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Το διάβασμα με τα μωρά
Τι αρέσει στα μωρά:

• να κάθονται κοντά σας, να βλέπουν το βιβλίο και το πρόσωπό σας
• να κοιτάζουν και να ακούν τον κόσμο γύρω τους
• να κινούνται στο ρυθμό των ιστοριών, των παιδικών ποιημάτων
και της μουσικής

• να αγγίζουν αντικείμενα με διαφορετική υφή (απαλή, λεία, τραχιά)
• να ακούν τα ίδια τραγούδια, βιβλία και ιστορίες ξανά και ξανά
• να αγγίζουν και να κρατούν το βιβλίο και να βοηθούν στο γύρισμα
των σελίδων — τα βιβλία με χοντρό χαρτόνι είναι υπέροχα

• να κοιτάζουν βιβλία για την οικογένεια, τα τρόφιμα, τα ζώα και
τα χρώματα.

Μοιραστείτε
καθημερινά μαζί
τους ποιήματα,
τραγούδια και
ιστορίες

Greek

Μπορείτε να βοηθήσετε το μωρό σας να
εξελιχθεί σε ένα δυνατό αναγνώστη.
Πώς;

• να βεβαιωθείτε ότι το μωρό σας μπορεί να βλέπει το

πρόσωπό σας και το βιβλίο που μοιράζεστε μαζί του

• να παίζετε και να γελάτε με το μωρό σας
• να δίνετε στο μωρό σας να αγγίζει αντικείμενα με διαφορετική
υφή και να μιλάτε για το τι αίσθηση έχουν

• να τραγουδάτε τραγούδια με τα οποία το μωρό σας μπορεί
να χτυπάει παλαμάκια, να χορεύει και να κινείται

• να μιλάτε για ό, τι κάνει ή δείχνει το μωρό σας
• να λέτε τις αγαπημένες ιστορίες και ποιήματα του μωρού σας
ξανά και ξανά

• να ονομάζετε τις εικόνες ή τα σημεία του βιβλίου που αγγίζει
το μωρό σας

• να έχετε βιβλία στο σπίτι για να τα μοιράζεστε με το μωρό σας
• να παίρνετε το μωρό σας στη βιβλιοθήκη για να βλέπει τα

βιβλία και να συμμετέχει σε προγραμματισμένες περιόδους
ανάγνωσης και άλλες δραστηριότητες — δεν κοστίζει τίποτα
και είναι διασκεδαστικό!
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