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Що можна робити у читацькому щоденнику? 
Та все, що підкаже твоя уява!   

Розповідай, чому ти прочитала (-в) саме цю книгу!
Напиши, що саме вплинуло на твій вибір? Чиясь порада чи 

відгук? Тобі до вподоби цей жанр? Інтригуюча анотація? Чи 
просто гарна обкладинка, зручний шрифт та якісний друк 
? :) 
А, може, й нічого із перерахованого вище. І є інші причини, 

чому саме ця книга не лише потрапила до твоїх рук, але й 
заволоділа твоєю увагою? Розкажи, це дуже цікаво!

П��� ��� ���� ����� �� �������!
Краще за все – чесно! Те, що ти думаєш та відчуваєш, а 

не те, що, на твою думку, від тебе очікують почути.  
Пиши так, ніби абсолютно впевнений, що той, хто прочи-
тає, точно все вірно зрозуміє. Або так, ніби єдиним чита-
чем написаного будеш лише ти. Думки та почуття від 
прочитаного– це не іспит чи тест, тут немає неправиль-
них варіантів. 
Не бійся вживати “я думаю”, “на мій погляд”, “я відчуваю”.
Як би ти повівся  на місці героїв книжки? Чи зрозумілі тобі 

їхні проблеми та почуття? 
Будь щирим!

В������ ������ � ���з�, ��� �����л��� �����������! 
Н�����?
Щоб використовувати їх у привітальних листівках.
Щоб справляти враження розумника при розмові.
Щоб вживати їх при написанні шкільних творів.
Щоб створювати свої життєві слогани чи статуси у 

соцмережах.
Щоб ………………………………………………………………………………...



С�л���� �л����� ������ ��� �����!
У відгуку може бути загальне враження, яке на тебе спра-

вила книга. Про що вона? Наскільки захоплюючим  та ціка-
вим є сюжет? Чи траплялись нудні моменти? Чи цікава 
тематика книги для тебе і твоїх друзів? Хто з героїв 
викликав у тебе симпатію, а хто – антипатію? Чому? Чи 
вважаєш ти проблеми, про які пише автор, актуальними в 
наш час? Чи згідний ти із точкою зору автора на ці пробле-
ми?

П������� �л���� ��з�����! 
Вони дозволять тобі швидко зорієнтуватись у власному 

читацькому щоденнику.

  

Óëþáëåíà êíèãà                   Íå ñïîäîáàëîñü               Ïåðå÷èòàþ ùå ðàç!  

 
 
    Ö³êàâà òåìà                         Íàäèõàþ÷å                        Áóëî âåñåëî 

 
          Ïîðàäæó äðóãîâ³/ïîäðóç³            Ä³çíàâñÿ (-ëàñü) áàãàòî íîâîãî 

З����� ������ �� �е���е������ ��� ����� ���з��!
Дай можливість своїм друзям вписати до твого читаць-

кого щоденника книги, які вони вже прочитали та радять 
прочитати тобі. А ти можеш також це зробити в їхніх 
читацьких щоденниках (якщо, вони (друзі) настільки ж 
круті, що вже ведуть читацький щоденник :))
Малюй ілюстрації, складай кросворди, виписуй нові  для 

себе слова, малюй карти, придумуй альтернативні варіан-
ти закінчення сюжету або його продовження! 

Твій читацький щоденник – твої правила!   
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_____ . ______________ . _______ р. 



                 Ïîðàäè òà ðåêîìåíäàö³¿ â³ä ìî¿õ äðóç³â:

Хто порадив:   Що порадив прочитати:         Чому, на погляд друга, 
                                                                ця книга варта моєї уваги:
 

Таємне товариство 
справжніх Книгоманів тут

Зіскануй мене
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