
Cititul, împreună cu copilul dumneavoastră, 
crează momente și amintiri deosebit de 
fericite. Îl ajută pe copil să-și dezvolte 
vocabularul și imaginația. Se naște în el 
dragostea  pentru lectură, pe care o va 
îndrăgi pe viață.

Cum pot să-l ajut pe copilul meu la lectură?

De regulă, copilul dumneavoastră va veni 
acasă cu două cărți aduse de la școală. 
Copilul dumneavoastră vă va citi una dintre 
ele. Aceasta a fost aleasă cu multă grijă de 
către profesorul/profesoara lui/ei, astfel încât 
copilul va putea citi toate cuvintele. Asta îl 
învăța pe copil să citească.

Cealaltă carte, cea care va fi citită de 
dumneavoastră cu voce tare, conține cuvinte 
pe care probabil copilul încă nu știe cum să le 
citească. Astfel, dumneavoastră o veți citi pe 
aceasta, cu voce tare și, împreună cu copilul, 
vă veți delecta și discuta despre ea.

Cum să-l ajutați 
la citire pe copilul 
dumneavoastră 
ponturi foarte utile pentru părinți 
și pentru cei care au grijă de copii

De ce contează intonația pe care o folosiți 
atunci când citiți cu voce tare copilului 
dumneavoastră o povestioară?

Dacă cumva dispuneți de un pic de timp 
înainte de a-i citi povestioara copilului 
dumneavoastră, atunci citiți-o mai întâi pentru 
dumneavoastră, tot cu voce tare. Astfel, veți 
ajunge la intonația ideală când i-o veți citi 
copilului.

Citiți și recitiți povestioarele preferate și 
bucurați-vă de ele de nenumărate ori!

Și…. nu uitați să mai dați o fugă și pe la 
biblioteca locală! Acolo veți găsi nu numai 
numeroase cărticele pentru copii, dar și un 
program captivant care enumeră o serie de 
evenimente și activități la care copiii și adulții 
vor putea participa gratuit. Biblioteca oferă 
servicii gratuite; nu trebuie să plătiți pentru a 
vă abona, împrumutul cărților este gratuit și, 
dacă veți returna cărțile peste termenul limită, 
nu va trebui să plătiți o taxă de penalizare.



Faceți în așa fel încât să pară un moment 
cu totul deosebit și relaxant; cuibăriți-vă 
unul în altul, astfel  încât să puteți vedea 
împreună cartea.

La prima lectură, citiți-o pe toată, dintr-
un foc, fără a vă opri prea mult. Lăsați 
să plutească în aer magia emanată de 
povestioară.

Manifestați-vă curiozitatea față de felul 
în care veți citi cartea: ‘Ia uite ce carte 
interesantă! E vorba despre un copil uituc. 
Ia să vedem…ce-o fi uitat el...?’

Arătați-vă plăcerea de a savura cartea.  
Dacă dumneavoastră nu vă place cartea,  
nici copilului dumneavoastră nu o  
să-i placă!

La următoarea lectură a cărții…

Când veți citi o carte, pentru prima oară, 
împreună cu copilul dumneavoastră…

Lăsați copilul să facă o pauză, să se 
gândească ce exprimă pozele și să 
comenteze asupra lor.

Faceți legătura între povestioara asta și 
celelalte, pe care copilul dumneavoastră 
deja le știe: ‘Ah! Îți aduci aminte de zmeul 
din ….? Îți mai amintești ce  i s-a întâmplat?’

Stați de vorbă despre povestioară și poze: 
‘Oare de ce o fi făcut ea asta?’; ‘Oh, nu 
se poate! Sper că ea nu are de gând să...’; 
‘Eu nu aș fi făcut așa ceva. Dar tu?’

Evitați să puneți întrebări care 
testează abilitatea de memorare 
a copilului dumneavoastră.

Dacă aveți impresia că copilului îi este ceva 
neclar, încercați să-i explicați: ‘Oh! Eu cred  
că aici e vorba despre …’

Încurajați-l pe copil să participe 
atunci când știe răspunsurile.

Asociați povestioara cu experiențele prin 
care ați trecut dumnneavoastră: ‘Asta îmi 
amintește de pe vremea când …’

Evitați să spuneți copiilor că e bine să 
citească povești.

Scanați pentru  
informații suplimentare!
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