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Усна мова та читання
Три ключові аспекти читання: 
Обійміть дитину. Говоріть з нею. Дайте їй вибір.

Щоденне читання для Вашої дитини допоможе 
розвинути її словниковий запас, навички 
розуміння усної мови та мовлення, а також 
інтерес до книжок та розповідей.

•  Читайте різні типи історій, які є цікавими для Вашої дитини. 

•  Розглядайте малюнки та говоріть про них, пояснюючи їх зв’язок зі світом 
Вашої дитини. 

•  Завітайте до місцевої бібліотеки та візьміть участь у бібліотечних програмах.

Звертайте увагу на шрифт
Порівнюйте літери та цифри з книгами, різними домашніми речами та предметами з оточуючого середовища.

•  Зіставляйте літери і цифри на магнітиках із шаблоном; співайте пісеньку про 
Абетку; викладіть літерами ім’я Вашої дитини на холодильнику, на листі для 
випічки або на серветці. 

•  Рахуйте різні речі вдома (наприклад, пари шкарпеток; виделки, ножі та ложки  за 
вечерею). 

•  Зіставляйте літери та цифри з тими, які написані в книзі, на пачці пластівців або 
на будь-яких інших написах великими літерами. 

•  Створюйте закономірності та послідовності кольорів, літер, форм та цифр 
(наприклад, абаба 123 123). 

•  Дізнавайтеся, до яких матеріалів кріпляться магніти.

Говоріть, читайте, співайте, грайтеся кожного дня!

Використовуйте ресурси з пакету 
матеріалів «Ласкаво просимо до 
дитсадка» разом…
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Творчий підхід до досліджень
Використовуйте фломастери, папір, клей та ножиці, щоб малювати, будувати, різати 
та склеювати те, що цікавить Вашу дитину, та те, що підкаже Вам її уява. Вправність та 
координація рухів пальців рук, необхідні для творчості, сприятимуть підготовці Вашої 
дитини до письма у майбутньому.

•  Заохочуйте Вашу дитину до малювання фломастерами, маркерами, просто 
занурюючи пальці у фарбу або використовуючи інші незвичні матеріали, такі як пісок 
та крем для гоління. 

•  Шукайте та вирізайте зі старих журналів та газет малюнки, що можуть зацікавити 
Вашу дитину. 

•  Досліджуйте різні способи розміщення улюблених малюнків Вашої дитини – 
наклеюйте їх на папір або інші предмети, наприклад, на коробки з-під взуття. 

•  Хваліть малюнки Вашої дитини та розміщайте їх таким чином, щоб їх усі бачили.

Пластилін допомагає дітям розвинути уяву, а також контроль та координацію рухів пальців рук. Заохочуйте Вашу 
дитину ліпити різнокольорові предмети, форми, звірів або літери.

Рецепт пластиліну, виробленого з тіста:

600 мл борошна (2,5 стакани), 120 мл солі (0,5 стакану), 10 мл сметани, винного каменю або квасців (2 чайні ложки), 
480 мл кип’ятку (2 стакани), 30 мл олії (2-3 столові ложки), 2 пакетики несолодкого порошку Kool-Aid.

1. Змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте. 

2. Вимішайте тісто, і все – воно готове до використання. 

3. Зберігайте його у пластмасовому контейнері з кришкою або пластиковому пакеті з блискавкою. 

Музика та рух
Всі діти люблять музику та фізичну діяльність. 

•  Відбивайте, буцайте та ловіть м’яч в ритмі пісень. 

•  Співайте, танцюйте, хлопайте в долоні та рахуйте, слухаючи музику з пакету 
матеріалів «Ласкаво просимо до дитсадка». 

Граючи в різні активні ігри з Вашою дитиною і розповідаючи їй про здоровий спосіб 
життя, Ви допомагаєте їй сформувати звички, які сприятимуть ранньому навчанню та 
довгостроковому здоров’ю дитини.

Говоріть, читайте, співайте, грайтеся кожного дня!


