Ce cărți sunt bune pentru copilul
dumneavoastră?

··
··

Există cărți pentru fiecare vârstă.
Multe cărți există în diferite limbi.
Căutați împreună cu copilul dumneavoastră o carte.
La grădiniță, la școală și în librării primiți sfaturi
cu privire la cărți bune.

Descoperiți biblioteca împreună cu copilul
dumneavoastră!

Într-o bibliotecă, dumneavoastră și copilul
vă puteți arăta cărți bune
vă puteți uita pe cărți și împrumuta
puteți răsfoi în reviste
Frecventați ore de lectură cu voce tare sau un
cinema cu cărți ilustrate

··
··

Studiul arată:

Cititul cu voce tare este important pentru
copilul dumneavoastră.
Atât pentru băieți cât și pentru fete.
Pentru că, atunci când citiți cu voce tare copilul
dumneavostră experimentează că poveștile și cărțile
sunt distractive.
Copiii, cărora li se citește des cu voce tare,
învață să citească mai ușor, de obicei
au adesea note mai bune la școală
se bucură frecvent mai mult de cărți
învață să asculte cu concentrare
învată să înțeleagă cuvinte noi și propoziții
complicate

··
··
·

Studiul arată de asemenea:

Grădinița și școala sunt importante pentru
învățarea cititului. Însă, deosebit de importanți
sunteți dumneavoastră: Părinții! Arătați-i copilului
dumneavoastră, că cititul vă face plăcere.

Cititul cu voce tare
este important

În plus:

Există multe aplicații bune cu cărți colorate și
cărți audio.
Însă cititul cu voce tare împreună este și mai
frumos pentru copilul dumneavoastră.

·
·

Căci, la cititul cu voce tare
copilul dumneavoastră poate stabili ritmul
puteți discuta cu copilul dumneavoastră
despre carte
Povestiri gratuite noi pentru cititul cu voce tare
copiilor de la 3, 5 și de la 7 ani există de ex., în
fiecare săptămână pe www.einfachvorlesen.de
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Cum vă puteți încuraja copilul
cu privire la cărți

Poate copilul dumneavoastră va asculta întotdeauna din nou aceleași povești.
Cititul cu voce tare
înseamnă și:

să gândiți împreună despre
oameni și lucruri

Aceasta este bine! Curând el va ști pe de rost povestea și vă poate ajuta la cititul cu voce tare.
Dacă copilul dumneavoastră învață chiar acum
să citească:

La început cititul poate fi destul de stresant.
Citiți-i copilului cu voce tare în continuare.
Citiți alternativ cu copilul dumneavoastră.
CIN E POATE CITI CU VO CE TARE?

Toți putem citi cu voce tare: Mama și tata, bunica
și bunicul, sora și fratele, ...
Î NC E P ÂND DE CÂND PUTEȚI CI TI CU VO CE TARE ?

Începeți cât mai devreme posibil: Chiar și copiii
mici se bucură de cărți și de cititul cu voce tare.
UN DE PUTEȚI CITI CU VO CE TARE?

Căutați un loc, în care dumneavoastră și copilul
vă simțiți bine..
CÂ T DE DES PUTEȚI CI TI CU VO CE TARE?

Citiți cu voce tare pe cât posibil în fiecare zi.
Câteva minute sunt suficiente.
Î N C E LIMBĂ PUTEȚI CI TI CU VO CE TARE?

Citiți într-o limbă, în care o puteți face bine.
Aceasta poate fi română sau orice altă limbă.

A S T F E L M E R G E C I T I T U L C U V O C E TA R E :

Priviți mai întâi imaginile împreună cu copilul
dumneavoastră

Povestiți împreună, ce vedeți în imagini.
Întrebați-vă copilul: „Găsești în imagine un...?“,
Ce face...?“, „Ce se întâmplă acolo...?“
Citiți-i copilului cu voce tare din carte.

În acest caz copilul dumneavoastră poate:
să pună întrebări și să își spună părerea
să răsfoiască înainte și înapoi
să stabilească, când să citiți mai departe

··
·

Puteți chiar discuta cu copilul dumneavoastră
despre carte.

Întrebați, de exemplu:
„La ce pare că se gândește fetița acum?“
„Ce crezi că se întâmplă mai departe?“
„Cum se simte acum băiatul?“

··
·

Cititul cu voce
tare înseamnă:

Dacă copilul dumneavoastră citește singur deja:

·
··
·

Lăsați copilul să decidă, ce dorește să citească.
Pot fi și benzi desenate sau reviste.
Lăsați copilul să stabilească, în ce limbă citește.
Întrebați copilul ce tocmai a citit.
Lăsați copilul să vă povestească ceva din carte.

Cititul cu voce tare
înseamnă și:

timp valoros cu copilul
dumneavoastră
În plus:

Copiii își aleg singuri cărțile cu plăcere.
De aceea, copilul dumneavoastră trebuie să poată
ajunge ușor la cărți.

să vorbiți despre cărți
și povești

