
Важливість залучення дітей до книжки змалечку добре усві-

домлюють усі відповідальні дорослі. Принаймні педагогів дошкілля 

 переконувати в цьому не треба. Але які конкретні кроки робимо ми для 

розв’язання цього завдання? Ознайомтеся з досвідом колег із Луганщини і впрова-

джуйте його у своїх закладах. Захопливого читання вам і вашим вихованцям!

Читацьке гнiздо
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З досвіду впровадження буккросингу 
в закладі дошкільної освіти

БОНУСИ КНИГОЧИТАННЯ

Чи будуть наші діти читати книжки, і яке зна-
чення це має для майбутнього? Наука і практика 
надають незаперечні докази, що кругозір дітей, 
які читають, незрівнянно ширший, ніж у їхніх ро-
весників, що не дружать із книжками, їхній слов-
никовий запас постійно поповнюється, і це пози-
тивно впливає на загальну грамотність. Крім того, 
дослідження засвідчують, що діти-читальники 
менш агресивні, більш емпатичні, небайдужі. 

Науково доведено, що людина краще сприй-
має інформацію, коли гортає сторінки паперової 
книжки. Торкання сторінок — своєрідний “якір”, 
що допомагає мозку надійніше закарбувати 
в пам’яті суть прочитаного. Коли ви гортаєте сто-
рінки на екрані електронного пристрою, то не 
торкаєтеся пальцями паперу з його фактурою 
і вагою, а коли прослуховуєте аудіокнижки, вза-
галі сприймаєте інформацію як один суцільний 
потік, без фізичних “якорів”. Тому зміст аудіо- 
і електронних книг засвоюється гірше.

Діти батьків-книголюбів, як правило, теж ста-
ють завзятими читальниками. І це благотворно 
впливає на подальше життя: згодом, коли вини-
кає необхідність засвоїти викладену письмово 
інформацію, таким дітям це вдається легше, ніж 
їхнім одноліткам, не звиклим до читання.

На жаль, уже виросло нове покоління молодих 
батьків, які й самі не читали в дитинстві, і малюків 
своїх книжками не балують. Але маємо усвідом-
лювати: лише спільні зусилля батьків та педагогів 
дадуть малятам шанс долучитися до чарівного 
світу книжок.

Ті, хто читає книжки, 
 завжди керуватимуть тими, 
хто дивиться  телевізор. 

Феліція Жанліс

РОДИННО-ЧИТАЛЬНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ

Назва естонського проєкту із залучення до 
буккросингу “Читацьке гніздо” асоціюється із 
сімейністю (гніздечко сприймається як щось ро-
динне та затишне) і читальництвом. 

Реалізація цього проєкту в нашому закладі по-
чалася 2017 року і здійснювалася в три етапи:

І етап — створення відповідного розвивального 
середовища в групах;

ІІ етап — ознайомлення з книжками в “бібліосаду”;

ІІІ етап — безпосереднє долучення до всесвіт-
нього руху буккросингу.

Перший етап: “Книгарня” і “Бібліотека” 

На першому етапі були створені умови для 
розгортання в середній групі сюжетно-рольової 
гри “Книгарня”. Групові осередки були оснащені 
відповідними атрибутами, як-от: книжкові вітри-
ни (змінювалися один раз на два тижні), стенди 
“Книжка дня”, “Цікавинка місяця” (тут вистав-
лялися книжки, які впродовж місяця “купували” 
найчастіше), іграшкові гроші, каса. 

У старшій групі була започаткована сюжетно-
рольова гра “Бібліотека”. Осередки були оснаще-
ні полицями для книжок та журналів, згрупованих 
за рубриками, індивідуальними формулярами 
для всіх дітей, портретами дитячих письменни-
ків, ілюстраціями до літературних творів. 

Ми заохочували батьків відвідувати книгарні та 
бібліотеки, створені у групах, та й самі залюбки 
робили це. Радили також записати дітей до бі-
бліотеки. На базі сучасних бібліотек працюють 
різноманітні гуртки, проводяться цікаві заходи: 

Художня література
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ДО ЗМІСТУ НОМЕРА
Конкурс “НАШ ДИТСАДОК ПОВЕН КНИЖОК”

ЧИТАТИ ДАЛІ

https://dv.in.ua/2021-5?ref=dv2021-5.pdf
https://dv.in.ua/2021-5/zmist?ref=dv2021-5.pdf
https://dv.in.ua/readmore?issue=dv2021-5&page=24
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стартувала!
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НА ПОШТІ
95989 Комплект “ДВ” з додатками74140 “Дошкільне виховання”40296 “Палітра педагога”40295 “Джміль”

ВСТИГНІТЬ 

ПЕРЕДПЛАТИТИ журнали  

“Дошкільне виховання”, 

“Палітра педагога”  

і “Джміль” до 15 червня!
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https://jmil.com.ua/peredplata?dv=1&pp=1&jm=1&ref=dv2021-5&page=reklama
https://jmil.com.ua/peredplata?dv=1&pp=1&jm=1&ref=dv2021-5&page=reklama
https://jmil.com.ua/peredplata?dv=1&pp=1&jm=1&ref=dv2021-5&page=reklama



