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Ваша дитина вчиться читати за дуже популярною 
та ефективною програмою Read Write Inc. Phonics. 
У цьому другому буклеті ви знайдете поради щодо 
того, як почати навчання з дитиною.

Ваша дитина вчитиметься читати дуже простим 
методом. Вона навчиться: 
1. Читати букви за відповідними «звуками».
2. Складати ці звуки в слова.
3. Читати слова в історії.

Читання  
вдома 
Буклет 2

PhonicsPhonicsRead Write Inc

На сайті https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/   
є багато відеороликів, які допоможуть вам займатися з дитиною.
Щоб більше дізнатися про Read Write Inc., зверніться до 
менеджера Read Write Inc. у школі, де вчиться ваша дитина,  
або завітайте на сайт www.readwriteinc.com. 

У буклеті 2 розповідається, 
як допомогти дитині 
вправлятися в читанні:
•  Sets 2 та 3 Speed Sounds;
• Рожеві, Оранжеві, Жовті, 

Сині та Сірі Storybooks. 

Словничок
Fred Talk – вимовляння звуків у слові перед читанням 
(blending)

sound-blending – складання звуків докупи, щоб утворити 
слово, наприклад c–a–t  cat

special friends – звуки, що записуються більше ніж однією 
буквою, наприклад sh, ng, qu, ch

Speed Sounds – окремі звуки, з яких утворюються слова.

Читайте дитині з почуттям! 
Чим більше вам подобається 
історія, тим більше ваша 
дитина любитиме читати.

www.oup.com

Контактні дані:
сайт www.oxfordprimary.co.uk
ел. пошта primary.enquiries@oup.com
тел. +44 (0) 1536 452610
 факс +44 (0) 1865 313472

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/
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Як моя дитина вчитиметься читати? 
Ваша дитина вже вмітиме читати:
•  Set 1 Speed Sounds: це звуки, які позначаються однією 

літерою — m  a  s  d  t  i  n  p  g  o  c  k  u  b  f  e  l  h  r  j  v   
y  w  z  x — та звуки, що позначаються двома літерами  
(ваша дитина називатиме їх «special friends»), — sh  th  ch   
qu  ng  nk  ck

• Слова, що містять ці звуки, методом sound-blending, 
наприклад 
m–a–t  mat, c–a–t  cat, g–o–t  got, f–i–sh  fish,  
s–p–o–t  spot, b–e–s–t  best, s–p–l–a–sh  splash

•  Blending Books і Червоні, Зелені та Пурпурові Storybooks.

Тепер вона навчиться читати: 
•  Set 2 Speed Sounds: ay  ee  igh  ow  oo  oo  ar  or   

air  ir  ou  oy 
•  Слова, що містять ці звуки.
•  Рожеві, Оранжеві та Жовті Storybooks.

Далі вона вчитиметься читати:
•  Set 3 Speed Sounds: ea  oi  a-e  i-e  o-e  u-e  aw   

are  ur  er  ow  ai  oa  ew  ire  ear  ure  
• Слова, що містять ці звуки.
• Сині та Сірі Storybooks.

Як слухати, коли ваша дитина читає

• Не читайте книжку вголос до того, як ваша дитина 
прочитає її вам.

• Попросіть дитину прочитати звуки та слова, перш ніж 
вона прочитає оповідання.

• Коли дитина читає оповідання, попросіть її озвучити 
слова, які вона не може прочитати автоматично. Не 
давайте дитині докладати надмірних зусиль. Хваліть 
дитину за успіхи.

• Перечитуйте кожне речення або кожну сторінку, щоб 
дитина могла стежити за сюжетом (її енергія витрачається 
на те, щоб прочитати слова, а не на розуміння розповіді).

• Не пропонуйте дитині відгадати слово за малюнком.
• Робіть це все з терпінням і любов’ю!

Щодня у школі ми читаємо дітям уголос, щоб розвивати 
в них любов до читання. Сподіваємося, ви робитимете те 
саме, щовечора читаючи дитині казку на ніч. У шкільній 
бібліотеці ми маємо для вас чудові книжки.



6 3

1. Допоможіть дитині читати Sets 2 та 3  
Speed Sounds
Ваша дитина принесе додому картки Set 2 або Set 3 Speed 
Sounds, або книжку My Sets 2 and 3 Speed Sounds Book. 
Для кожного звука наведено картинку та фразу, які 
допоможуть дитині запам’ятати цей звук. Наприклад: 
•  Для звука «ay» наведено фразу «May I play?» і зображення 

дітей, які разом граються.
•  Для звука «ee» наведено фразу «What can you see?»  

та зображення двох хлопчиків на дереві.

2. Допоможіть дитині читати Storybooks
Чорно-білі Storybooks
Ваша дитина й далі приноситиме 
додому чорно-білу Storybook 
Read Write Inc. Phonics.  
Це копія кольорової версії,  
яку вона читатиме в школі.

Ваша дитина прочитає це 
оповідання тричі разом зі своїм 
учителем читання, тому вона 
має вміти впевнено його читати.

У книжках міститься коротке пояснення,  
як виконувати завдання.

Book Bag Books
Ваша дитина може принести додому 
Book Bag Book. Ця книжка спирається на 
ідеї та значну частину слів із Storybook, 
яку дитина щойно прочитала. Дитині 
потрібно буде більше допомоги, щоб 
читати цю книжку.

Знов-таки у книжках є пояснення,  
як виконувати завдання.

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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Phonics PhonicsRead Write IncRead Write Inc

Story by Gill Munton
Illustrated by Tim Archbold

Series developed by Ruth Miskin

Name: 

Scruffy Ted 
Set 3   Story 1

Scruffy Ted 

 Set 3: Pink Storybooks
 1 Scruffy Ted
 2 Tab the cat
 3 In the sun
 4 The dressing up box
 5 Tab’s kitten
 6 Sanjay stays in bed
 7 The greedy green gremlin
 8 In the night
 9 Snow
 10 So cool!

Use Set 3 Pink Storybooks and  
Pink Get Writing! Book 3 after  
learning Speed Sounds Sets 1 and 2.

ve  ng  nk  tt  ll  ff  ck

Read Write Inc. Phonics
Black and White Storybooks
Pink Set 3: 
Mixed Pack of 10
ISBN 9780198372752
Mixed Pack of 100
ISBN 9780198372769

837277 SCRUFFY TED CVR MONO.indd   All Pages 26/06/2017   15:59

Set 3 Book 1
ve ng nk tt ll ff ck

Scruf fy Ted 
gets lost 

Scruf fy Ted 
gets lost

2

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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Read Write Inc

Phonics

Read

Inc
Write

PhonicsPhonics

Story by Karra McFarlane

Illustrated by John Solomon 

Series developed by Ruth Miskin

Set 3: Pink Book Bag Books

Use Set 3 Pink Book Bag Books after 
learning Speed Sounds Sets 1 and 2.

 1 Scruffy Ted 
  gets lost
 2 Pip the parrot
 3 Rags
 4 Sam’s bag
 5 Yap, yap!
     
   

 6 My holiday
 7 I can see you, Dad!
 8 Up all night
 9 Let’s play 
  in the snow
10 Boo’s coolest day

Read Write Inc. Phonics
Book Bag Books
Pink Set 3:
Mixed Pack of 10
ISBN 9780198420200
Mixed Pack of 100
ISBN 9780198420217

RWIPnk01ScruffyTedCvr.indd   2-3 13/09/2017   14:40

fire, fire!

3. fire, hire, wire, spire, bonfire,
inspire, conspire

whirl and twirl

2. girl, bird, third, whirl, twirl, dirt

yawn at dawn

3. saw, raw, law, straw, dawn, paw,
crawl, jaw, claw, yawn

what can you see?

2. see, three, been, green, seen, keep,
need, sleep, feel

goat in a boat

3. toad, oak, road, cloak, throat, roast, toast,
loaf, coat, coal, coach

snail  in the rain

3. paid, snail, tail, drain, paint, Spain, chain,
train, rain, stain

chew the stew

3. new, knew, flew, blew, few, crew, newt,
screw, drew, grew, stew

that’s not fair

2. fair, stair, hair, air, lair, chair

may I play?

2. day, play, may, way, lay, say, tray, spray

huge brute

 3. tune, rude, huge, mule, brute, use, June,
dude, accuse, excuse

) ) ) ) ) ) )
) ) )

) )

phone home

3. home, hope, rose, spoke, note, broke, stole,
rope, those

) ) ) ) ) ) )
) )

) )

nice smile

 3. shine, white, fine, hide, smile, nice, wide, like,
mine, time

) ) ) ) ) ) ) )
) )

) )

shout it out

2. out, shout, loud, mouth, round, found

blow the snow

2. blow, snow, slow, show, kn ow, flow, glow

fly high

2. high, night, light, fright, bright, sight, might

toy for a boy

2. toy, boy, enjoy
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Як користуватися картками Set 3 Speed Sounds
Спершу знайдіть у пачці звуки ea  oi  a-e  i-e  o-e  u-e 
1. Кладіть картки картинкою догори і просіть дитину сказати 

фразу, написану на кожній картці, щоразу швидше.
2. Допоможіть дитині вимовляти звуки, написані з боку букв, 

щоразу швидше. Якщо дитина забула, переверніть картку 
картинкою догори. Коли ваша дитина зможе вимовляти 
звуки, не перевертаючи картку, щоб перевірити, збільште 
швидкість!

3. Повторіть те саме зі звуками aw  are  ur  er  ow  ai  oa  
ew, а тоді перемішайте ці картки з картками, якими ви 
користувалися перед цим. Продовжуйте вправлятися, 
поки ваша дитина не зможе читати ці 14 звуків швидко та 
впевнено.

4. Повторіть зі звуками ire  ear  ure 

Як користуватися зошитом My Sets 2 and 3 Speed 
Sounds Book
Попросіть дитину гортати зошит і читати звуки якомога 
швидше. Якщо дитина забула, як прочитати звук, 
використовуйте картинку на звороті як підказку.  
Дитина також може потренуватися в написанні звука  
на тій самій сторінці.  

Як користуватися картками Set 2 Speed Sounds
Спершу знайдіть у пачці звуки ay  ee  igh  ow  oo

1. Кладіть картки картинкою догори і просіть дитину сказати 
фразу, написану на кожній картці, щоразу швидше.

2. Допоможіть дитині вимовляти звуки, написані з боку букв, 
щоразу швидше. Якщо дитина забула, переверніть картку 
картинкою догори. Коли ваша дитина зможе вимовляти 
звуки, не перевертаючи картку, щоб перевірити, збільште 
швидкість!

3. Повторіть те саме зі звуками oo  ar  or  air  ir  ou  oy, 
а тоді перемішайте ці картки з картками, якими ви 
користувалися перед цим. Продовжуйте вправлятися,  
поки ваша дитина не зможе читати ці 12 звуків швидко  
та впевнено. 

Вивчення Speed Sounds у класі.

Read Write Inc

Phonics

Read Write Inc

Phonics

My Sets 2 and 3  
Speed Sounds 

Book

2

Name: 

Class: 

Read Write Inc

Phonics

Read Write Inc

Phonics

My Sets 2 and 3  
Speed Sounds Book

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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This My Sets 2 and 3 Speed Sounds Book 
is for children to take home so they can 

practise the sounds and letters they  
have learnt with a parent or carer.

Read Write Inc. Phonics  
My Sets 2 and 3  
Speed Sounds Book 
Pack of 5
ISBN 978-0-19-837885-3
Pack of 30
ISBN 978-0-19-837884-6  

837885_RWI SPEED_SOUNDS_BOOK 2_CVR.indd   All Pages 18/03/2016   15:11

Тренуйтеся читати і писати звуки в зошиті 
My Sets 2 and 3 Speed Sounds Book.


