
ІІІ розділ 

        Якщо ваша розповідь 
торкнулася дитину, якій 
захотілося обговорити прочитане, 
то обов'язково використовуйте цей 
момент. Поговоріть про героїв 
дитячого твору, попросіть дитину 
переказати прочитане, а потім 
обов'язково похваліть. 

 
Свєтлова, І. Є. 
Рослини та тварини 
: посіб. для ігров. 
навч. / худ. Є. 
Нітилкіна ; пер. на 
укр. Л. Олексієнко. 
– К. : Країна мрій, 
2005. – 48 с. : іл. – 
(Сонечко) 
 
 
 

 Слова : [розвиток 
дитини до 3-х 
років] / пер. А. 
Супруна ; дизайн Т. 
Стасюк. – К. : Перо, 
2007. –  
31 с. : іл. - (Моя 
перша книжка). 
 

 

 

       Переконувати дитину в тому, що 
читати - це цікаво, потрібно не 
словами, а особистим прикладом. 
Нехай ваш малюк якомога частіше 
бачить книгу в ваших руках. А якщо 
він помітить, з яким інтересом ви 
читаєте, наскільки у вас розвинена 
любов до читання, то незабаром 
малюк теж захопиться цим процесом. 

 
 
 

Тож завітайте до нас! 
 
 

Контактна інформація: 

 
 

Бібліотека № 115 
 вул. Бальзака, 28 

(044)515-61-70, 547-20-62 
 

 
 
 
 
 
 

e-mail: 
library115@ukr.net 

 
 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 
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Навчіть дитину 
любити книгу 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

П а м’ я т к а 
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Мами і татусі, бабусі й 
дідусі, а також старші 
братики й сестрички! 

 
 

         Ваш малюк може 
концентрувати увагу на яскравих 
картинках, починаючи з 
шестимісячного віку. Він із 
задоволенням буде слухати 
коротенькі віршики, які читає 
мама. Обов'язково скористайтеся 
цим принципом, щоб кроха згодом 
сам приносив вам книжки. 

Пропонуємо вашій увазі 
пам’ятку, на сторінках якої  ви 
знайдете корисний матеріал про 
навички читання наймолодшим 
читачам. 

В цьому Вам допоможе фонд 
нашої бібліотеки. 

 
 

І розділ 
 
Зовсім не обов’язково читати 

в тій послідовності, в якій подані 
тексти. Дитині захотілося 
послухати казку – читайте 
улюблені казки, подобаються вірші 
– ласкаво просимо на поетичні 
сторінки. Перед сном можете 
прочитати колискові, вдень під час 
гри або занять – потішки й 

пісеньки. Дайте можливість 
малюкові самому обирати. 
 
 
Бойко, Б. В. 
Веснянка для 
ведмедика : 
вірші / худ. О. 
Родіна. – К. : 
Країна мрій, 
2005. – 48 с. : 
іл. – (Сонечко). 
 
 

 
 
 

Добра книга 
для читання : 
народні дитячі 
пісеньки, вірші, 
казки : для дітей 
3-4 років / ред. 
Н. Коваль ; худ. 
Т. Ярова. – Х. : 
Ранок, 2010. – 79 
с. : іл. - Бібліогр.: 
с. 79 
 

 
 

 

Енциклопедія для малюків : для 
дошк. віку / ілюстр. В. В. Бастрикіна [та 
ін.] ; пер. О. І. Зуй. – К. : Перо, 2006. – 
127 с. : іл. 
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        Якщо малюкові не подобається 
спокійно сидіти на одному місці і 
слухати казки та віршики, то 
почитайте йому в той час, коли 
він займається малюванням або 
іграми. 

 
 
 

Кращі казки для малят : літ.-худ. 
вид. / упоряд. Прилуцька О. В. ; худ. Р. 
Адам’янц. –  Х. : Книжковий клуб, 2007. 
– 63 с. : іл. 

 

 
Макуліна, Г. В. Лисеня : вірші :  літ.-
худ. вид. / пер. з рос. І. Бондаря-
Терещенка ; ілюстр. Т. Соловьової. – Х. : 
Ранок, 2004. - 10 с. : іл. 

 
 

Малятам про тварин : [вірші за 
абеткою] / К. Чурюмов ; мал. М. 
Соловйова ; ред.-уклад. О. Любарець. – 
К. : Аст-Прес-Дік-Сі, 2000. – 64 с. : іл. 

 

 


