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Серія книг «Читання – це справді цікаво!» 
забезпечить поетапне формування  

в дітей навички смислового читання через 
пробудження інтересу, заохочення прагнення 
читати самостійно, вдосконалення читацьких 

умінь, розвиток пізнавальних інтересів.

Шановні дорослі!
Любов до читання не виникає зненацька.   
Для неї потрібно підготувати благодатний 

ґрунт, посіяти добірне зерно, а потім 
дбайливо плекати тендітний паросток, поки 

він не зміцніє та не дасть перші плоди.
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твори з однією сюжетною лінією; 
невелике коло дійових осіб

короткі твори, 
в яких переважають прості речення

прості сюжети; зрозуміла лексика; 
поступове ускладнення синтаксичних 
конструкцій

складніші, але доступні для 
сприйняття сюжети; нова лексика; 
образні вислови

різноманітні за жанром 
і тематикою твори для розвитку 
пізнавальних інтересів
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Прийшло нарешті щедре і тепле 
літечко. На лузі розцвіли ромашки, 
у низинах — незабудки, біла кашка, 
жовтець. Їхні різнобарвні капелюшки 
довірливо визирали із смарагдової 
трави. Літня казка, та й годі!
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