
Грайте з мовою 
Співайте пісні, римуйте, декламуйте та грайте 
в співочі ігри. Використовуйте пальці на руках 
і ногах, гукайте, гудіть і жартуйте! У вашій 
бібліотеці є книги, пісні й музика, які ви можете 
взяти додому.

Розмовляйте-читайте разом 
Коли дитина може слідкувати за вашим поглядом 
і напрямок, куди ви показуєте, книжки-картонки 
стануть захоплюючими. Показуйте пальцем і 
розказуйте про малюнки. Звертайте увагу на 
те, що цікавить вашу дитину. Спочатку інтерес 
короткотривалий, але з часом здатність дитини 
зосереджуватися зростає.

Розмовляйте рідною мовою
Розмовляйте, співайте і читайте рідною мовою. 
Більшість дітей у світі живуть у багатомовному 
середовищі, і рости з більш ніж однією мовою є 
лише на користь. 

Дізнайтеся більше
• Дізнайтеся більше про Bokstart тут: 

www.bokstart.se  
• Якщо ви турбуєтеся про мовний розвиток 

вашої дитини, зверніться до центру 
дитячого здоров´я. Ви також можете 
обговорити розвиток мови вашої дитини 
з працівниками дошкільного закладу.

Мова 
дитини 
приблизно з 
6 місяців

Трохи про мову вашої 
дитини з 6 місяців
Ваша дитина має багато чого відкрити у світі! 
Подивіться, на що дивиться дитина, і назвіть це 
словами. Відкривайте все захоплююче маленьке і 
велике разом!
• Вже зараз ваша дитина розмовляє з вами 

мімікою, звуками та рухами. Незабаром дитина 
також почне лепетати зі звуками, схожими на 
слова, такі як ба-ба і да-да.

• Згодом ваша дитина почне розуміти такі вирази, 
як «дивись» та такі слова, як «мама» і «тато». 

• Ваша дитина любить розмовляти з вами, грати в 
хованки, в прості рухливі ігри, такі як Павучок 
Малятко Імсі Вімсі і ладушки. 

Говоріть про все 
Говоріть зі своєю дитиною про все, що відбувається 
і що зацікавлює вашу дитину. Поговоріть про 
їжу, одяг, про те, що ви бачите і що робить 
дитина. Активно слухайте дитину, і дитина захоче 
продовжити розмову. Приділяйте достатньо часу!

Варіюйте і переймайте 
Повторюйте звуки дитини, відгадуйте, що вони 
означають і сформулюйте це словами. Перш ніж 
продовжити, зачекайте, поки дитина відреагує 
звуками чи рухами. Дитина вже вчиться по черзі 
говорити та розуміти зв’язок між словами і 
предметами. 

Шведська мистецька рада має мандат уряду заохочувати читання та 
стимулювати мовний розвиток дітей раннього віку. Bokstart - це 
національна 
ініціатива, орієнтована на батьків та дорослих, які знаходяться поруч 
із дітьми.

Ukrainska



Вигадуйте та розповідайте
Розкажіть, що робить ведмедик дитини або куди 
їде автобус на вулиці. Розповідайте про фотографії 
родичів і друзів. Дитині необхідно почути нові 
слова кілька разів у різних контекстах.

Читайте прості 
книжки з картинками
Тепер ви можете почати користуватися книжками 
з картинками. Спочатку ви розглядаєте малюнки 
і разом показуєте пальцем. Спочатку буде легше, 
коли ви самі розповідаєте, але з часом дитина 
може послухати розповідь з книжки. У вашій 
бібліотеці є поради щодо книг, які можна взяти 
додому.

Розмовляйте рідною мовою
Розмовляйте, співайте і читайте рідною мовою. 
Більшість дітей у світі живуть у багатомовному 
середовищі, і рости з більш ніж однією мовою є 
лише на користь. 

Дізнайтеся більше
• Дізнайтеся більше про Bokstart тут: 

www.bokstart.se  
• Якщо ви турбуєтеся про мовний розвиток 

вашої дитини, зверніться до центру 
дитячого здоров´я. Ви також можете 
обговорити розвиток мови вашої дитини 
з працівниками дошкільного закладу.

Мова 
дитини 
приблизно з 
1 року

Трохи про мову вашої 
дитини з 1 року
• Дитина використовує жести та звуки, щоб щось 

сказати вам.
• Перші слова – про оточення тут і зараз, такі як 

мама, лялька, дай.
• Ваша дитина розуміє більше слів, ніж може 

висловити, але потребує вашої допомоги, щоб 
інтерпретувати та коментувати.

Стежте за інтересами дитини
Ви можете використовувати все, що бачите і 
робите в повсякденному житті, щоб розвивати 
мову дитини. Промовляйте словами все, на що 
дитина звертає увагу саме зараз. Коли дитина каже 
це і показує на кота, ви можете відповісти: Так, це 
кіт. Тобі подобається кіт? Не забувайте чекати на 
відповідь дитини.

Звертайте увагу та слухайте
Коли ви приділите дитині нерозділену увагу і 
уважно слухаєте, то дитина відчує, що ви вважаєте 
повідомлення важливим, незалежно від того, 
чи говорить дитина слово, вказує на щось або 
якимось іншим чином щось передає вам. З ваших 
відповідей дитина дізнається, що під час розмови 
люди говорять по черзі. 

Грайте з мовою 
Співайте пісні, римуйте, декламуйте та грайте 
в співочі ігри. Використовуйте пальці на руках і 
ногах, гукайте, гудіть і жартуйте!

Шведська мистецька рада має мандат уряду заохочувати читання та 
стимулювати мовний розвиток дітей раннього віку. Bokstart - це 
національна 
ініціатива, орієнтована на батьків та дорослих, які знаходяться поруч 
із дітьми.
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Під´єднайтеся до 
власного світу дитини 
Легше вчитися новому, якщо воно має відношення 
до того, що дитина вже знає. Якщо ви бачите 
картинку пари штанів, ви можете вказати на 
штани дитини і сказати: У тебе теж є штани, як у 
дитини з книжки.

Розмовляйте-читайте разом 
Зараз дитина радіє від багатьох різних книжок, 
про які можна поговорити разом. Задавайте 
відкриті запитання про те, що відбувається в 
книгах і прив´язуйте це до досвіду дитини: Як ти 
гадаєш...? Пам’ятаєш...? 

Розмовляйте рідною мовою
Розмовляйте, співайте і читайте рідною мовою. 
Більшість дітей у світі живуть у багатомовному 
середовищі, і рости з більш ніж однією мовою є 
лише на користь. 

Дізнайтеся більше
• Дізнайтеся більше про Bokstart тут: 

www.bokstart.se  
• Якщо ви турбуєтеся про мовний розвиток 

вашої дитини, зверніться до центру 
дитячого здоров´я. Ви також можете 
обговорити розвиток мови вашої дитини 
з працівниками дошкільного закладу.

Мова 
дитини 
приблизно з 
18 місяців

Трохи про мову вашої 
дитини з 18 місяців
• Багато дітей у цьому віці розуміють близько 200 

повсякденних слів. 
• Дитина сама використовує деякі слова, але в 

різних контекстах ці слова можуть означати 
різні речі.

• Деякі діти починають складати слова, 
наприклад, мама-бібі або гав-гав там.

Багато спілкуйтеся один з одним
Розкажіть про те, що ви робите в різних ситуаціях. 
Розказуйте дитині про те, що відбувається, і 
кажіть словами, що ви робите. Уважно слухайте, 
що думає і відчуває дитина. Приділяйте вашій 
дитині багато часу.

Підтверджуйте і розвивайте те, 
що говорить дитина 
Коли ви використовуєте власні слова дитини та 
додаєте нові, ви допомагаєте дитині розвивати 
мову. Якщо дитина каже «ам-ам-ам», ви можете 
сказати: Так, це їжа, а зараз ми будемо їсти. 
Нерідко в цьому віці ваша дитина каже «ава» 
замість «пава». Не поправляйте дитину, а кажіть 
слово пава самі, і дитина почує, як воно має 
звучати.

Шведська мистецька рада має мандат уряду заохочувати читання та 
стимулювати мовний розвиток дітей раннього віку. Bokstart - це 
національна 
ініціатива, орієнтована на батьків та дорослих, які знаходяться поруч 
із дітьми.
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Читайте разом 
Візьміть за звичку щодня потроху читати. У багатьох 
дітей є улюблена книга, яку вони хочуть читати знову і 
знову. Книги з картинками тепер можуть містити трохи 
складніші історії, але все ще важливе читання-говоріння. 

Запросіть до бесіди про те, про що йдеться у книжці, 
а тим часом заохочуйте дитину шляхом того, що ви 
ставите запитання. Коли дитина запитає, зупиніться, 
послухайте та подумайте разом. 

Пам’ятайте, що гра - це спосіб навчання для дитини. Тож 
грайте, читайте, співайте та розповідайте історії разом. 
Рими, віршики і пісні досі весело використовувати. 
Читання книг – найкращий спосіб вивчати нові слова!

Розмовляйте рідною мовою
Розмовляйте, співайте і читайте рідною мовою. Більшість 
дітей у світі живуть у багатомовному середовищі, і рости 
з більш ніж однією мовою є лише на користь.

Дізнайтеся більше
• Дізнайтеся більше про Bokstart тут: 

www.bokstart.se   
• Якщо ви турбуєтеся про мовний розвиток 

вашої дитини, зверніться до центру 
дитячого здоров´я. Ви також можете 
обговорити розвиток мови вашої дитини 
з працівниками дошкільного закладу.

Мова 
дитини 
приблизно 
від 3 років

Трохи про мову вашої 
дитини з 3 років
• Багато дітей тепер розуміють кілька сотень слів. 

Вони складають слова в речення і починають короткі 
розмови. 

• Дитина задає багато запитань і починає розуміти, як 
використовувати слова і що з ними можна грати. 

• Ваша дитина починає розповідати про те, що 
вона пережила, і з задоволенням слухає, коли ви 
розповідаєте.

Відкривайте для себе 
букви та слова
У дошкільному віці багато дітей цікавляться буквами і 
словами. Читайте та вказуйте на вивіски та упаковки, 
коли ваша дитина проявляє зацікавленість. Також разом 
шукайте знаки та символи, обговорюйте їх значення.

Пояснюйте нові слова 
Заохочуємо використовувати нові слова для того, що 
відбувається і що ви бачите в повсякденному житті. 
Поясніть слова, які дитина не розуміє: море — це таке 
собі озеро, тільки набагато більше. Або: коли ми йдемо 
на пляж, то купаємось у морі.

Спілкуйтеся 
Розповідайте про те, що сталося протягом дня. Говоріть 
про те, що ви чули або бачили, що дитина робила в 
дошкільному закладі, і попросіть дитину розповісти 
вам більше. 

Більшість трирічних дітей не вимовляють всі слова, як 
дорослі. Коли ви почуєте слово, яке звучить по-іншому, 
ви можете сказати його правильно, і дитина почне 
говорити правильно згодом. 

Шведська мистецька рада має мандат уряду заохочувати читання та 
стимулювати мовний розвиток дітей раннього віку. Bokstart - це 
національна 
ініціатива, орієнтована на батьків та дорослих, які знаходяться поруч 
із дітьми.
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