
Прищепити любов до читання- 

найкращий подарунок, що ми можемо 
зробити дитині.  
Сесіль Лупан

 

«Читаючі діти – майбутнє України» 
    Освіта дитини починається з навчання 
читати і писати. І відбувається це 
здебільшого в родинному колі. У сім»ї 
прищеплюється і любов до книги, 

отримання задоволення від процесу 
читання, звичка постійно бути з книгою й 
неможливість існування без неї. 
    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. 
    Психологи вважають, що прищепити 
любов до книги та читання можливо лише 

до 9 років. Пізніше зробити складно, іноді  

практично неможливо. 

Ось декілька порад 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 з, збірки оповідань. 
Кольори і форми вразять її, а 

слухання веде до вивчення. 
 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. 

 
 
Батьківський Web-клуб 

 
      http://www.rodclub.newmail.ru -
"Батьківський клуб" широко відчиняє 
віртуальні двері для всіх, хто зацікавлений 

проблемами виховання і здоров'я дітей, 
їхньої освіти та розвитку творчих 
здібностей. А рубрика "Діти і звірі" 
допоможе знайти рішення тим, хто стоїть 
перед важкою дилемою щастя від 
спілкування з домашнім улюбленцем і 

зайвого клопоту на власну шию. 
      http://www.7ya.ru - сайт "7Я" має 
підзаголовок "Все про дітей". Додамо - і не 
лише про дітей: також і про побут, і про 
організацію харчування родини, і про 
родинне дозвілля. 

 Конференція мам і татусів 
http://www.7ya.ru/conf/conf-Teenagers.htm 
стане в пригоді тим, чиї діти стоять на 
порозі зрілості. 
     
http://www.ed.gov/pubs/parents/internet/index.

html - Parents Guide to the Internet = 
Батьківський гід по Інтернету, англійською 
мовою 
      http://kidmath.ru/?KidMathru - сайт, 
присвячений розвитку математичних 
здібностей у дітей дошкільного віку 

 
 
 
  
Дозвілля у домашньому колі 

 



      http://childrecords.narod.ru/musictales.html 

- музичні казки: "Аліса в Країні Чудес", 
"Бременські музики", "Пригоди капітана 
Врунгеля" та ще з десяток найулюбленіших 
музичних версій літературних і 
фольклорних творів. 
      http://playroom.com.ru/ - "Дитяча ігрова 

кімната". Тут ви знайдете улюблені дитячі 
пісні з мультиків і кінофільмів, комп'ютерні 
та розвиваючі ігри для свого малюка, 
"розмальовки" допоможуть йому розвивати 
вправність руки та художній смак, а 
конкурс дитячого малюнка - 

продемонструвати свої здібності й 
помилуватись художньою вправністю 
ровесників вашої дитини. 
      А чи знаєте ви родовід вашої сім'ї? Чи 
досліджували ви його разом зі своїми 
дітьми? З Інтернетом здійснити подібний 

проект буде легше: 
http://www.familysearch.org 
       http://www.idea.dp.ua/baby - іменини 
хлоп'яток і дівчаток. Знайдіть серед них 
"день ангела" своєї дитини! 
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