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PODCZAS CZYTANIA
Rozmawiając o tym, co właśnie czytacie, pomagasz 
dziecku zrozumieć treść. 

Możecie na przykład:
•  rozmawiać o tym, co widzicie na rysunkach. Spróbujcie 

znaleźć odpowiednie słowa na poszczególne rzeczy,  
zdarzenia i uczucia,

•  wskazywać na rysunki i tekst, 
•  omawiać i wskazywać znaczenia danych słów i zwrotów,
•  rozmawiać o tym, czemu dziecko okazało zainteresowanie,
•  czytać tylko kilka zdań na raz, po czym omawiać to, co się 

zdarzyło,
•  próbować zgadnąć, co zdarzy się na następnej stronie. 

Sprawdź, czy rysunki nie pomogą Twojemu dziecku  
zgadnąć i udzielić odpowiedzi.

PRZED CZYTANIEM
Spróbuj zainteresować dziecko książeczką, rozmawiając 
o niej, zanim przystąpicie do czytania.

Możecie na przykład:
•  dotykać książeczki, przeglądać ją i rozmawiać o 

obrazkach,
•  porozmawiać o tytule książeczki i rysunku na okładce, 
•  próbować zgadnąć, jaka historia jest w niej opowied-

ziana,
•  sprawdzić, co jest z tyłu książeczki,
•  porozmawiać o tym, co Twoje dziecko już wie o treści 

książeczki.

PO PRZECZYTANIU
Rozmawiając o tym, co przeczytaliście, pomagasz dziecku 
zrozumieć treść.

Możecie na przykład:
•  wskazywać rysunki i rozmawiać, o czym traktuje książeczka,
•  próbować odtworzyć opowieść na podstawie rysunków,
•  rozmawiać o elementach, które dziecko rozpoznaje ze  

swojej codzienności,
•  rozmawiać o tym, co dziecku najbardziej się podobało w 

książeczce, 
•  wskazywać nowe słowa, rozmawiać o nich i próbować ich 

użyć w innych kontekstach,
•  odszukiwać konkretne przedmioty, które pojawiają się w 

książeczce.

Jeśli dziecko nie odpowiada na pytania, możesz mu podpow-
iedzieć lub nawet podać całą odpowiedź. Możesz też pow-
tarzać to, co dziecko mówi, i rozwijać wypowiedziane przez 
nie zdania. Pamiętaj, że dziecko może też odpowiadać za 
pomocą mowy ciała i mimiki.

Jak myślisz, co tu się dzieje…? 

Co według Ciebie było najbardziej ekscytujące...? 

Tak, wilk ma ostre zęby

Tak, Czerwony Kapturek (Rødhætte) 
jest w drodze do domku babci.

Popatrz tutaj, to Czerwony Kapturek, 
a to co? Co to może być?

Domek

Wilk… zęby…


