10 корисних порад батькам
Історія на добраніч, ранкова історія, розслаблююча історія - читання вголос це маленькі зіркові миті безпеки,
присутності та єднання. І завдяки читанню вголос ви зміцнюєте мову та здатність вашої дитини до спілкування.
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Читайте разом з вашою дитиною

Сумісне читання або читання разом відрізняється від простого читання вголос.
Коли ви читаєте разом із дитиною, ви робите перерви на те, щоб обговорити деякі слова,
сюжет чи ілюстрації до прочитаного – до того ж робите це як у процесі, так і після того як “от і
казочці кінець, а хто слухав молодець”.

Будьте присутніми

Більшість із нас, напевно, відчували, що під час читання дітям вголос дуже легко відволіктись.
Втім докладайте зусиль, щоб розділити враження від читання разом з дитиною.

Починайте рано

Вже від 9-10 місячного віку ваша дитина може отримати задоволення від маленьких книг.
Переглядайте книги і називайте речі їхніми іменами та робіть це лише до моменту поки дитині
цікаво. А вже після півторарічного віку можете читати дитині книги з коротким текстом.
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Продовжуйте якомога довше
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Вибір книг
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Використовуйте слова
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Повторюйте із задоволенням
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Користуйтеся бібліотекою
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Навчіть дитину бути власниками книг
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Продовжуйте читати разом зі своїми дітьми - навіть після того, як вони вже самі почали читати.

Найголовніше не те, які книги ви читаєте, а те, що ви саме читаєте. Натхнення до гарних книг
ви можете також отримати від LæseLeg (ГраЧитайка).

Книги дають дитині не тільки нові слова, але і ті слова, які ваші діти зазвичай не чують. Не
пропускайте рідкісні або важкі слова - сміливо пояснюйте їх, не перекладайте їх на більш легке
слово.

Діти часто люблять читати одну і ту ж книгу. Будьте терплячими і запропонуйте пізніше
прочитати нову книгу.

Дитячі бібліотекарі багато знають про книги для дітей. Звертайтесь за порадою та вчіть дитину
користуватися бібліотекою.

Даруйте дітям книги на Різдво та на дні народження і вчіть дитину радіти книгам.

Вас не замінить електронна книга

Електронні книги - це чудове доповнення до читання вголос, але електронна книга ніколи не
замінить компанію з вами, вашу присутність, вашу безпеку, яку ви даєте, і ваші спільні розмови
з дитиною.

Читайте більше на læseleg.dk
(інформація на сайті данською мовою)

