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– Cum puteți sprijini Citirea independentă  

a Copilului dvs.



Îmi dau seama Că ai 
exersat și Că ai de-
venit mai bun la Citit.

dezvoltarea abilităților 
de Citire ale Copilului
Copilul dvs. folosește diferite strategii, în funcție de 
nivelul abilităților sale de citire. La început, copilul își 
va aminti și va ghici deseori multe dintre cuvinte pe 
baza ilustrațiilor din carte și a intrigii.

Treptat, copilul va compara presupunerile sale cu pri-
ma literă/primul sunet al cuvântului. Ulterior, acesta va 
începe să folosească toate sunetele literelor și le va 
uni în cuvinte. Treptat, citirea copilului va deveni mai 
automată și mai cursivă.

sprijiniți-l pe Copilul dvs. 
atunCi Citește Cuvinte
Dacă există cuvinte pe care copilul nu le poate citi, îl 
puteți sprijini:
•  lasând copilul să ghicească pe baza ilustrațiilor sau 

contextului.
•  încurajând copilul să spună prima literă/primul sunet din 

cuvânt.
•  spunând prima literă/primul sunet din cuvânt.
•  citind copilului dvs. cuvântul cu glas tare.

Ca regulă, nu ar trebui să îl corectați pe copilul dvs. dacă 
citește incorect, cu excepția cazului când afectează 
sensul textului citit. Atunci când copilul dvs. a terminat de 
citit textul, puteți alege să reveniți și să-l întrebați despre 
unul sau două cuvinte. 

nivelul Cărții
Cărțile pe care copilul dvs. le citește trebuie să core-
spundă nivelului său de citire. Copilul dvs. trebuie să 
poată citi singur majoritatea cuvintelor.  Dacă consi-
derați că textul este prea dificil, trebuie să-l citiți cu 
glas tare. Ulterior, copilul ar putea încerca să citească 
singur textul. Îi puteți fi de ajutor copilului dacă arătați 
cuvintele în timp ce le citiți.

FaCeți-l pe Copilul dvs. 
să-și doreasCă să  
CiteasCă
Cu cât este mai mare dorința copilului dvs. de a citi, 
cu atât va deveni copilul dvs. mai bun la citit. Copilul 
dvs. va dori să citească atunci când va simți interesul 
și încurajarea dvs.

Îl puteți încuraja pe copilul dvs. spunând:
•  Îmi dau seama că ai exersat și că ai devenit mai bun 

la citit.
•  Observ că încerci să citești cuvintele dificile singur
•  Aștept cu nerăbdare să citim împreună din nou.
Important este ca copilul dvs. să exerseze și să fie 
fericit că citește.

poți numi sunetul
 primei litere?
pierwszej litery?
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