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ÎN TIMP CE CITIȚI
Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă conținutul 
cărții, dacă discutați despre acesta în timp ce citiți. 

Puteți, de exemplu:
•  să vorbiți despre ceea ce vedeți în imagini. Expri-

mați în cuvinte și numiți atât lucrurile, acțiunile cât și 
sentimentele

• să indicați spre imagini și text
•  să discutați despre sensul anumitor cuvinte sau 

expresii și să i le explicați copilului
•  să discutați despre ceea ce prezintă interes pentru 

copil
• să citiți numai câteva fraze o data și să le comentați
•  să discutați despre ceea ce credeți că va fi vorba în 

paginile următoare. Poate că imaginile îl pot ajuta pe 
copilul dvs. să ghicească și să povestească.

ÎNAINTE SĂ CITIȚI
Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să își îndrepte atenția 
asupra cărții, dacă discutați despre carte înainte de 
a o citi.

Puteți, de exemplu:
•  să atingeți și să răsfoiți cartea și să vorbiți despre 

imaginile din carte
•  să vorbiți despre titlul cărții și imaginea de pe 

coperta din față
• să discutați despre ce ar putea fi vorba în carte
• să vă uitați pe coperta din spate a cărții
•  să vorbiți despre ceea ce copilul dvs. știe deja că 

se va întampla în carte.

DUPĂ CE AȚI CITIT
Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă conținutul cărții, dacă discutați 
despre acesta după ce ați terminat de citit.

Puteți, de exemplu:
• să discutați și să arătați despre ce este vorba în carte
•  să vă uitați la imaginile cărții și să discutați despre conținutul cărții pe 

baza acestora
•  să discutați despre lucrurile pe care copilul dvs. le recunoaște din viața de 

zi cu zi
•  să discutați despre ceea ce consideră copilul dvs. că este cel mai intere-

sant în carte. 
•  să vorbiți și să arătați copilului cuvintele noi și să folosiți cuvintele din 

carte în alte contexte 
• să găsiți obiecte concrete care sunt incluse în carte.

În cazul în care copilul nu vă răspunde la întrebări, îl puteți ajuta dându-i 
sugestii de răspunsuri, sau chiar răspunzând dvs. în locul lui. De ase-
menea, puteți repeta ceea ce spune copilul și puteți dezvolta propoziția. 
Nu uitați că răspunsul copilului se poate, de asemenea, manifesta prin 
limbajul corpului și mimică.

Ce crezi că se întâmplă aici ...?

Ce consideri tu că a fost interesant ...?

Da, lupul are dinți ascuțiți

Da, Scufița Roșie (Rødhætte) 
este pe drum spre casa bunicii

Uite aici, aceasta este Scufița Roșie (Rødhætte),
si cine poate fi acesta?

Casă

Lup… dinți…


