
Спільне читання книг сприяє розвитку 
вашого малюка, вивченню ним мови та 
набуттю навичок спілкування

Для вашої дитини справді корисно буде 
чути ваш спів, розмови та читання книжок 
своєю рідною мовою

Читайте вашій дитині книжки з пакету 
Bookbug та приємно проводьте час, 
використовуючи малюнки, щоб розповідати 
історії своєю рідною мовою

Вс
е п

ро Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages

Bookbug – це програма організації Scottish Book Trust для 
немовлят та дітей молодшого віку.



Пакет новонародженого
Надає патронажна медсестра 
у віці дитини 3–5 тижнів.

Пестіть дитину
Спільне читання книги – це 
чудовий час для пестощів. 
Вони допоможуть дитині 
розслабитись, а тілесний 
контакт з малюком сприяє його 
розвитку.

Сімейний пакет для 
першокласника
Надають в школі, коли дитина 
йде в перший клас.

Заспівайте пісню або 
розкажіть вірш
Сприйняття на слух різних 
звуків у вигляді пісень та віршів 
сприяє розвитку мовлення та 
мови. Спробуйте прочитати 
разом вірша на наступній 
сторінці.

Пакет малюка
Надає патронажна медсестра 
у віці дитини 13–15 місяців.

Розслабтеся та отримуйте 
задоволення
Ви краще за інших можете разом 
зі своєю дитиною читати книжку, 
співати пісні та розказувати 
вірші! Немає правильного або 
неправильного способу – просто 
робіть те, що найкраще підходить 
вам і весело проводьте час разом.

Пакет дослідника
Надає няня або співробітник 
дитячого садка у віці дитини 3 
роки.

Прочитайте історію
Почати читати з вашим 
малюком ніколи не пізно. Йому 
подобається ваш голос та 
пестощі під час проведення 
часу разом з вами.

Найкращі поради від BookbugПакети Bookbug
Кожна дитина Шотландії має право на чотири безкоштовних пакети з 
книжками:

Пакети Bookbug з книгами гельською мовою надаються родинам, яких цікавить 
гельська мова. Дітям, які потребують додаткової підтримки, надаються тактильні книги.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Приходьте на зустрічі Bookbug!
Приводьте свого малюка на безкоштовні зустрічі, де лунають 
історії, пісні та вірші, у вашій місцевій бібліотеці або на громадських 
майданчиках.

Зірко, зірко мерехти
Зірко, зірко мерехти,
Недосяжна в небі ти!
Сяєш ніжно ти мені,
Мов коштовність у пітьмі.
Зірко, зірко мерехти,
Недосяжна в небі ти!

Ще більше пісень та віршів ви знайдете на нашому сайті та в 
додатку Bookbug:

Спробуйте сьогодні прочитати вірш

scottishbooktrust.com/bookbug

Послухайте цю пісню на нашому сайті:
scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


