
read
– reading together

Książki z pakietu można czytać wiele razy. Jednak możesz czytać również inne książki – na pr-
zykład Ty i Twoje dziecko możecie wypożyczyć więcej książek z biblioteki. O pomoc w doborze 
książek poproś bibliotekarkę lub nauczyciela dziecka.

Informacje o książkach znajdziesz pod adresem www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge. Na 
stronie www.eReolen.dk możesz również wypożyczać e-booki i audiobooki.

Po zalogowaniu z identyfikatorem UNI dziecka możesz czytać książki na stronach www.eReo-
lenGo.dk i www.superbog.dk.

Możesz używać aplikacji eReolen i eReolen Go do czytania/słuchania bez względu na to, czy 
masz połączenie z Internetem.

Więcej informacji o projekcie „READ – reading together” oraz materiały w różnych językach można 
znaleźć na stronie www.aarhus.dk/read.

Znajdź więcej książek

dowiedZ się więcej o projekcie read



Gdy dziecko widzi, jak robisz listę zakupów, pis-
zesz wiadomości e-mail, informacje tekstowe itp., 
chce wiedzieć, do czego służą różne teksty i chce 
pisać samodzielnie. Baw się z dzieckiem – rysujcie 
zawijasy i litery. Potwierdzenie, że dziecko pró-
buje pisać, jest bardzo ważne. Dziecko zdobywa 
doświadczenie, jak wyrażać siebie pisząc.

Jeśli czytając, i Ty i dziecko będziecie miło spęd-
zać czas, dziecko będzie z przyjemnością czytać 
i rozmawiać o książkach. Dziecko będzie chciało 
czytać, jeśli będziesz mu okazywać swoje zainte-
resowanie.

Unikaj przerw w czytaniu. Zastanów się, gdzie i 
kiedy najlepiej czytać razem w ciągu dnia.

Czytaj tak często, jak to możliwe.

Dobrym pomysłem jest czytanie tych samych 
książek kilka razy. Zawsze znajdziesz w znanych 
książkach nowe słowa i nowe tematy do rozmów.

Staraj się wybierać książki do czytania razem z 
dzieckiem. Staraj się zapamiętać, jakie tematy i 
książki interesują Twoje dziecko.

Jeśli czytasz z dzieckiem różne rodzaje książek, 
zdobywa ono więcej informacji na różne tematy.

cZas i chęć do cZytania

pisZ raZem Z dZieckiem

Wspólne czytanie książek i rozmowy z dzieckiem mogą 
mu ogromnie pomóc w rozwoju.

Dobrym pomysłem jest rozmawianie z dzieckiem o 
książce PRZED czytaniem, PODCZAS czytania i PO 
jego zakończeniu. Możecie rozmawiać o ilustracjach, 
słowach, fabule i o wszystkim innym, co Wam przyjdzie 
do głowy.

Rozmawiaj z dzieckiem o wszystkim, co je w książce 
zainteresuje. Możesz pomóc dziecku, objaśniając trud-
niejsze słowa występujące w tekście.

Im większą wiedzę dziecko ma o świecie i im więcej słów 
zna i używa, tym lepiej rozumie treść książek. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby nie pomijać w tekście słów, które 
mogą się wydawać trudne dla dziecka. Wyjaśniaj, a naj-
lepiej pokazuj słowa i frazy, których dziecko nie zna.

Gdy zadajesz pytania otwarte i wymagające zastanow-
ienia, dziecko aktywniej uczestniczy w rozmowie o 
książce. Dzięki temu rozszerzasz zasób słownictwa 
dziecka i zachęcasz je do rozmowy. Znajdź czas, aby 
wysłuchać swojego dziecka i odpowiedzieć na jego 
pytania.

Wspieraj świadomość językową dziecka opowiadając 
mu, jak wyglądają i jak brzmią poszczególne słowa i lite-
ry. Po zakończeniu czytania książki możesz eksplorować 
jej treść. Na przykład znajdować w tekście słowa, które 
brzmią tak samo lub szukać liter z imienia dziecka.

Więcej wskazówek znajdziesz w tekście „Jak czytać z 
dzieckiem”.

Jeśli mówisz w języku innym niż duński, możesz opow-
iadać o książce również w tym języku. Rozmawiaj z 
dzieckiem w języku, który znasz najlepiej. Możesz rów-
nież czytać dziecku książki w swoim ojczystym języku.

cZytaj Z dZieckiem  
i roZmawiaj Z nim

rola rodZica jest 
bardZo ważna

read
– reading together 

Jako rodzic możesz pobudzić ciekawość 
swojego dziecka i zachęcić je do czytania, co 
pomoże mu poprawić umiejętności czytania 
i pisania. Czytanie i pisanie to bardzo ważne 
umiejętności potrzebne dziecku zarówno w 
szkole, jak i w późniejszym życiu.

Gdy czytasz książki z dzieckiem, rozma-
wiaj z nim o tekście i staraj się codziennie 
zachęcać je do pisania. To pomaga rozwijać 
umiejętności językowe dziecka i jego wiedzę 
o świecie.


