Summer Reading Agreement
Parents – Reading every day with your child will help him/her do well in school. Make a habit of reading over
the summer with your child to prepare him/her for success in school next year.
Students – Summer is a great time to learn and gain brain power! Reading is one of the best and most
important things you can do during the summer. Visit the library this summer to discover new books and fun
activities!

Student Pledge:
This summer, I, _________________________________________, will
o
o
o
o

Read every day on my own or with my friends and family.
Read at least five books that I think are interesting and fun.
Try to read in new and different places, like at the park, on the bus, or at the grocery store.
Keep track of all the minutes I spend reading on my library summer reading log.

Parent Pledge:
This summer, I, _________________________________________, will
o Read every day with my child or have my child read to me.
o Help my child find books to read that are at his/her level.
o Read anywhere and in any language with my child. Singing a song or telling a story helps children build
literacy skills, too.
o Talk about the books my child is reading. Ask questions about the story.

My goal for the summer…

Ukrainian

Згода про читання влітку
Батьки - Щоденне читання з дитиною допоможе їй добре вчитися в школі. Зробіть читання в літній час
звичним заняттям, щоб підготувати її до успішного навчання в школі в наступному році.
Учні - Літо - це відмінний час для навчання і розвитку мислення! Читання - це одне з найкращих і
важливих занять, якими ви можете займатися цього літа! Відвідуйте бібліотеку, щоб знайомитися з
новими книжками і отримувати від цього задоволення.

Обіцянка учня:
Цього літа я, _________________________________________ , зобов’язуюсь
o
o
o
o

Читати кожного дня самостійно або з моїми друзями або з сім'єю.
Прочитати принаймні п’ять книжок, які я вважатиму цікавими і веселими.
Читати в нових та різних місцях, наприклад, в парку, автобусі або у продуктовому магазині.
Записувати час, проведений за читанням, в своєму літньому бібліотечному журналі для читання.

Обіцянка батька/матері:
Цього літа я, _________________________________________ , зобов’язуюсь
o Кожен день читати з дитиною або просити дитину почитати мені.
o Допомагати дитині знаходити книжки для читання, які відповідають його рівню.
o Читати своїй дитині скрізь і будь-якою мовою. Співання пісень та розповідання різних історій
також сприяють підвищенню грамотності дитини.
o Обговорювати з дитиною книжки, які вона читає. Задавати їй питання про прочитане.

My goal for the summer…

Ukrainian

