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Читацький орієнтир. Читання в родинному колі [Текст] : рекомендац.
анотов. список літ. / упоряд. І. М. Марченко ; Комун. закл. культури «Донецька
обласна бібліотека для дітей». – Маріуполь, 2020. – 12 с.; іл.

УДК 379. 823 : 028. 3

Рекомендаційний анотований список літератури містить перелік дитячих
книжок для читання в родинному колі. Найкращі книги світової та української
літератури, вміщенні у списку, сприяють укріпленню сімейного зв’язку, відновленню
традицій сімейного читання та спільної творчості батьків та дітей.

Видання адресовано працівникам дитячих бібліотек, батькам, дітям віком від
3до 8 років.
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Тисячі речей у житті забудете,
а тих хвилин, коли вам люба мама

чи бабуся оповідала байки, 
не забудете до смерті.

Іван Франко

Сім’я - це життєвий осередок, що приводить людину в цей світ, плекає найвищу
цінність людства - дітей, цвіт нації, майбутнє народу. Публічна бібліотека, як центр місцевої
громади, покликана допомагати родинам у вихованні їхніх дітей. Працівники бібліотек
повинні спрямовувати свою діяльність на допомогу батькам у формуванні у малюків
загальнолюдських цінностей та удосконаленні виховних можливостей батьків. Сьогодні
повсюди відроджуються традиції читання в сім'ї. Саме батьки повинні пройти з дитиною
довгий шлях саморозвитку й морального вдосконалення. А завдання книгозбірень -
задовольняти найрізноманітніші інформаційні потреби всіх категорій користувачів, мати
відповідні ресурси для відродження та популяризації сімейного читання.

Рекомендаційний анотований список літератури «Читацький орієнтир» містить
літературу, яку працівники бібліотек рекомендуватимуть батькам для читання дітям в
родинному колі. Перелік найкращих книг світової та української літератури познайомить
батьків з цікавими та повчальними книжками, які допоможуть малюкові пізнати цей світ,
навчитись спілкуванню, вмінню гарно поводитись, думати, творити. Батькам - допоможуть
краще зрозуміти свою дитину, укріпити сімейний зв’язок, підтримати чудову традицію
сімейного читання та спільної творчості.

Вільямс, Марджері. Вельветовий Кролик, або Як оживають
іграшки [Текст] : [Казка] / М. Вільямс ; пер. з англ. М. Марченко. –
Київ : Час майстрів, 2016. – 32 с. : іл. – (Серія «Найкраще – дітям»).

Книга - світовий бестселер. Вона майже сто років залишається
цікавою як для маленьких дітей, так і для їхніх батьків. Це дуже
зворушлива історія, про маленького вельветового кролика, якій
вважав неймовірним щастям бути улюбленою іграшкою хлопчика. Та
коли з-за тяжкої хвороби дитини, їм довелося розлучитися –
іграшкове крольченя заплакало справжніми сльозами. Неймовірно
глибока казка Марджері Вільямс допоможе батькам навчити дитину
таким вічним цінностям, як вміння любити, прощати і бути потрібною.

Книги для читачів віком від 3 до 5 років

Винничук, Юрій. Чеберяйчики Гопля та Піпля [Текст] : [Казка] /
Ю. Винничук ; іл. Ю. Пилипчатіна ; худож.–оформлювач В. М.
Карасик. – Харків : Фоліо, 2015. – 24 с. : іл. – (Серія «Дитячий світ»).

Книга про чеберяйчиків Гоплю та Піплю – маленьких казкових
істот, які колись мешкали в усіх лісах та полях і трохи скидались на
маленьких зайчиків, навчить дитину дружити та зрозуміти, як це
чудово робити щось разом. А також допоможе згадати українську
міфологію. Книга ілюстрована чудовою художницею Юлією
Пилипчатіною.
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Далє, Штефані. Ягідна фея Суничка. У променях сонця [Текст] / Ш.
Дале ; пер. з нім Є. Бахуров ; іл. Ш. Далє. - Харків : Ранок, 2017. – 32 с. :
іл. – (Серія «Книги Штефані Далє»).

Казочка про маленьку фею навчить дитину дружити та ніколи не
сумувати. Бо, в будь якій ситуації, завжди знайде вихід той, хто вміє
дружити, трудитися та посміхатися сонцю. Ягідна фея Суничка завжди
потрапляє у пригоди. Разом із друзями вона викриває таємничого крадія
суниць, допомагає землерійці Ірмі й квітковій феї Беллі. Як чудово, що
друзі завжди поруч!

Книга входить до категорії "Для читання та розглядання". Отже
навчає читати та сприяє розвитку мови дитини.

Князевич, Мар’яна. Шустрик [Текст] : [Казка] / М. Князевич ; за
ред. С. Дерманського ; худож. І. Сулима. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2015, - 24 с. : іл. – (Серія «Кольорові казки»).

Історія, описана в цій книзі, видасться дуже знайомою, як читачам-
батькам, так і діткам. Мама Лиска завжди застерігає маленького
Шустрика від можливих небезпек: не виходити самому з дому в ліс, а
тим паче за межі лісу, адже там живуть "дволапі"... Але нашого героя
звуть Шустриком не даремно, хіба він може всидіти вдома, коли його
манить краса лісу і пригоди. Шустрик потрапляє у велику халепу, а він
так хотів зробити мамі приємну несподіванку... Історія дуже добра і
повчальна. На прикладі Шустрика батьки зможуть пояснити своїм діткам
як важливо слухатись порад батьків, коли так уже хочеться стати
самостійним, пережити цікаві пригоди.

Винничук, Юрій. Метелик вивчає життя [Текст] : казка для дітей
дошкіл. віку / Ю. Винничук ; іл. Ю. Пилипчатіної ; худож.-оформл. В. М.
Карасик. – Харків : Фоліо, 2016. – 24 с. : іл.

Це остання книжка із серії казок про веселі пригоди двох
чеберяйчиків - Гоплі та Піплі. Разом з великим метеликом, який одного
разу залетів до садочка, де відпочивали чеберяйчики, дитина
дізнається: чому сонце кругле, а не квадратове? Чому небо блакитне, а
не зелене, як трава? Чому, коли нюхати квіти, завжди крутить у носі?..

Малкович, Іван. Велике місто, маленький зайчик, або Мед для
мами [Текст] / І. Малкович ; іл. С. Ус. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2016. - 32 с. : іл.

Це неймовірно добра та красива казка і містить чудові ілюстрації
дуже талановитої та відомої української художниці Софії Ус. Добрий,
повчальний текст, незвичайної історії, легко сприймається і
запам'ятовується, веселі персонажі цікаві і близькі кожній дитині,
пригоди маленького зайченяти у великому місті захоплюючі та
пізнавальні! Книга викликає сильні почуття любові, відповідальності,
бажання допомогти у складну хвилину, готовність стати сильним і
рішучим заради високої цілі! До того ж читання казки разом з малюком
дарує справжню насолоду.



Метцмаєр, Катаріна. Котяча банда [Текст] / К. Метцмаєр ; пер. з
англ. С. Колесник ; іл. Г. Мабір. – Харків : Vivat, 2016. – 32 с. : іл.

Історія про те, як суперкошеня Крутеня врятувало своїх друзів -
дорослих котів, які вирушаючи на пошуки смаколиків, потрапляють до
підступної пастки. Книгу можна читати граючись, тобто роздивлятися
маршрут подорожі котячої банди, розвиваючи увагу та
спостережливість.

Мост, Неле. Чесне слово! Або як припинити брехати [Текст] / Н.
Мост ; пер. з нім. Є. Бахурова ; іл. А. Рудольф. – Харків : Ранок, 2018. –
32 с. : іл. – (Серія «Пригоди Шкарпетика»).

На прикладі ґавеня Шкарпетика та його друзів малюки зможуть
засвоїти правила поведінки з іншими дітьми та дорослими та, головне,
дізнатися: брехати – це погано!

Прохасько, Мар’яна. Кучеряві заводять хомячка [Текст] / М.
Прохасько ; іл. М. Прохасько. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 12
с. : іл. – (Серія «Картонки»).

Це незвичайна книжка, в якій замість тексту – малюнки. Спробуйте
прочитати малюнки і розповісти цю історію своїм дітям. Або послухайте,
як вони описують те, що бачать на ілюстраціях, і яка історія складається у
них. Чи зробіть це разом. Ця книжка про звичайну сім'ю Кучерявих. І,
навіть, якщо ви не кучеряві, з вами, можливо, трапляються схожі
пригоди. Отже, вам час познайомитися. Книга ідеальна для читання з
дітьми, для розвитку їхнього мовлення і уяви.

Росицький, Роман. Киця-мандрівниця зі старого двору : для
дошк. та мол. шк.. віку [Текст] / Р. Росицький ; худож. Р. Росицький. -
Київ : АВІАЗ, 2015. - 48 с. : іл.

Одного погожого дня непосидюха-киця Настя зібралася у довгу і
захоплюючу мандрівку сільськими околицями. Разом з допитливою
кицькою Настею, яка понад усе полюбляє мандрувати, діти
познайомляться з тваринками, пташками, комашками та плазунами. У
казці-енциклопедії гарно передано прагнення дитини пізнавати світ,
коли його межі постійно віддаляються. Кицька постійно порівнює
побачене за межами Старого Двору з тим, що вона знала раніше, чим
допомагає розвивати дитині аналітичні здібності. Книжка добра,
дотепна і дуже сподобається малюкам.
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Чуб, Наталія Валентинівна. Казки-вітамінчики [Текст] / Н. В. Чуб. ;
худож. О. К. Черепанов. - Харків : Ранок, 2017. – 72 с. : іл. – (Серія
«Крихітки-долоньки»).

Якщо вам подобається читати та майструвати, то ця книжка саме
для вас. Адже, читаючи її разом із батьками, можна виготовляти їстівні
малюнки з різних овочів та фруктів. Так що, як закликає авторка Наталя
Валентинівна Чуб: «Мерщій розгортаємо книжку, читаємо вірші та казки,
вигадуємо ілюстрації, викладаємо їх із овочів і фруктів, хрумтимо
морквочкою, огірочком, яблучком і здоровішаємо не щодня, а
щогодини.

Чуб, Наталія Валентинівна. Маленький кит [Текст] : [Казка] / Н. В.
Чуб ; худож. О. К. Черепанов. – Харків : Ранок, 2017. – 36 с. : іл. – (Серія
«Казкотерапія»).

Казка про маленького кита буде корисна всім діточкам. Автор
радить батькам читати і відчувати її разом із малюком, відповідати на
запитання, вчити свою дитину думати, не заважати бути самим собою.
Казка допоможе малюкові прийняти цей світ і зрозуміти себе. Тим більш,
що маленький кит прагнув знайти гарних друзів, допомагати слабким та
тим, хто потрапив у біду, захищати інших.

Чуб, Наталія Валентинівна. Подорож листочка [Текст] [Казка] / Н.
В. Чуб, І. В. Масляк. – Харків : Ранок, 2017. – 36 с. : іл. – (Серія
«Казкотерапія»).

Це добра та повчальна казка про цікавий листочок, який одного
разу відірвався від рідної гілочки і вирушив у подорож назустріч новим
відкриттям і пригодам. Дітей частенько лякають нові події, нові друзі,
нове оточення. Але ж це так важливо — прагнути дізнатися щось іще,
спробувати потоваришувати і зробити крок назустріч невідомому! Історія
про маленький цікавий листочок допоможе дитині перемогти свої
страхи.

Юр’є, Женев’єва. Велика книжка кролячих історій : для дошк. віку
[Текст] / Ю. Женев’єва ; пер. з фр. В. Герман ; худож. Л. Жуанніго. – Київ
: Рідна Мова, 2018. - 352 с. : іл. - (Серія «Шедеври дитячої літератури
рідною мовою»).

Чудесні історії про дружню родину кроленят Сироїжика, Кульбабку,
Горицвітика, Розмаринчика та Піруетту. Добрі та кумедні кроленятка
справжні детективи, шукачі, кухарі та винахідники. Знайомство з цією
незвичайною сімейкою допоможе батькам звернути увагу дітей на те, як
знаходити правильне рішення у будь-якій складній ситуації і що головне
в сім’ї - любов, злагода і підтримка.
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Блер, Мері. Бланкі поспішає на допомогу [Текст] / М. Блер ; пер.
Л. Солдатенко ; іл. О. Супрун. – Харків : Vivat, 2018. – 128 с. : іл. – (Серія
«Чарівні історії про звірят»).

Історії про добрих i вірних, сміливих і веселих, чарівних захисників-
ферігардів, які завжди приходять на допомогу дітям та тваринам у
скрутну хвилину. Чудова та добра історія про незвичайного крилатого
песика Бланкі та звичайну дівчинку Марту сподобається тим, хто
полюбляє тварин та чарівні історії, вірить у дива та в справжню дружбу.

Воронина, Леся. Прибулець з країни Нямликів [Текст] / Л.
Воронина ; іл. Є. Білетіна. – Київ : Грані-Т, 2010. – с. : іл. (Серія «Сучасна
дитяча проза»).

Нямлики – це такі істоти, які плямкають і кажуть «ням-ням». Вони
дуже полюбляють їсти манну кашу. Для них це справжня чарівна страва,
яка тимчасово наділяє кожного нямлика чарівними здібностями.
Прибулець з країни Нямликів на ім’я Буцик раптом потрапив на очі
дівчінці Олянці. Він крадькома виліз просто зі стіни в її кімнаті. Цікаві і
фантастичні пригоди, що пережила Олянка разом з Буциком мають
повчальний характер. Завдяки цим незвичайним подіям, Олянка розуміє
прості, але важливі істини, головними, з яких є піклування про тих, кого
любиш та те, як приємно здійснювати чиїсь мрії. В кінці книги є
довідничок, де автор ділиться з читачем цікавими фактами, пояснює такі
поняття, як родовід, експедиція та розповідає про козака Мамая.

Дерманський, Сашко. Казки дракона Омелька [Текст] / С.
Дерманський ; іл. В. Пальчун. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 32 с.
: іл.

Чудова, добра та дотепна казочка про дракона Омелька, якій дуже
любить вигадувати та розказувати казки. І все в його житті було б чудово,
якби йому не бракувало слухачів. Бо щойно він підкрадався до когось,
аби розказати казку, усі верещали: «Дракон!» — і втікали. Однак Омелько
не лишився невизнаним, завдяки однісінькому зайченяті, котре не
встигло втекти разом з іншими від дивакуватого казкаря. Він став
оповідачем, широко відомим у вузькому колі і завів дружбу одразу із
шістьома новими знайомими. Книга чудово підходить для читання у
родинному колі та сподобається малюкам та дорослим.

Книги для читачів віком від 6 до 8 років
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Ільченко, Олесь. Таємниця старої обсерваторії [Текст] / О.
Ільченко ; худож. К. Лавро . – Київ : Грані-Т, 2010. – 96 с. : іл. – (Серія
«Сучасна дитяча проза»).

Головні герої книги – Влад та Оленка - одного дня зустріли просто
посеред вулиці Незнайомця з паралельного світу. Саме з цього і
почалися пригоди відважних дослідників інших вимірів. За допомогою
книги та батьків діти зможуть з’ясувати важливу річ: якщо відгукнутися
на прохання іншої людини, по-справжньому захотіти їй допомогти,
можна побачити неймовірні дива. До того ж в будь-якому вимірі треба
бути кмітливим, терплячим, а головне – приязним.

Май, Манфред. Велика книга для маленьких друзів [Текст] / М.
Май ; іл. К. Георг. – Харків : Vivat, 2015. – 128 с. : іл. – (Серія «Світ
чарівних казок»).

Книга містить чотири історії, які на прикладі головного героя
Лисеняти і його друзів ведмедика та борсучка розповідають, як треба
розпочати товаришувати з іншими, і що для цього мало одного тільки
«бажаю». Що на силу завжди знайдеться хтось сильніший і хитріший як,
наприклад, Вовчик, який забрав у друзів пліт. Що треба завжди ділитися
з іншими і не чіпати чужі речі у слабшого. Дякувати за все і цінувати
інших. Дотримуватися своїх обіцянок. Дарувати усім подарунки, як
приходиш в гості, і дякувати за них. Допомагати усім хто потребує
допомоги.

Малик, Галина. Вуйко Йой і лишиня [Текст] / Г. Малик ; іл. Т.
Ніколаєнко. – Київ : Грані-Т, 2007. – 112 с. : іл. - (Серія «Сучасна дитяча
проза»).

Цікава і повчальна історія, в якій з гумором передано досить багато
етнографічних знань. У книзі дуже гарна і колоритна українська мова, а
також багато чудових ілюстрацій. Перша книга трилогії про пригоди
доброго духа хати, своєрідного домовичка - вуйка Йоя та його друзів
розкриє дітям чарівний світ музею просто неба – сканзену. Веселі
пригоди казкових героїв навчать малечу цінувати і любити дружбу та
культурно-мистецькі надбання українського народу, а казки мудрого Йоя
виховуватимуть у них кращі людські риси.

Малик, Галина. Вуйко Йой і Страшна Велика Кука [Текст] /
Г.Малик ; іл. Л. Корж-Радько. – Київ : Грані-Т, 2011. – 136 с. : іл. - (Серія
«Сучасна дитяча проза»).

З персонажами трилогії Галини Малик про вуйка Йойя завжди
щось трапляється, їм ніколи скучати. Але все ж таки, іноді, знаходиться
час для чарівних казочок, які дуже полюбляє вигадувати Вуйко Йой. Але
цього разу друзі вигадали, щось страшне та дивне - Куку, проте не
повністю, не до кінця. Виникло те, чого ніхто не знає: яке воно? Де живе?
Що полюбляє? Навіть, невідомо, чи воно добре, чи зле…



Малик, Галина. Незвичайні пригоди Алі [Текст] / Г. Малик ; іл. Г.
Олійко. - Київ : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2015. – 224 с. : іл.

Герої популярної трилогії «Незвичайні пригоди Алі», яку написала
улюблена казкарка української малечі Галина Малик, допоможуть
зрозуміти, що все на світі залежить від кожного з нас. А найбільше від нас
залежить наше майбутнє! І тому дуже важливо доводити усі справи до
кінця і, подібно до дівчинки Алі, відважно боротися з брехливими
обіцянками-цяцянками та іншими сяк-таками. Адже через невиконані
обіцянки наше майбутнє може перетворитися на мильну бульбашку...

Нестайко, Всеволод. Чорли [Текст] / В. Нестайко ; іл. М. Смирнова. 
– Київ : Час майстрів, 2012. – 64 с. - (Серія «Рекомендуємо прочитати»).

Пригодницька казка видатного дитячого письменника Всеволода
Нестайка про добро, дружбу та справжнє щастя. За допомогою своєї
життєрадісності кіт Чорли допомагає хлопчику Айку, якій усього боїться,
побороти свій страх, знайти лицаря Орландо і перемогти чаклунство. А
найголовніше - він показує всім, що жити, коли твої бажання миттєво
виконуються без будь-яких зусиль - це бездумне щастя, а будь-яка
неприємність, яка трапляється з тобою, йде тобі на благо.

Кожна дитина має потребу щось вигадувати – чи якусь історію, чи уявного друга,
котрого ніхто з дорослих не може побачити. Яким буде уявний друг дитини, залежить тільки
від неї самої. Однак, Він, напевне буде ідеальним, адже матиме все найкраще. Як Страшна
Велика Кука, яка насправді виявилася зовсім не страшною і не такою вже й великою. До того
ж, її дуже потребує гамірлива компанійка вуйка Йойя. А Кука й сама розуміє, як добре знайти
себе і бути собою.

Павленко, Марина. Домовичок з палітрою [Текст] / М. Павленко ;
іл. С. Железняк. – Київ : Грані-Т, 2007. – 112 с. : іл.

Пригодницька повість про талановитого, напрочуд мудрого і дуже
симпатичного домовичка, якій потоваришував з сестричками Полінкою та
Даринкою. Дитячий світ сестричок барвистий, як справжня палітра. Вони
можуть потрапити у казкову країну Втікляндію, а можуть помандрувати й
цілком реальною землею, шукаючи пригод на свою голову. Домовичок
спілкується з дівчатками, вчить їх пізнавати світ, бачити його красу,
зокрема, вчить і малюванню. Але й сам вчиться у дівчаток. У тексті безліч
приказок і прислів’їв, якими часто висловлює свою думку домовичок.
Певно, частину з них юний читач запам’ятає. У книзі багато гумору і
реалістичних деталей, гарно прописаних, психологічно, з точки зору
дитячого світосприйняття. Безумовно, ці історії будуть до вподоби і дітям,
і їхнім батькам.
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Прохасько, Мар’яна. Хто зробить сніг [Текст] / М. Прохасько, Т.
Прохасько ; худож. М. Прохасько. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. –
71 с. : іл.

Відкриваємо для себе затишний домашній світ кротячої нори, в
якій мешкає дружна та багатодітна родина, а між ними панує
взаєморозуміння та любов. Теплі стосунки між батьками та дітьми-
кротенятами неодмінно стануть прикладом і для дітей також. Кротенята
зростають слухняними та відкритими для світу. У сім’ї завжди снідають
разом і діляться планами на день. Адже хороший сніданок є запорукою
вдалого та енергійного дня. У книзі змальоване буденне життя, не
вигадане, звичайне, але тим не менш, дуже цікаве.

Прохасько, Тарас. Як зрозуміти козу [Текст] / Т. Прохасько, М.
Прохасько ; іл. М. Прохасько. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 80 с.
: іл. – (Серія «Ілюстровані історії та казки»).

Перш за все, ця історія про відкриття. Адже юні герої відкривають
для себе не лише чарівне свято Святого Миколая і радість дива, вони
потрапляють у чужі краї, знаходять нових друзів, роблять цікаві
спостереження. Виявляється, що порозуміння з іншими тваринами, які
живуть в абсолютно інакшому просторі, теж може приносити радість. І
головне: герої відкривають для себе, що коли ти сміливий і впевнений у
собі, тобі вдасться все, і навіть найбільші життєві шторми вгамовуються та
перетворюються на спокійне море.

Савка, Мар’яна. Казка про Старого Лева [Текст] / М. Савка ; іл. В.
Штанка. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2011. – 40 с. : іл. – (Серія «Книги
для малят»).

Казка про благородного, освіченого, але уже старого Лева.
Справжнісінький цар стомився володарювати і оселився у місті Львів. Там
він мав квартиру і чудово жив. Та одного ранку дах його будинку почав
протікати, і згодом дощова вода затопила всю квартиру. Друзі Лева із
готовністю відкликнулися на прохання про допомогу і поїхали до Львова.
Але в незнайомому тваринам місті, аби дібратися до будинку Лева, із
Крокодилом, Слоном і Жирафою трапилося багато несподіваних,
кумедних історій. Ця віршована казка - справжня візитка міста Львова, де,
ледь не щодень, стаються дива.

Разом читайте, навчайтесь, творіть та насолоджуйтесь!

Сім’я – це маленький світ, створений з любов’ю.
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