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ЗНУЩАННЯ ПРИВЧАННЯ ДО ЧИТАННЯ

Життєві поради для тих, хто хоче швидко і гарантовано досягти ре-
зультату в нелегкій справі привчання дитини до читання (і має почут-
тя гумору). Ви можете, звичайно, діяти інтуїтивно, наслідувати досвід 
ваших батьків (їм же вдалося прищепити вам любов до читання!) або 
скористатися нашими не менш дієвими порадами:

Спочатку запам’ятайте головне — не важливо, 
читаєте ви Самі чи ні, ваша ціль — привчити 

читати Саме дитину!
Роздрукуйте і  повісьте в кімнаті дитини гасло: «Книга  — це 

світло життя!». Не забувайте час від часу звертати увагу дитини 
на нього. Це гарантовано сформує в людини любов до читання.

Знайдіть серед ваших знайомих дитину, яка багато читає, по-
знайомте ваше чадо з нею і за будь-якої нагоди наголошуйте на її 
успіхах та їхньому зв’язку з читанням. Так ваша дитина неодмінно 
захоче бути схожою на цього успішного однолітка.

При будь-якій нагоді протиставляйте друковану книгу і ґадже-
ти, літературу і відеоролики, товсті романи і пости в соцмережах. 
Так ви сформуєте у дитини цінність читання і ницість решти не-
достойних занять.

Давайте якомога більше завдань із  читання і  контролюйте 
їх виконання. Наприклад: «Кожного дня читай по 20 сторінок», 
«За літо маєш прочитати 15 книжок зі списку літератури!». Не за-
бувайте перевіряти.

Обов’язково детально розпитуйте про прочитане. Почніть 
із  головного запитання: «Що автор хотів сказати цим твором?» 
(згадайте й  інші запитання вашої шкільної вчительки з  літе-
ратури). Потім переконайтесь, що дитина запам’ятала сюжет, 
персонажів, зрозуміла мотиви вчинків кожного з них і зробила 
правильні висновки. Без цього, на жаль, читання буде безглуз-
дим марнуванням часу.
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Контролюйте, що читає ваша дитина, щоб не виховати в неї 
дурний смак! Це обов’язково мають бути класики або книжки ва-
шого дитинства, перевірені часом.

У складних випадках можна вдатись до «покарань» (повірте, 
пізніше дитина вам подякує за це): «Якщо сьогодні не прочита-
єш 15 сторінок, завтра будеш читати 30!», «Сьогодні не брав кни-
гу до рук — залишаєшся на тиждень без ґаджетів». Результати ви 
побачите одразу.

Остання важлива порада: ніколи не читайте дитині шкільного 
віку книгу вголос (особливо підліткам)! Вона повинна усвідоми-
ти, що це її особиста справа і відповідальність, а ні в якому разі 
не забава!

Якщо ви будете наполегливо і  послідовно виконувати ці поради, 
незабаром побачите результати. Хоча не  забувайте, що це залежить 
також від школи. І від оточення. Також від спадковості. Ще від знаку зо-
діаку. Взагалі — від випадковостей.

Але якщо ви не  готові до випадковостей і  не шукаєте легких і  га-
рантованих шляхів, тоді саме для вас справжні поради, щоб розділити 
з дитиною моменти радості від читання.
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Спілкуватись про книги, поєднавши дві різні планети — батьківську 
і дитячу, — можливо. Більше того, це «можливо» досить реально зробити 
продуктивним і цікавим для жителів обох планет. Як саме? Ось доволі 
проста ідея — планета Спільночитання. Можна використати кілька ідей, 
а можна всі з перерахованих. Питання лише в тому, наскільки сильним 
є бажання зблизити ваші планети.

оСобиСтий приклад
Почекайте, не  поспішайте читати наступний пункт. Так, це, певно, 

найбанальніша річ, яку ви чули, але не кваптесь відкладати текст. Зму-
шені визнати, що це один із найдієвіших способів демонстрації дітям 
переваг читання. Коли дитина неодноразово бачить батьків у  руках 
із книгою, журналом, газетою, це спостереження входить у звичку, така 
картина стає природною. 

Якщо ви вже читаєте і отримуєте від цього задоволення — вам будуть 
корисні поради нижче. Якщо ж ви хочете розпочати — обирайте ті кни-
ги, які вас порадують. Не має значення, чи це книга з дитинства, яка за-
лишила яскраве враження, чи новинка із маркетингу, з якою потрібно 
ознайомитись для роботи. Головне — задоволення від читання. 

Якщо вас хвилює, як дитина сприйме вашу нову звичку, пропону-
ємо не  соромитись, а  чесно зізнатись, що ви вирішили змінити своє 
життя. Або просто знайшли нове хобі. Попросіть допомоги в дитини 
у  доборі книг чи авторів. Або просто попросіть підтримки. Щирість 
завжди працює!

вибір книги разом
Іноді складно буває створити умови, щоб орбіти ваших планет пере-

тнулися навіть у спільному просторі дому: у кожного мільйон особистих 
справ. У такому разі варто кудись вирушати. Прекрасним місцем для 
спільного часопроведення є книгарня. Поблукайте разом між полиця-
ми, що заставлені сотнями різнокольорових обкладинок, обміняйтеся 
захопленими ахами й охами при розгляданні новинок видавництв, за-
пропонуйте одне одному максимально невідповідні книги й  оберіть, 
що спільно / окремо хочете почитати. Обирати можна найрізноманіт-
нішими способами: за назвою, тицьнутим наосліп пальцем у речення, 
за анотацією, запахом, наявністю / відсутністю ілюстрацій чи милозвуч-
ністю прізвища автора. 

Якщо ж ви любите смачненьке на додачу до цікавенького, то вам ре-
комендовано відвідувати книгарні-кав’ярні. Адже там, гортаючи книги, 
можна ще й випити горнятко чаю / кави / какао з печивком чи цукеркою.

ПОРАДИ ДЛЯ СПІЛЬНОЧИТАННЯ
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Коли ж часу обмаль і  можливості йти кудись немає  — онлайн- 
книгарні вам у поміч. 

А якщо ви з дітьми на додачу до покупок любите вигадувати історії, 
то вам дорога на букіністичні розпродажі. Де книга жила раніше, хто 
був її власником, який шлях вона подолала, перш ніж дісталася до ва-
шого дому, — так можна написати цілу книгу про книгу! 

літературні заходи
В Україні є чимало чудових літературних подій. Щовесни в Києві 

проходить Книжковий Арсенал, а восени у Львові — Форум видавців. 
І  це дві наймасштабніші супермегаподії книжкових фанатів у  нашій 
країні! Такі заходи — це просто джек-пот, адже ви отримуєте сімейну по-
їздку / похід в нове цікаве місце, а на додачу — десятки майстер-класів, 
презентацій, обговорень книг і власне самих книг. Повірте, щоб не за-
хопитися тут літературою, потрібно бути залізною людиною. 

І ще ж є безліч менших ярмарків, екскурсій, зустрічей із письмен-
никами, театральних постановок за книгами  — загалом знайдеться 
до смаку кожному. 

А буккросинги, спільночитання чи літературні клуби в школі вашої 
дитини можуть узагалі ощасливити всіх. Насамперед вас, адже так ви 
бачите процес навчання дитини в його найбезпосереднішій реалізації. 
Дитина щаслива, бо бачить батьків абсолютно з  іншої сторони. 
Ну добре, будьмо чесними, дитина просто веселиться, адже ви тепер 
такий самий учень :). А вчитель(-ка) літератури щасливий(-а) просто 
тому, що всі зібралися поговорити про книги.

навколокнижкові дрібнички
Любов до книг — штука примхлива: до когось приходить з ранньо-

го віку, декому доводиться довгенько її почекати, а  дехто так ніколи 
й  не  пізнає радості читання. Але якщо в симпатії до літератури у  ва-
шої дитини поки що і є сумніви чи вагання, то круті наліпки, закладин-
ки і значки люблять майже всі (і не тільки діти). І от цим захопленням 
можна скористатися: чашки, сумки, постери, світшоти із зображеннями 
книжкових персонажів, цитатами з книг чи будь-яким хоча би трішки 
дотичним до літератури наповненням — можливість якщо й не закоха-
ти одразу в  книги, то принаймні створити позитивне сприйняття та 
інтерес.

вечори Спільночитання
Мати сімейні традиції і  ритуали  — класно. І  якщо ви щороку їзди-

те сім’єю з  наметами в гори, відвідуєте родичів на  Різдво, влаштову-
єте вечори настільних ігор, то вам потрібно додати ще лишень одну 
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деталь — читання разом. Формат може бути різним: кожен читає свою 
книгу, усі читають одну книгу по черзі чи паралельно — варіантів може 
бути безліч. Оберіть ті, що найкраще підходять саме для вашої родини, 
і започаткуйте чудесну традицію. Головне — щоб книг на всіх вистача-
ло. І  пам’ятайте: якщо діти просять вас їм почитати  — обов’язково це 
робіть. І не важливо навіть, якщо ваша дитина вже 20 років як читає 
самостійно і навіть написала власну книгу :).

плітки про перСонажів
Точно знайдуться книги, які знайомі вам і дитині. І, тим паче, знай-

дуться такі персонажі. Діліться враженнями про них. Тільки подумай-
те  — перемивання кісточок персонажам  — це пліткування, схвалене 
суспільством :). І називається це літературними бесідами. Хіба не джек-
пот? Поспілкуйтеся про їхні сильні і слабкі сторони, вчинки у певних 
ситуаціях, цілісність образу, ваше особисте враження про персонажів 
тощо. А зараз буде речення, яке бажано прочитати двічі. Не бійтесь 
озвучувати, що вам не  подобається персонаж. Причини можуть бути 
різні: не сприймаєте його темперамент, робить нелогічні вчинки, не-
достатньо розкритий автором, має ваш неулюблений знак зодіаку чи 
просто здається вам пластмасовим. Головне — аргументувати свій по-
гляд і продемонструвати це дитині. У світі мільярди книжок і стільки ж 
персонажів. Всі не можуть бути чудовими чи вам подобатися. Ви маєте 
право це визнати. І повірте, це не зробить із вас поганого читача в очах 
дитини, навпаки — ви читач із власним смаком та обґрунтованою дум-
кою.

екранізації, виСтави
Це просто чарівна паличка у світі книжкової мотивації. Ну, гаразд, 

може, трохи перебільшили. Просто це чудовий комунікаційний інстру-
мент. Уявіть, ви разом прочитали книгу, а потім подивились фільм чи 
виставу. Берете печивко — і цілий вечір обговорень, порівнянь, власних 
вражень вам забезпечений. 

Невеличка деталь, тсссс: і діти, і дорослі зазвичай визнають книги 
кращими, ніж фільми, протилежна ситуація трапляється дуже рідко. 
Тому ви у будь- якому разі будете у виграші. 

традиції
Знаєте, що святкують 14 лютого? Ні, ми не  про Купідона і  червоні 

сердечка. Це ще й Міжнародний день книгодарування. Уявіть, це уні-
кальна можливість отримати в один день валентинку і книжку!

Запровадьте одну або кілька традицій у своїй родині. Можна приуро-
чити це до якогось міжнародного дня (День книгодарування — 14 лютого, 
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Міжнародний день дитячої книги  — 2 квітня, Всесвітній день книги 
та авторського права — 23 квітня, Всесвітній день письменника — 3 бе-
резня тощо) або вигадати своє унікальне свято. Ще однією спільною 
традицією можуть стати такі собі книжкові ревізії. Особливо, коли 
йдеться про дитячу літературу. Є книжечки, з яких діти «виростають», 
і щоб вони дарма не стояли на полиці, відберіть вже прочитані й від-
дайте друзям, знайомим, у бібліотеку, дитбудинок тощо. Хай у них буде 
друге життя. А у вас з’явиться місце для нових сюжетів.

Головне в такій діяльності — ритуал, коли є спільні для всіх правила 
і поле для активності, коли всі знають мету цих дій та отримують задо-
волення, коли книги не лише читають, а діляться ними зі світом.

облаштування проСтору
Ви колись бачили бібліотеку Умберто Еко? Ні? Подивіться, якщо 

хочете знати, що таке закоханість у книги. Звісно, такі масштаби нам 
можуть бути недоступні, але якщо у вашому домі є трішечки місця для 
книг, то знайдеться місце для читання і обговорення.

Книжковий простір теж має значення. Адже ваша бібліотека, бібліо-
течка, книжкова поличка чи шафа мають свою персоналізовану атмос-
феру. Долучіть дітей до формування цього місця. Обговоріть, як усім 
зручніше розставляти книги (за кольором, жанром, алфавітом тощо), 
зробіть це разом. 

Є ще одна досить проста, але не менш важлива для залучення річ. 
Якщо у вас із дитиною окремі бібліотеки, зробіть навіть невелику спіль-
ну зону, де стоятимуть книги, цікаві всім. Якщо ж бібліотека спільна, діз-
найтеся, чи ваш юний читач не має бажання володіти своєю особистою 
маленькою книгозбірнею. Це може бути окрема шафа або поличка, за-
лежно від можливостей. Тоді дитина матиме свій особистий книжко-
вий простір, де тексти житимуть за її правилами.

челенджі в Соцмережах
Для початку знайдіть соцмережу, де ви з дитиною зможете співісну-

вати :). Там можна натрапити на різноманітні бінго, челенджі з різними 
умовами. Залучайте до цього дитину. Якщо ви натрапили на челендж, 
передайте його своїй дитині. Це покаже вашу залученість та рівність 
у спілкуванні. Якщо дитина передала челендж вам — обов’язково вико-
найте його умову, хоч би якою складною вона була. Тоді із гри чи жартів 
це перетвориться на спільний і корисний час у соцмережах і з книжка-
ми. А ще можете запрошувати одне одного на цікаво-книжкові сторін-
ки письменників, видавництв, букблогерів, книжкових заходів. Головне 
в цьому питанні — робити все поступово і ненав’язливо.
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Іноді книгу вибрати складно, бо занадто багато авторів, кольорів, 
тем і видавництв. У такому разі на допомогу приходить книжкове бін-
го. Пропонуємо вам спільне з дитиною бінго для об’єднання читацьких 
інтересів.

правила бінго:
1. Обираєте одну із категорій нижче.

2. Під зазначений критерій обираєте або купуєте книгу.

3. Читаєте разом, ставите помітку після прочитання.

4. Обираєте наступну категорію.

5. І так до кінця :).

книга, яку ви 
разом купили 

на книжковому 
ярмарку

книга з вашої 
бібліотеки, яку 

піСля прочитан-
ня віддали 

іншим

книга, 
яка вам уСім 
СподобалаСя

книга, щодо 
якої у ваС розій-

шлиСя думки

книга, яка вам 
із дитиною 
СподобалаСь 

завдяки обкла-
динці

книга з вашого 
дитинСтва, яку 
ви порекомен-
дуєте дитині

КНИЖКОВЕ БІНГО
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Ви зазвичай ставите дітям багато запитань? А зараз запитання 
до вас :).

Уявіть себе в ролі своєї дитини. Вам ставлять запитання про читан-
ня її батьків (тобто про вас). Знайдіть кілька хвилин, відповідайте чесно 
і обіцяємо — дізнаєтесь багато цікавого!

1. чи змушують батьки тебе читати?

2. коли тобі воСтаннє читали вголоС?

3. чи знаєш ти улюблену книжку батьків?

4. чи батьки знають, які книги тобі подобаютьСя?

5. коли воСтаннє ви разом відвідували книгарню/
бібліотеку/книжковий захід?

6. чи є книга, яку ти не любиш?

ОПИТУВАННЯ
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Ну все, вам залишилась остання сторінка. Більше жодних повчань, 
чесно. Тут лише невеликі переліки книг, які ви можете прочитати ра-
зом із дитиною. Особливість цих текстів у тому, що вони можуть бути 
цікаві і вам, і дитині. Вони містять багато тем та підтекстів, а головне — 
читаючи ці тексти, ви приречені на читацьке задоволення!

10–12 років 13–15 років

Антуан де Сент-Екзюпері 
«Маленький принц»

Джоан Роулінг «Гаррі Поттер 
і філософський камінь»

Ганс Крістіан Андерсен 
«Снігова королева»

Льюїс Керрол 
«Аліса в Дивокраї»

Анджела Нанетті 
«Мій дідусь був черешнею»

Фанні Брітт 
«Джейн, лисиця і я»

Фредрік Бакман «Моя бабуся 
просить їй вибачити»

Джоан Роулінг «Гаррі Поттер 
і Орден Фенікса»

Джером Селінджер 
«Ловець у житі»

Гарпер Лі 
«Вбити пересмішника»

Ерік-Емануель Шмітт 
«Оскар і рожева пані»

Володимир Арєнєв 
«Порох із драконових кісток»


