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Ești important ca părinte 

Copilul dvs. își îmbunătățește abilitatea de a 
citi pe tot parcursul anului școlar. Este, astfel, 
important ca el să citească în fiecare zi pentru a 
nu îsi pierde abilitatea de a citi. 

Indiferent de modul în care copilul citește, 
dumneavoastră puteți, în calitatea de părinte, 
să continuați să îl sprijiniți pentru ca acesta să 
devină un cititor mai bun.

Puteți să vă sprijiniți copilul interesându-vă 
de cărțile lui și incluzând lectura în rutina 
lui zilnică. Ajutați copilul să găsească locul și 
momentul din zi potrivite pentru lectura lui 
zilnică – puteți, de exemplu, să stabiliți să citiți 
la o anumită oră în fiecare zi. 

Discutați cu copilul dvs. pe baza textului

La nivelul intermediar, scopul este ca copilul să de-
vină mai sigur și fluid în lectura lui. Copilul trebuie 
să citească mult, iar lectura lui trebuie să includă o 
gama largă și variată de cărți. În plus, copilul trebuie 
să devină conștient de propria lui înțelegere a textului 
și de propriul beneficiu pe care îl obține din lectură. În 
momentul în care copilul dvs. pune întrebări pe baza 
textului înainte, în timpul lecturii și după ce a terminat 
de citit, și pe urmă vine cu sugestii de răspuns, atunci 
el învață să se raporteze la conținutul și înțelegerea a 
ceea ce a citit. Când copilul citește, e o ideea bună ca el 
să folosească întrebările de pe semnul de carte „Cum să 
citiți”.

Vă puteți încuraja copilul să pună întrebări pe baza 
textului. În instrucțiunile „Cum să citiți în continuare 
cu copilul dvs.”, puteți găsi sugestii asupra modului în 
care să vorbiți cu copilul înainte, în timpul lecturii și 
după ce ați terminat de citit.

Dacă vorbiți altă limbă decât daneza, puteți utiliza și 
limba respectivă atunci când chestionați copilul în legă-
tură cu textul citit. E o idee bună să folosiți atât cuvinte 
și expresii în limba daneză, precum și în limba maternă.



Citiți cu voce tare cu copilul dvs.

Deși copilul dvs. este în stare să citească singur, din când 
în când ar trebui să citească și cu voce tare. Aceasta îi 
permite să își audă propria voce și să devină conștient 
atunci când citește greșit sau nu înțelege sensul corect al 
cărții. 

Dacă, împreună cu copilul dvs, faceți cu schimbul în a 
citi cu voce tare, acest lucru va ajuta copilul să înțeleagă 
lectura și să rețină sesul a ceea ce citește.
De asemenea, vă rugăm să continuați să citiți cu voce tare 
pentru copilul dvs. Cititul cu voce tare are darul de a da 
copilului chef de lectură și reprezintă și o bună oportunitate 
pentru conversații despre cuvintele și conținutul cărților.

În cazul în care copilul dvs. are 
dificultăți în a citi textul

Copilul dvs. ar trebui să fie capabil să citească 
singur cele mai multe cuvinte, în caz contrar, 
cartea este prea dificilă. Dacă observați că 
textul este prea dificil, îl puteți citi dvs. cu voce 
tare.  De asemeni, copilul poate asculta cărți 
audio (audiobook-uri).

În cazul în care copilul dvs. are dificultăți să 
citească, să scrie sau să silabisească, adre-
sați-vă profesorului copilului. 

De altfel, municipalitatea din Aarhus vă pune 
la dispoziție, prin consultanții săi, consiliere 
confidențială la numărul de telefon: 8940 
3777. 

Scrieți împreună cu copilul dvs.

Copilul dvs. va deveni mai bun la scris dacă 
citește mult. Si reciproca e valabila: copilul 
va deveni mai bun la citit, în condițiile în 
care scrie mult. Încurajați copilul să scrie 
în contexte diferite și în moduri diferite, 
și ajutați copilul să găsească timp pentru a 
scrie acasă.



Copilul dvs. va dori să citească dacă îl ajutați să găsească cărți care îl intere-
sează.

Puteți ajuta copilul să împrumute cărți de la bibliotecă sau de pe site-ul aakb.
dk. De asemenea, puteți împrumuta cărți electronice și cărți audio de pe si-
te-ul eReolenGo.dk

Mai multe idei de cărți găsiți pe site-ul: aakb.dk/tags/temalister-boern-unge.

Puteți citi mai multe despre „READ – citim împreună”, pe site -ul www.aarhus.dk/
read. Tot aici veți găsi și filmul „READ - citim împreună”, dar și broșura și ghidurile 
atât in daneză cât și traduse în mai multe limbi. 

Găsiți cărți împreună

Citiți mai mult despre READ


