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Cititul împreună cu copilul dumneavoastră
A citi cu copilul dumneavoastră înseamnă a 
împărți cu el cărți, poveşti, versuri și orice altă 
scriere. 

Puteți:

să citiţi cărți împreună,•	

să vă spuneți povești unul altuia,•	

să vorbiți despre lucruri pe care le-ați citit,•	

să vorbiți despre pozele din cărți,•	

să vă spuneți povești chiar și când nu aveți •	
o carte în fața dumneavoastră. De ce să nu 
repovestiți poveștile favorite?
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De ce să citim?
A povesti și vorbi despre cărți cu copilul este amuzant!

Este o modalitate minunată de a construi clipe și 
amintiri speciale cu copilul dumneavoastră, iar această 
activitate poate deveni ușor partea favorită a zilei.

De asemenea, aceasta ajută copiii:

să înțeleagă lumea din jurul lor,•	

să-și dezvolte aptitudini emoționale și sociale,•	

să-și îmbunătățească notele la matematică, știință, •	
limba engleză și alte materii,

să-și crească încrederea în comunicare,•	

să întărească legătura cu dumneavoastră și alți •	
membri ai familiei.
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Ce să citim?
Puteți citi orice.

Găsiți biblioteca locală și vedeți ce-i •	
place copilului. 

Rugaţi profesorii, bibliotecarii sau pe •	
alți părinți să vă recomande cărți.

Pentru idei, vizitați bookfinder de pe •	
site-ul Book Trust:  
booktrust.org.uk/bookfinder

Puteți, de asemenea, găsi aplicații de •	
povestiri pe tablete și calculatoare. 
Asigurați-vă doar că sunteți lângă 
copilul dumneavoastră și vă bucurați 
împreună de ele.

Încercați o serie de cărți cu poze, benzi 
desenate, poezii și rime.

Puteți citi din aceeași carte de mai 
multe ori. Cărțile cu care suntem 
obișnuiți sunt relaxante  și sporesc 
încrederea în noi. 

Puteți alege cărți noi. Alegeți împreună 
ceva care să vă placă la amândoi.

Cărțile nu trebuie să fie pline de cuvinte. 

Cărțile cu imagini sunt perfecte 
pentru a le citi împreună cu copilul 
dumneavoastră și a vorbi  despre ele. 
Puteți folosi imaginile pentru a explora 
poveştile și a ajuta copilul să înțeleagă 
cărțile care sunt mai dificile.
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Împărtășiți povești ori de câte ori aveți timp.

Dacă citiţi şi doar zece minute pe zi cu copilul 
dumneavoastră face o diferență uriașă. 

Luați câte o carte cu dumneavoastră •	
pentru a avea mereu o poveste de spus. 
Puteți citi în tren sau în autobuz, chiar și 
când stați la o coadă împreună.

Când sunteți afară, luați aminte la ce se •	
întâmplă în jur. Inventați împreună cu 
copilul dumneavoastră povești cu ce vedeți 
în jur.

Mersul la culcare este timpul ideal pentru a •	
citi împreună. Ajută la formarea unei rutine 
și poate face ca mersul la culcare să fie o 
activitate pe care copilul o așteaptă. Este și 
un timp special pe care copilul și părintele 
îl împart împreună.

Când ar trebui să citim?
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Cum?
Găsiți un loc liniștit, fără distrageri.

Închideți televizoarele, radiourile, 
calculatoarele sau tabletele. Faceți-vă 
timp să vă uitați împreună la fiecare 
pagină. Nu trebuie să vă asiguraţi că 
fiecare cuvânt este înţeles perfect de 
copil. Este OK pentru amândoi să faceți 
greșeli. Lăsați copiii să vă vorbească 
despre imagini. Aceasta îi ajută să caute 
un sens și să gândească la ce văd ei că se 
întâmplă într-o pagină. 

Nu uitați să zâmbiți. Dacă vă este ușor, 
încercați să vă strâmbați, să faceți 
sunete de animale și să vă schimbați 
vocea în cea a personajului – asta îi face 
întotdeauna pe copii să chicotească!

Puneți întrebări când citiți împreună. 
De exemplu:

Ce vezi pe pagina aceasta?•	

Cum crezi că se simt personajele? •	

Ce crezi că se întâmplă mai departe?•	

Când ați terminat, discutaţi referitor la ce 
simte copilul despre carte:

Ce i-a plăcut?•	

Ce nu i-a plăcut?•	

Ce-și poate aminti din ce s-a •	
întâmplat?
Care este personajul favorit? De ce?•	

Faceți legătură între poveste și •	
propria lui experiență. Îşi poate aminti 
să fi avut o experiență asemănătoare?

Cel mai important, distrați-vă!
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Nu trebuie neapărat să citiți cărți în limba engleză.

Continuați să citiţi împreună cărți, povestiri sau versuri în 
limba dumneavoastră maternă!

Copilul ar putea folosi cuvinte •	
englezești – puteți repeta sau 
răspunde la ce a spus el în limba 
dumneavoastră. Copiilor le place să 
vă audă vocea și se pot descurca în 
două limbi.

A împărtăşi povestirile unul altuia •	
este mai mult decât doar a învăța să 
citești – înseamnă să vă apropiaţi 
unul de altul și să petreceţi timpul 
împreună.

Ce se întâmplă dacă engleza nu este 
limba mea maternă? 
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Aplicațiile cu povestiri și cărți digitale sunt 
foarte distractive!

Când citiți de pe calculator sau tabletă, stați cu 
copilul dumneavoastră. Explicați-i ce faceți și 
ajutați-I să folosească dispozitivul. 

Este o idee bună să puneți dispozitivul în •	
‘Modul Avion’ înainte de a-l da copilului, 
pentru a evita cheltuieli neprevăzute sau 
accesul la internet.

Puneți aceleași întrebări pe marginea •	
povestirii pe care le-ați pune dacă ați citi 
dintr-o carte imprimată pe hârtie. 

Ce se întâmplă dacă folosesc un 
computer sau o tabletă? 
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Fiți un model în ce priveşte cititul! 

Dacă sunteţi văzut de copil că citiţi, atunci va dori să 
citească și el.

Implicați-vă familia în ce citiți – vorbiți •	
despre ce ați citit și ce v-a plăcut din 
povestire.

Încurajați prietenii și familia •	
să împartă cărțile cu copilul 
dumneavoastră. Cu cât copilul vede 
mai mulți oameni care citesc, cu atât 
mai mult va dori și el să citească.

Cine?
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Veți găsi:

• mai multe sugestii și sfaturi,•	

• sugestii și recenzii de cărți,•	

• jocuri interactive,•	

• povestiri pe care le puteți asculta •	
sau pe care le puteți citi în paralel,

• informații despre programele •	
noastre.

Bucurați-vă de citit!

Ce urmează?
Vizitați booktrust.org.uk pentru a 
descoperi mai multe despre magia de a 
citi împreună cu copilul cărți, povestiri și 
poezii

booktrust.org.uk
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