Liebe Eltern,
Ihr Kind ist jetzt zwei Jahre alt und entdeckt
immer mehr von der Welt. Es ist neugierig
und will vieles selbst machen.
Zum Beispiel Bücher anschauen.
Mit unseren Tipps und dem n
 euen
Lesestart-Buch kann der Vorlese-Spaß
beginnen. Denn Kinder lieben Vorlesen!

Các bạn cha mẹ
thân mến,
con của bạn đã được hai tuổi và bé luôn muốn
tìm hiểu thế giới bên ngoài. Bé rất có tính hiếu kỳ
và muốn tự làm nhiều việc. Thí dụ như xem sách.
Với lời hướng dẫn của chúng tôi và quyển sách
Lesestart mới con của bạn sẽ có hứng thú đọc
sách. Vì trẻ em thích được nghe đọc sách!

Nicht vergessen:
Ab November 2021 gibt es ein
Lesestart-Set für 3-Jährige in
der Bücherei bei Ihnen vor Ort.

Đừng quên:
Từ tháng 11 năm 2010 thư viện
địa phương của bạn sẽ có bộ
sách Lesestart cho trẻ em 3 tuổi.

Die Welt entdecken

Tìm hiểu thế giới

Ihr Kind ist neugierig und will alles verstehen.

Con của bạn có tính hiếu kỳ và muốn hiểu biết
tất cả mọi sự việc.

In Bilderbüchern kann Ihr Kind Dinge aus
dem Alltag und viel Neues entdecken.

Nhờ đọc sách tranh con của bạn có thể học hỏi được
nhiều điều mới lạ trong cuộc sống hàng ngày.

Wie viele Kängurus verstecken sich
in diesem Bild?

Có bao nhiêu con Kanguru trốn trong
tranh này?

Neue Wörter lernen

Học chữ mới

Schauen Sie gemeinsam Bilderbücher an.
Denn beim Vorlesen lernt Ihr Kind neue
Wörter.

Bạn hãy cùng với con xem sách tranh.
Vì khi nghe đọc sách con của bạn sẽ học
thêm được từ mới.

Kinder wollen Bücher immer wieder
ansehen. Wiederholungen helfen Ihrem
Kind, Geschichten zu verstehen.

Trẻ em luôn muốn đọc đi đọc lại sách.
Sự lặp lại giúp con bạn hiểu câu chuyện.
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Vorlesen geht in allen
Sprachen und überall!

Sách đọc cho con nghe có cho tất
cả các ngôn ngữ và có ở mọi nơi!

Gemeinsam Spaß haben

Cùng nhau vui chơi

Kleine Kinder entwickeln sich schnell.
Und Sie können immer mehr zusammen mit
Ihrem Kind machen: toben, spielen, ein Buch
anschauen, malen und basteln.

Trẻ em phát triển rất nhanh.
Bạn có thể sinh hoạt vui chơi với con bạn
ngày càng nhiều: chơi đùa, chơi trò chơi,
xem sách, vẽ và thủ công.

Basteltipp

Viele Informationen und Tipps gibt es auf:

www.lesestart.de

Hướng dẫn thủ công

Khi cần thông tin và hướng dẫn bạn hãy
xem trang: www.lesestart.de

Über Gefühle sprechen

Nói chuyện về tình cảm

Beim Vorlesen und Erzählen fühlt Ihr Kind,
wie es den Figuren in einer Geschichte geht.
Vorlesen stärkt das Mitgefühl.

Khi được nghe đọc sách và kể chuyện, con bạn sẽ
đồng cảm với các nhân vật trong một câu chuyện.
Đọc sách làm tăng trưởng khả năng đồng cảm.

Jeder ist mal glücklich oder traurig, mal
fröhlich oder wütend. Das ist ganz normal.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.

Mỗi người chúng ta có lúc hạnh phúc, có lúc buồn,
có lúc vui và có lúc giận. Đó là một chuyện bình
thường. Bạn hãy nói chuyện với con bạn về việc này.

Heute bin ich ...

Hôm nay tôi …

Vor dem Schlafen

Trước khi đi ngủ

Kleine Entdecker sind abends müde.
Trotzdem fällt Kindern das Einschlafen
oft schwer.

Trẻ em thường buồn ngủ vào lúc chiều tối.
Mặc dù vậy trẻ em khó đi vào giấc ngủ.

Beim Vorlesen kann Ihr Kind zur Ruhe kommen.
Auch Reime und Lieder helfen dabei.
Wenn Sie regelmäßig vorlesen, wird es
ein fester Teil in Ihrem Familienalltag.

Khi được nghe đọc sách con của bạn có thể thư
giãn. Vần thư và bài nhạc cũng có thể giúp bạn ru
con ngủ.
Nếu bạn thường xuyên đọc sách cho con thì nó sẽ
trở thành một tục lệ trong đời sống của gia đình
bạn.

Bạn có thể tìm xem chuyện để đọc
cho con nghe miễn phí trên trang:

Geschichten zum Vorlesen
gibt es kostenlos auf:

www.einfachvorlesen.de

www.einfachvorlesen.de

Sie haben Fragen
zu Lesestart 1–2–3?
Kostenfreie Lesestart-Servicehotline:
0 800 – 310 310 3 (aus dem dt. Festnetz)
info@lesestart.de

Bạn có điều muốn hỏi
lại về Lesestart 1-2-3-?
Impressum
Herausgeber und Verleger: Stiftung Lesen, Mainz | Verantwortlich: Dr. Jörg F. Maas
Programme: Sabine Uehlein | Projektleitung: Sabine Bonewitz
Redaktion: Viktoria Grundmann, Sabine Walter, Ulrike Annick Weber
Grafik/Illustration/Druckvorstufe: Melanie Freund, Mainz
Übersetzungen: Engin GmbH, Frankfurt
Druck: Kuthal Print GmbH & Co. KG, Mainaschaff

@lesestart123
www.facebook.com/Lesestart

Auflage: 500.000

© Stiftung Lesen 2020
Römerwall 40 | 55131 Mainz

