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Використання казок під час навчання мови вашого малюка 
 Using stories to help your toddler learn language 

Як можна використовувати книжки з казками під час навчання дитини? 
(How can I use storybooks with my child?) 

Мова – це те, як ми використовуємо слова або жести для спілкування одне з 
одним. Книги, читання та розповідання казок відіграють важливу роль у 
вивченні мови вашою дитиною. Розповідання казок може допомогти вашій 
дитині розвинути навички говоріння та слухання. 

Ваша дитина ніколи не буде занадто малою, щоб насолоджуватися книжками. 
Ви можете почати читати й розповідати їй казки відразу після її народження.  
У вашої дитини, найімовірніше, на все життя збережеться любов до читання, 
якщо вона з раннього віку розглядатиме книжки й використовуватиме їх в іграх. 
Як можна використовувати книжки, щоб допомогти малюкові вивчити 
мову? 
(How can I use books to help my toddler learn language?) 

У вас і вашого малюка є безліч способів захопливо проводити час за книжками. 
Ось деякі рекомендації: 

 Читайте книжки з простими та яскравими кольоровими картинками.
 Читайте книжки, з якими ваша дитина може гратися. Маленьким дітям

подобаються книжки, які дають їм змогу брати участь у процесі,
наприклад книжки з малюнками, що підіймаються, і з об’ємними
картинками, книжки з пальчиковими іграми або в яких можна торкнутися
предметів, а також книжки, що видають звуки.

 Дозвольте дитині вибрати книжку й перегортати сторінки, які вона хоче
подивитися. Ви можете прочитати сторінки, які вибрала дитина,
і поговорити з нею про них. Це допоможе зберегти їхній інтерес. Діти
найкраще вчаться, коли їм цікаво.

 Називайте предмети, людей і дії на картинках. Давайте дитині час
поговорити про картинки.

 Дозволяйте дитині тримати книжку й перегортати сторінки. Це допоможе
навчити дитину поводитися з книгою.

 Розповідайте казку так, щоб дитина її зрозуміла. Ви не маєте читати її
саме так, як її написано. Зовсім маленьким дітям можна просто
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розповідати про зміст кожної сторінки окремими словами або короткими 
реченнями. 

 Розповідайте казку разом. По черзі перегортайте сторінки й розповідайте
про картинки на ній. Розповідаючи казки по черзі, діти набувають
важливої навички, необхідної для ведення бесіди.

 Читайте книжку або розповідайте казку багато разів, щоб дитина добре
засвоїла сюжет. Це може допомогти вашій дитині в оповіданні казки.
Один зі способів залучити дитину – почати речення та дати їй закінчити
його (наприклад, “Жили-були 3 _____”.).

Де можна знайти книжки для дитини? 
(Where can I find books for my child?) 

У бібліотеці є багато чудових книжок для вашого малюка. Часто можна отримати 
чудові знижки на старі дитячі книжки в комісійних магазинах, на гаражних 
розпродажах, а також знайти книжки зі знижкою на бібліотечних полицях.  
Ви також можете обмінюватися книжками з іншими сім’ями. 

Де можна отримати допомогу? 
(Where to go get help) 

Для отримання додаткової інформації про те, як можуть допомогти логопеди й 
аудіологи, звертайтеся до: 

 свого лікаря, дільничної медсестри або іншого постачальника медичних
послуг;

 співробітників місцевого медичного центру.

Щоб отримати цілодобову консультацію медсестри й загальну інформацію 
щодо здоров’я, зверніться до Health Link за номером 811. Якщо вам потрібен 
перекладач, просто скажіть, з якої мови вам потрібен переклад. 
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Цей матеріал не замінює консультацію кваліфікованого фахівця в галузі охорони 
здоров’я. Цей матеріал призначений тільки для загальної інформації та надається 
за принципом “як є, де є”. Попри те, що було докладено відповідних зусиль для 
підтвердження точності інформації, співробітники Alberta Health Services не дають 
жодних запевнень або гарантій, явних, неявних або встановлених законом, щодо 
точності, надійності, повноти, застосовності чи придатності для певної мети такої 
інформації. Співробітники Alberta Health Services категорично відмовляються від 
будь-якої відповідальності за використання цих матеріалів, а також за всі претензії, 
дії, вимоги або позови, що виникають у результаті такого використання. 




