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Το διάβασμα με τα νήπια
Τι αρέσει στα νήπια:

• να μιλούν μαζί σας σχετικά με τα παιχνίδια που παίζουν
• να δείχνουν και να ονομάζουν τα πράγματα που βλέπουν
• να απαγγέλλουν τα ίδια ποιήματα, τραγούδια και ιστορίες
ξανά και ξανά

• να ακούν τραγούδια και ιστορίες όπου σε αυτά αναφέρεται το
όνομά τους

• να συμπληρώνουν τα λόγια στα τραγούδια και τις ιστορίες
που ξέρουν

• να διαβάζουν για ζώα και να κάνουν τους ήχους των ζώων
• να διαλέγουν το βιβλίο και να βοηθούν στο γύρισμα
των σελίδων.

Το να μοιράζεστε
μαζί τους ιστορίες
από την ώρα που θα
γεννηθούν βοηθά
τα παιδιά να γίνουν
καλύτεροι αναγνώστες
στη ζωή τους

Greek

Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας από τη
νηπιακή ηλικία να εξελιχθεί σε ένα δυνατό
αναγνώστη.
Πώς;

• να μιλάτε με το παιδί σας σχετικά με το τι κάνει καθώς παίζει
• να βοηθάτε το παιδί σας να παρατηρεί λέξεις, ήχους και γράμματα

στην καθημερινή ζωή, π.χ. τις πινακίδες των οδών, τις συσκευασίες
των τροφίμων

• να τραγουδάτε μαζί απλά τραγούδια, να φτιάχνετε τη δική σας μουσική
και να χορεύετε στο ρυθμό της

• να βρίσκετε λέξεις που ομοιοκαταληκτούν σε ιστορίες και τραγούδια
• να παίζετε και να διασκεδάζετε μαζί τους — δεν χρειάζεται να τους
διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο

• να ενθαρρύνετε το παιδί σας να γυρίζει τις σελίδες του βιβλίου και
να μιλάτε για ό, τι αυτό βλέπει π.χ. "Δείξε μου το φίδι"

• να μοιράζεστε μαζί του βιβλία, να διαβάζετε μαζί του εφαρμογές
[apps] αφήγησης και ηλεκτρονικά βιβλία [eBooks] όπου και
αν βρίσκεστε

• να παίρνετε βιβλία μαζί

σας όταν πηγαίνετε κάπου

• να πηγαίνετε σε

βιβλιοθήκες, να
δανείζεστε κάποια βιβλία
ή να συμμετέχετε σε
προγραμματισμένες
περιόδους ανάγνωσης
ιστοριών για νήπια
στη βιβλιοθήκη —
δεν κοστίζει τίποτα και
είναι διασκεδαστικό!
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