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Το διάβασμα με τα παιδιά
Τι αρέσει στα παιδιά:

• να ονομάζουν τα πράγματα που ξέρουν
• να μιλούν, να τραγουδούν και να κουνιούνται με τη μουσική
• να ακούν λέξεις που ομοιοκαταληκτούν
• να φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες και να ζωγραφίζουν τις
εικόνες

• να ακούν ιστορίες για τον εαυτό τους, τις οικογένειες, τους φίλους
τους και να πηγαίνουν στο σχολείο

• να διαβάζουν βιβλία με την αλφαβήτα και τους αριθμούς
• να βοηθούν στην αφήγηση μιας ιστορίας ή ενός τραγουδιού
που γνωρίζουν.

Διαβάστε, παίξτε
και μάθετε
μέσα από τα βιβλία

Greek

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

• να του δείχνετε τις πινακίδες, τις συσκευασίες τροφίμων και
άλλες λέξεις και εικόνες όταν ψωνίζετε

• να βοηθάτε το παιδί σας να ζωγραφίζει και να μιλάει για την
ζωγραφιά που κάνει

• να κάνετε κινήσεις που ταιριάζουν με τα λόγια των τραγουδιών
• όπως διαβάζετε, να προχωράτε το δάχτυλό σας κάτω από τις λέξεις
• να μιλάτε για την ιστορία και να κάνετε ερωτήσεις, π.χ.
"Τι κάνει το πουλί;"

• να βοηθάτε το παιδί σας να βρει το πρώτο γράμμα του ονόματός
του στο βιβλίο

• να μοιράζεστε μαζί του εφαρμογές [apps] και ηλεκτρονικά
βιβλία [eBooks] για να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει
σχετικά με τους ήχους και τα γράμματα των λέξεων

• να έχετε βιβλία στο χώρο σας για να τα μοιράζεστε με το παιδί σας
• να επισκέπτεστε τακτικά την τοπική σας βιβλιοθήκη και να
δανείζεστε βιβλία.
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