ваша дитина читає цікаву книгу, а в цей час по 
телевізору почалися мультики, яка її реакція: 

А. Кидає книжку і сідає біля телевізора. (0)  
Б. Читає,відволікаючись, поглядає  в телевізор. (1) 
В. Телевізор не заважає читанню. Це лише 5-ти хв. відпочинок , а  
     потім знову сідає читати. (3) 
 

7. Якщо у вашої дитини є книжкова поличка, спробуйте 
визначити коло її читання. 

А. Читає все підряд. (0) 
Б. Обожнює детективи та пригоди. (1) 
В. Читає тільки книги зі шкільної програми. (2) 

      Г. Краще почитає що-небудь ліричне. (3) 
Д. Легка література не входить у коло її інтересів. (4)   
Е. В основному - це класика та наукова література. (5) 
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8. Що, на ваш погляд, впливає на вибір літератури для 
читання? 

А. Школа. (2) 
Б. Телебачення, кіно. (1) 
8.  Ви - батьки. (3) 
Г. Як правило, дитина сама правильно вибирає літературу, яку  
     читає. (5)  
Д. Щось інше. (4) 
 

9. Яке відношення у дитини до творів, які вивчаються у 
школі? 

А. Любить їх читати. (3) 
Б. Не любить читати, але читає. (2) 
В. Зовсім не читає. (1) 
 

10. Де дитина бере книги для читання? 
А. Дитина відвідує бібліотеки, легко користується каталогом. (4)  
Б. Дома - у нас велика бібліотека. (3)  
В. Просить книги у друзів. (2)  
Г. Не можу відповісти. (1) 
 

11. Як ви оцінюєте свої здібності в керуванні читанням вашої 
дитини? 

А. Відмінно, читання дитини для мене - один з головних методів  
     її виховання, я приділяю цьому велику увагу. (5)  
Б. Добре, я вважаю, що читання дуже важливе для розвитку  
     дитини, але нехай читає книги на свій розсуд. (4)  
В. Задовільно, я не слідкую за тим, що і як читає моя дитина, це       
    обов'язок школи. (3) 
 
9-15. Увага! Книги не входять в коло інтересів вашої дитини, 

більш того, можливо, вона відчуває відразу та неприязнь до читання, 
що може негативно вплинути на її розвиток. З усього видно, що ви 
дуже мало залучаєте дитину до цього заняття. Спробуйте виправити 
помилку, зацікавте її, почитайте разом з нею, починайте з легких 
творів. Поговоріть з дитиною про прочитане - це зблизить вас. 
Проконсультуйтесь з бібліотекарем. Він допоможе вам і вашій 
дитині. 

16-30. Ваша дитина належить до тієї категорії читачів, які 
читають час від часу, а вибір літератури залежить від школи. Вона 
може прочитати книгу за необхідністю, але, на жаль, потягу до 
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самостійного читання не відчуває. Примусове читання мало 
приносить користі. Тільки радість возвеличує душу. Тому більше 
розмовляйте у колі сім'ї про книги, розповідайте так, щоб їх хотілося 
прочитати. 

31-49. З усього видно, що ваша дитина любить читати і робить це 
із задоволенням. Коло її читацьких інтересів широке, книга для неї - 
це засіб пізнання світу і роздумів про життя і саму себе. Дитина 
здатна на правильний і самостійний вибір літератури. Читання цієї 
дитини не потребує контролю. Ви вже прищепили йому любов до 
книги. Це цілком сформований читач. Але спілкування з дитиною 
про прочитане ніколи не буде зайвим. 

50-56. Якщо ваша дитина входить до цієї невеликої групи читачів, 
то ми можемо поздоровити вас. Книга міцно увійшла в життя вашої 
дитини. Судячи з усього, книга є членом вашої сім'ї. Ваша дитина - 
обдарований читач. Вона не тільки читає, але й уміє по-справжньому 
сприймати прочитане. Крім того, вона має досить гарну образну 
пам'ять і наділена фантазією. Але будьте уважними, щоб читання не 
стало для дитини неправильним сприйняттям дійсності, яке 
відсторонює від реального життя. Нехай частіше порівнює книгу з 
життям. Допоможіть дитині в цьому, не позбавляйте її радості 
вільного читання. 

 
 



 50 

Анкета для батьків (1) 
 

1. Чи є у вашій родині бібліотека? Як ви привчаєте дітей 
користуватися нею? 
 

2. Чи любить ваша дитина читати? 
 

3. Чи практикується у вашій родині колективне читання? 
 

4. Чи читаєте ви дитині? Яким книжкам надаєте перевагу? 
 

5. Обговорюєте прочитане? Як? 
 

6. Чи можна зацікавити дитину читанням? Як цьому навчити? 
 

7. Від чого, на Вашу думку, залежить виразне читання? Як 
цьому навчити? 

 

8. Як ви поступаєте, якщо дитина не хоче читати, або коли 
прочитавши трішки, говорить, що втомилася? 

 
 
 
 
 

 
Анкета для батьків (2) 

 

1. Літературу якої спрямованості Ви любите читати? 
 
2. Чи відвідуєте Ви бібліотеку? 
 
3. Яку останню книгу прочитала Ваша дитина? 
 
4. Яку казку Ви найчастіше розповідали свої дітям? 
 
5. Які періодичні видання Ви знаєте? 
 
6. Яка книга, прочитана в дитинстві, Вам найбільше запам'яталася? 
 
7. Чи цікавитесь Ви підручниками своїх дітей? Який підручник Вас 

не влаштовує і чому? 
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Анкета для батьків (3) 
 

1. Чи маєте ви домашню бібліотеку? Чи велика вона? 
 
2. Чи активно читає книги ваша дитина? 
 
3. Яким книгам вона надає перевагу? 
 
4. Де ваша дитина бере книги для читання? 
 
5. Чи обговорюєте ви з дитиною прочитану книгу? 
 
6. Чи дозволяєте своїй дитині читати книги не за віком? 
 
7. Як ви вважаєте, хто повинен виховувати у дитини любов до 

книги: ви, учитель чи бібліотекар? 
 

Анкета для вивчення 
читацьких інтересів батьків 

 

1. Прізвище, ім'я дитини. 
 

2. Якою мовою ви спілкуєтеся з 
вашою дитиною? 

 
3. Що ви зараз читаєте? 

 
4. Чи читаєте ви разом із дитиною? Що саме? 

 
5. Чи читаєте ви дитині? Що саме? Хто робить вибір казки 

(оповідання, статті)! На  що  ви   звертаєте  увагу,   
купуючи  дитині книгу? 

 
6. Чи обговорюєте ви з дитиною прочитане? Як саме? 

 
7. Чи цікавить вас література з теми, що вивчає ваша дитина в 

класі? Якщо так, то де ви її берете? 
 

8. Чи брали ви участь у плануванні вивчення якоїсь теми? Якої 
саме? Яким чином? 
 

9. Які ідеї ви пропонуєте щодо створення тематичних проектів? 
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