
CITIRE
— CUM SĂ SPRIJINIȚI PRIMA LECTURĂ  

INDEPENDENTĂ A COPILULUI DVS.



Aștept cu nerăbdare să 
citesc cu tine din nou.

Unde crezi că 
este „câine”?

Există „câine”... și „câine” începe 
cu litera „C” de la Carmen

AJUTAȚI-VĂ COPILUL SĂ  
CITEASCĂ CUVINTE
Vă puteți ajuta copilul să citească cuvinte prin:
•  lăsarea copilului să ghicească pe baza imaginilor sau 

a contextului
•  spunând prima literă /primul sunet al cuvântului
•  încurajarea copilului să spună literele/sunetele 

cuvântului
•  spunând prima parte a cuvântului
•  acordarea de timp copilului dvs.
•  citirea cuvântului cu voce tare pentru copilul dvs.

Când copilul dvs. citește altceva decât ceea ce spune 
textul, ar trebui să evitați corectarea copilului, cu 
excepția cazului în care acest lucru afectează înțelege-
rea a ceea ce citește.

FACEȚI LECTURA PLĂCUTĂ  
PENTRU COPILUL DVS.

Lăudați-vă copilul pentru că a încercat să citească - 
chiar dacă își amintește sau ghicește. Copilul dvs. va 
simți că citește mai mult, atunci când îl stimulați și vă 
interesați de lectura lui.

Puteți stimula copilul, de exemplu, spunând:
• pot simți că tu crezi că lectura este distractivă.
• Cred că vii cu sugestii foarte bune.
• Aștept cu nerăbdare să citesc cu tine din nou.

Cel mai important lucru este ca acesta să încerce să 
citească și să simtă că citește.

CITIȚI CU VOCE TARE ȘI 
ARĂTAȚI CU DEGETUL  
CUVINTELE 

Vă puteți ajuta copilul citind cartea cu voce tare 
înainte de a o citi el singur. De asemenea, puteți citi 
cartea cu voce tare în același timp.

Este o idee bună să vă lăsați copilul să arate cu 
degetul cuvintele atunci când citește. Inițial, îl puteți 
sprijini arătând spre cuvinte în același timp în care 
copilul dvs. indică cuvintele.

PRIMELE ÎNCERCĂRI ALE  
COPILULUI DVS. DE A CITI

Dați-i copilului dvs. sentimentul că poate citi singur - chiar 
dacă își amintește cuvintele sau ghicește ce reprezintă 
acestea.

Copilul dvs. va folosi diverse strategii în funcție de cât de 
departe a ajuns în dezvoltarea lecturii. Inițial, copilul dvs. 
își va aminti și va ghici cuvintele pe baza imaginilor și a 
acțiunii. Treptat, copilul dvs. va compara presupunerile 
sale cu prima literă/primul sunet al cuvântului. Va începe 
apoi să folosească toate sunetele literelor și să le contrac-
teze în cuvinte.

CITIRE – CUM SĂ SPRIJINIȚI PRIMA LECTURĂ INDEPENDENTĂ A COPILULUI DVS.


