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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

Puteți citi mai multe despre READ - reading together la www.aarhus.dk/read. 

Aici puteți găsi de asemenea această broșură în opt limbi diferite, un film în patru limbi 
diferite, idei pentru mai multe cărți bune și materialele din dosar 

Găsiți mai multe cărți

puteți citi mai multe despre read



Copilul dvs. va fi mai bun la scris dacă citește. Pe de altă 
parte, copilul dvs. devine și mai bun la citit atunci când 
scrie. În cartea “Min...” (... meu), copilul poate istorisi, dese-
na și scrie o poveste scurtă împreună cu dvs. De exemplu 
“Iepurașul meu” sau “Excursia mea la ...”. Nu corectați 
greșelile de pronunție ale copilului, ci arătați recunoștință 
pentru încercările copilului de a scrie.

Atunci când copilul dvs. citește pentru dvs., pot 
exista cuvinte pe care copilul dvs. nu le poate citi 
singur.

Ca regulă, nu ar trebui să-l corectați pe copilul dvs. 
dacă citește incorect, cu excepția cazului când 
afectează sensul textului citit. 

Îl puteți sprijini pe copilul dvs. lăsându-l să încerce 
să citească cuvintele singur și lăudându-l pentru 
a făcut un efort. Important este ca copilul dvs. să 
exerseze și să fie fericit că citește.

Dacă textul este prea dificil, îl puteți citi cu glas tare 
pentru copilul dvs. 

Puteți găsi ajutor la citit pentru copilul dvs. în pa-
gina ”Cum să-l sprijiniți pe copilul dvs. atunci când 
citește cuvinte”. 

Important este ca copilul dvs. să considere că este plăcut să 
citească. Timpul petrecut trebuie să fie un timp agreabil pentru 
dvs. și pentru copilul dvs. Acordați întâietate momentului și 
evitați să fiți deranjați sau întrerupți în timp ce citiți. 

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

Dacă, totuși, descoperiți că copilul dvs. nu dorește să citească, 
puteți:
•  să găsiți cărți noi despre ceea ce îl interesează pe copilul 

dvs. 
•  să luați în considerare faptul că cartea este prea dificilă. Cop-

ilul dvs. trebuie să poată citi majoritatea cuvintelor singur
•  să citească aceeași carte de mai multe ori pentru ca lectura 

să fie mai fluidă
•  să citiți fiecare al doilea paragraf cu glas tare pentru copilul 

dvs.
•  să scurtați timpul petrecut citind
•  să țineți cont dacă momentul din zi este potrivit și dacă ar 

trebui să citiți altceva. 

Dacă descoperiți că copilul dvs. are dificultăți la citit sau că a 
pierdut complet dorința de a citi, ar trebui să întrebați la școală 
sau să contactați centrul de Consiliere Pedagogică Anonimă 
pentru o consiliere anonimă cu consultanți de citire la tel.: 
8940 3777 

Citind împreună și vorbind despre ceea ce citiți ajută la 
dezvoltarea limbajului copilului dvs. și a abilităților sale 
de lectură.

Este o idee bună să discutați cu copilul dvs. despre 
carte ÎNAINTE, ÎN TIMPUL și DUPĂ citit. În instrucțiunile 
”Cum să citiți cu copilul dvs.”, puteți găsi idei specifice 
despre cum puteți discuta despre cărți. 

Puteți discuta despre ilustrații, cuvinte, conținut sau 
orice altceva ce vă trece prin minte. 

Cu cât mai multe cunoștințe are copilul dvs. și cu cât 
cunoaște și utilizează copilul dvs. mai multe cuvinte, cu 
atât mai mare este posibilitatea ca copilul dvs. să devină 
un bun cititor. Copilul dvs. trebuie să cunoască multe 
cuvinte pentru a înțelege conținutul cărților și pentru a 
putea să se exprime în scris. 

Atunci când puneți întrebări deschise sau insistente, co-
pilul dvs. participă mai activ în conversația despre carte. 
Făcând acest lucru, limbajul copilului și dorința sa de a 
povesti sunt stimulate. 

Dacă vorbiți o altă limbă decât daneza, puteți folosi 
acea limbă atunci când discutați despre carte. Discutați 
despre cuvinte și fraze atât în daneză precum și în limba 
maternă a copilului dvs. De asemenea, puteți citi cărți în 
limba dvs. maternă.
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citiți și discutați cu 
copilul dvs.

timpul și dorința de a citi

sunteți important 
ca părinte 
În calitate de părinte, jucați un rol important în 
dezvoltarea competențelor copilului dvs. legat de 
citit și scris. Cititul și scrisul sunt importante pentru 
rezultatele pe care copilul dvs. le va obține în 
școală și viață în viitor. 

Indiferent de modul în care citește copilul dvs., ca 
părinte îl puteți ajuta pe copilul dvs. să devină mai 
bun la citit. Îl puteți sprijini pe copilul dvs. la citit cit-
ind împreună cu copilul dvs. timp de 15-20 minute 
în fiecare zi. Copilul dvs. va deveni mai bine la citit 
citind mult și citind cu voce tare pentru dvs. 

În același timp, îl puteți sprijini pe copilul dvs. la citit 
continuând să citiți cu voce tare pentru copilul dvs. 
din cărți pe care copilul dvs. nu le poate citi singur.  
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