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Читайте разом
Мова зростає у спілкуванні з іншими людьми. Дайте 
дитині можливість бути активною, коли ви разом 
читаєте, і звертайте увагу на слова, звуки та жести 
дитини. Чекайте і слідкуйте за темпом дитини, її 
зацікавленістю  та реакціями, адже читання книг дуже 
сильно розвиває мовлення».

Виберіть книги
Виберіть книги, які подобаються дитині, є захоплюючими і 
цікавими та відповідають мовному рівню дитини. Якщо 
важко вибрати, Ви завжди можете запитати у бібліотеці. Там 
Ви можете безкоштовно взяти книги на деякий час.

Читати і дивитися книжки разом із дитиною може бути весело та приємно 
– і це також стимулює мову та мовлення дитини. Коли Ви читаєте і 
розмовляєте про те, про що йдеться у книжках, це розвиває також 
фантазію, увагу та комунікаційні здібності дитини».
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3 Зробіть час читання 
приємним
Кожного дня витрачайте певний час 
на читання – спокійний час, коли ви 
дивитесь і читаєте книжки. Сядьте 
поряд, так щоб між вами був тілесний 
і зоровий контакт, і зробіть так, щоб 
вам ніщо не заважало. Не 
обов’язково читати книжку від краю 
до краю. Просто сидіть і листайте 
книжку, говорячи про те, що 
викликає у дитини зацікавленість, – 
це гарний спосіб розвивати 
мовлення.



”Читайте-розмовляйте” та 
дивіться малюнки
Часто є легшим захопити увагу дитини, якщо Ви 
«читаєте-розмовляєте», тобто розповідаєте 
власними словами та застосовуєте різні голоси, 
звуки та жести.  Скористуйтесь можливістю 
показати малюнки та поговорити про них. Вони 
допомагають дитині розуміти оповідання та 
надають ще більше можливостей вивчати нові 
слова.

Читайте, співайте і 
розповідайте на всіх 
мовах, які розуміє дитина
Наукові дослідження показали, що дитина, 
якій читають книжки, має більш великий 
запас слів, а маленькі діти можуть вивчати 
декілька мов одночасно. Тому читайте, 
співайте і розповідайте на вашій мові, а 
також на всіх інших мовах, які розуміє 
дитина! Це допомагає дитині розвивати 
мовлення.

Розповідайте разом
Дайте дитині можливість приймати участь і розповідати, коли ви читаєте. 
Наприклад,  Ви можете дозволити дитині вставляти слова і речення або 
відповідати на запитання.  Скористуйтесь можливістю підтверджувати та 
розширювати те, що говорить дитина. Таким чином Ви показуєте дитині те, 
як можна розвивати своє мовлення. Коли ви прочитали книжку декілька 
разів, тоді, ймовірно, сама дитина зможе розповісти всю історію, 
спираючись на те,  що зображено на малюнках.

Залучайтеся до «Мовного 
потягу» (Språktåget)
Завдяки дитячим книжкам Ви можете допомогти 
дитині розвинути всі аспекти її мови, такі як 
розуміння мови, запас слів, граматику та 
вимовляння. Запитайте у бібліотеці перелік книг 
«Мовного потягу», щоб вибрати книги, що 
підходять!

Можна 
безкоштовно взяти 

на деякий час книги у 
бібліотеці. Чекаємо 

вас!
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«Мовний потяг» дає поради та рекомендації батькам та іншим 
дорослим, що мають відношення до дітей, про те, як можна 
стимулювати мову та мовлення дитини. «Мовний потяг» 
зупиняється на різних станціях, де діти можуть розвивати різні 
частини свого мовлення. Одним потрібно залишатися трохи 
довше на певній станції, а інші рухаються швидше. Всі можуть їхати 
на «Мовному потязі»!

«Мовний потяг» – це співпраця між бібліотеками, логопедами та 
закладами лікування дітей у регіоні Стокгольм. Текст узятий у 
логопедів Ельвіри Ашбю (Elvira Ashby) та Ліннеа Андерберг (Linnea 
Anderberg) у співпраці з Регіональною бібліотекою Стокгольму. 
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