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Cum vă puteți ajuta
copilul dvs să citească
Sfaturi de top:
Făceți-vă timp pentru a citi în fiecare zi. Chiar și 5
minute pe zi fac o mare diferență.
Nu vă faceți griji dacă nu știți să citiți în limba Engleză –
vorbitul despre cărți în orice limbă îl va ajuta pe copilul
dvs cu cititul.
Începeți să vă încurajați copilul să îi placă cărțile de la
vârstă fragedă – acest lucru va avea un mare impact cât
de bine se vor descurca la școală când vor fi mai mari.
Permiteții copilului dvs să aleagă o carte când este
poscibil. Da, este posibil ca ei să aleagă mereu cartea
lor favorită …. acest lucru este normal.
Găsiți un loc liniștit fără distracții.
Încurajați și pe alți membri ai familiei
să citească cu copilul dvs.
Dații un bun exemplu prin faptul că și
dvs citiți.
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Să aveți cărți în casă. Le puteți împrumuta pe
gratis de la bibliotecă sau cumpăra ieftin din
magazinele de caritate.
Uitați-vă la televizor cu
subtitrarea în limba Engleză.
Vorbiți despre imaginile și coperta cărți. De
exemplu, „Poți vedea unde se ascunde lupul?” găsește
locuri potrivite unde te poți opri și întreba; „ Ce crezi
că se va întâmpla în continuare?”
Aratăți emoțiile atunci când citești. De exemplu, râzi,
zâmbește, fii speriat sau trist. Fii entuziast. Distreazăte
când citești!
Citește-i copilului tău!
 Este foarte important pentru copii de toate
vârstele să le i se citească.
 Cărțile pot fi citite în orice
limbă și pot varia de la cărți
doar cu imagini la cele cu
capitole lungi.
 Petrecând acest timp special
cu copilul dvs îl va ajuta să își
dezvolte dragostea pentru citit.

Romanian

Citiți cu copilul dvs!
Dacă ei se împotmolesc la un cuvânt:
 Încurajații să citească pe litere și să
unească sunetele pentru a afla cuvântul.
 Folosițivă de imagini pentru indicii
Dacă sunteți înpotmolit în continuare,
folosiți traduceri de pe internet pentru a afla
ceea ce înseamnă cuvântul.
Fiți pozitiv și lăudați-vă copilul pentru eforturile și
reușitele lor, chiar dacă ei nu citesc întreaga carte în
mod fluent!
După ce ați citit:
 Vorbiți despre experiențe similar pe care copilul
dvs le poate avea. „ Îti aduci aminte când …” „
este la fel ca atunci când…”
 Vorbiți despre poveste
după. „ Care parte ți-a
plăcut?” „ Nu a fost comic
când…”
 Cititul cu copilul dvs
face ca cititul să fie amuzant.
Dacă cititul este amuzant, copii vor devein buni la citire
și vor învăța să citească singuri… ceea ce ne dorim de
fapt.
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Ce se întâmplă în cazul în care nu pot
citi în limba Engleză?
Dacă copilul dvs citește în limba engleză,
puteți vorbi despre cărți în limb advs natală.
De asemenea ajută să citiți și cărți în limb
advs natală.
Împărtășirea poveștilor este despre a petrece timpul
împreună, distrându-vă, nu doar despre a învăța să
citiți.
Ascultatul cărților audio vă poate ajuta
pe amândoi Engleza.
Școala îl va învăța pe copilul dvs cum să
citească – părinți sunt cei care îi fac să
iubească cititul.

