
read
- să citim împreună în clasa 0Puteți citi mai multe despre READ - reading together și să găsiți materialele în diferite limbi pe 

pagina web, www.aarhus.dk/read.

Găsiți mai multe cărți

citiți mai multe despre read

Cărțile din geantă pot fi citite de mai multe ori. Dar de asemenea puteți citi și alte cărți. De 
exemplu, dvs. și copilul dvs. puteți împrumuta mai multe cărți de la bibliotecă sau la www.aakb.
dk. Rugați-l pe bilbiotecar sau pe învățătoarea copilului dvs. să vă ajute cu idei de cărți bune 
potrivite pentru copil.

Puteţi găsi idei pentru alte cărţi la adresa https://www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge

De asemenea, puteţi împrumuta e-books şi audio books la www.eReolen.dk 

Puteți găsi atât eReolen cât și eReolen Go ca aplicații în care puteți citi/asculta cărți cu sau 
fără conexiune la internet. 

Cu datele de logare UNI ale copilului dvs., puteţi citi cărţi la:
www.superbog.dk
www.læsløs.dk

Puteți scrie povestitoare scurte cu aplicația “Skriv og læs” (Scrie și citește) sau pe  
www.skrivoglæs.dk



sunteți important 
ca părinte

Puteți fi de un imens ajutor pentru copilul dvs. dacă 
citiți cărți și discutați despre ele împreună.

Este o idee bună să discutați cu copilul dvs. despre 
carte ÎNAINTE, ÎN TIMPUL și DUPĂ citit. Puteți 
discuta despre ilustrații, cuvinte, conținut sau orice alt-
ceva ce vă trece prin minte. Lăsați conversația despre 
carte să pornească de la ceea ce îl interesează pe 
copilul dvs. Îl puteți ajuta pe copil adăugând cuvinte în 
poveste și clarificând explicațiile.

Cu cât sunt mai multe cunoștințele copilului dvs. de-
spre lucruri și cu cât cunoaște și folosește copilul dvs. 
mai multe cuvinte, cu atât acesta va înțelege mai bine 
conținutul cărților. Este important să nu săriți cuvin-
tele pe care le considerați dificile pentru copilul dvs. 
Explicați sau de preferință arătați cuvintele și frazele 
pe care copilul dvs. nu le cunoaște.

Atunci când puneți întrebări deschise sau insistente, 
copilul dvs. participă mai activ în conversația despre 
carte. Făcând acest lucru, limbajul copilului și dorința 
sa de a povesti sunt stimulate. Acordați-vă timpul ne-
cesar pentru a vă asculta copilul și pentru a-i răspun-
de la întrebări.

Copilului dvs. îi va fi mai ușor să învețe să citească 
și să scrie dacă îl ajutați să își dea seama cum arată 
și sună cuvintele și literele. După ce ați terminat de 
citit cartea, ați putea vorbi despre cărți care încep cu 
aceeași literă și sunet.

Veți găsi ajutor pentru citit în fișa ”Cum să citiți cu 
copilul dvs.”.

Dacă vorbiți o altă limbă decât daneza, puteți fo-
losi acea limbă atunci când discutați despre carte. 
Discutați cu copilul dvs. în limba pe care o vorbiți cel 
mai bine. De asemenea, puteți citi cărți în limba dvs. 
maternă.

citiți și discutați cu 
copilul dvs.

Atunci când timpul petrecut citind devine un timp pe-
trecut în mod plăcut împreună cu copilul dvs., acesta 
va experimenta bucuria de a citi și conversațiile despre 
cărți. Copilul dvs. va dori să citească atunci când va simți 
interesul dvs.

Evitați să fiți deranjat sau întrerupt atunci când citiți. Țineți 
cont de locul și momentul din zi când este cel mai bine să 
citiți împreună.

De asemenea, citiți cât mai des posibil.
De asemenea, este o idee bună să citiți aceleași cărți de 
mai multe ori. Pentru că de fiecare dată când citiți cărțile, 
găsiți cuvinte sau subiecte noi despre care să discutați.

Este de preferat să găsiți cărțile împreună cu copilul dvs. 
De exemplu, încercați să observați ce subiecte și cuvinte 
prezintă interes pentru copilul dvs.

Atunci când citiți tipuri diferite de cărți împreună cu copilul 
dvs., interesul acestuia și cunoștințele sale despre texte 
cresc.

timpul și dorința de a citi

Poate că copilul dvs. va dori să încerce să citească 
singur o cărticică.

Este important ca copilul dvs. să experimenteze cititul 
singur - chiar dacă își amintește sau ghicește. Evitați 
să corectați greșelile copilului, cu excepția cazului 
când acestea afectează sensul textului citit.

Atunci când îl încurajați pe copilul dvs. și dați dovadă 
de interes față de modul cum citește copilul dvs., ace-
sta va dori să citească mai mult.

Poate fi de ajutor pentru copilul dvs. dacă la început 
citiți cărți cu glas tare pentru copilul dvs.

Puteți găsi ajutor pentru citit pe pagina ”Cum să spriji-
niți prima lectură independentă a copilului dvs.”.

sprijiniți prima lectură 
independentă a copilului 
dvs.

Atunci când copilulul dvs. vă vede că scrieți și citiți, 
el descoperă la ce sunt folosite textele și devine 
interesat să scrie și să citească personal. Lăsați-vă 
copilul să se joace de-a scrisul scriind mâzgălituri 
sau scrisori pe un desen. De exemplu, copilul ar pu-
tea scrie o listă de dorințe, mesaje text sau povești 
scurte. Poate că copilul ar putea scrie literele pe 
care le știe din numele său. Copilul poate începe 
să asculte suntele și să facă conexiunea cu literele. 
Este important să arătați recunoștință pentru încer-
cările copilului dvs. de a scrie. Permiteți-i copilului 
să experimenteze exprimarea proprie prin utilizarea 
scrisului.

scrieți împreună cu copi-
lul dvs.
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Ca părinte, aveți ocazia să stimulați curiozitatea 
și bucuria de a citi la copilul dvs. și să îi oferiți 
cât mai multe oportunități de a deveni bun la citit 
și scris. Cititul și scrisul sunt importante pentru 
rezultatele pe care copilul dvs. le va obține în 
școală și viață în viitor.

Atunci când citiți cărți cu copilul dvs., discutați 
despre text și jucați-vă de-a scrisul în cadrul ac-
tivităților zilnice. Acest lucru ajută la dezvoltarea 
abilităților lingvistice și a cunoștințelor copilului 
dvs. despre cuvântul scris.


