
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern 

 Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook 

 

  
  
  
  
   

   
   

   
    

     
                                                                                                                 Έλα, διάβασέ μου! 

    

  
  

  
  

   
                     lies mir vor

! 

 Komm,
Griechisch | Ελληνικά



Prominente -Botschafterinnen	
und	Botschafter	machen	
sich	für	das	Vorlesen	stark:

»Das	Vorlesen	ist	die	persönlichste	Art	der	Wissens-
vermittlung,	geprägt	von	Zuneigung	und	Offenheit.	Wer	
seinen	Kindern	vorliest,	weckt	ihre	Neugier	und	öffnet	
ihnen	Türen	ins	Leben.«
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsredakteur und Fernsehmoderator 

»Mir	wurde	als	Kind	viel	vorgelesen:	Jeden	Abend	vorm	
Zubettgehen	gab	es	eine	Gute-Nacht-Geschichte	von	
meiner	Mutter	oder	meinem	Vater.	Ich	habe	das	geliebt	
und	wollte	so	schnell	wie	möglich	selbst	Lesen	lernen.«  
Marietta Slomka, Fernsehjournalistin
 

»Durch	tägliches	Vorlesen	vergrößern	Eltern	die	
Bildungschancen	ihres	Kindes	enorm.	Vorlesekinder	
lernen	später	in	der	Schule	schneller	und	mit	größerem	
Vergnügen	lesen,	und	damit	ist	der	wichtigste	Grundstein	
überhaupt	gelegt	für	Erfolg	in	Schule,	Studium	und	
Ausbildung.	Wie	toll,	dass	so	viel	erreicht	werden	kann	
durch	zehn	Bücher-Minuten	am	Abend,	die	Eltern	und	
Kindern	zudem	noch	ordentlich	Spaß	machen!«  
Kirsten Boie, Kinderbuchautorin 

» Ist	es	nicht	ein	schönes	Gefühl,	wenn	das	eigene	Kind	
sich	ankuschelt,	sich	geborgen	fühlt	und	man	ihm	eine	
Geschichte	vorlesen	darf?	Geborgenheit	und	Geschichten	
kann	man	auch	versuchen	zu	geben,	wenn	man	selbst	
keine	bekommen	hat.	Probieren	Sie	es	mal!«  
Erdogan Atalay, Schauspieler 

Bilder: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Vorwort
Liebe Eltern, 

nun ist schon ein Jahr vergangen, seit Ihr Kind auf die Welt gekommen 
ist. Jeden Tag erleben Sie mit ihm neue spannende Dinge! Besonders auf-
regend ist es, wenn aus Babylauten Wörter werden: „Mama“, „Papa“ oder 
„Ball“ – das erste Wort Ihres Kindes werden Sie sicher nie vergessen. Es 
zeigt, wie neugierig Ihr Kind ist! Sie können viel tun, um es in dieser 
frühen Lernphase zu unterstützen. Es ist ganz leicht und bringt 
so viel: Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie zusammen Bilder-
bücher an, erzählen Sie und lesen Sie ihm vor. 
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Ihr Bundesministerium 
für Bildung und Forschung

Ihr Lesestart-Team 
der Stiftung Lesen

Ihr Kind wird begeistert sein, auch wenn es noch nicht alles erkennt, was auf 
den Bildern zu sehen ist und die Geschichte noch nicht ganz versteht. Täglich 
entdeckt es dabei Neues und erkennt anderes wieder. Und es erfährt: Mama 
und Papa nehmen sich Zeit für mich. Damit tragen Sie von Anfang an dazu 
bei, dass Ihr Kind erst gut sprechen und später gut lesen lernt. Sie legen den 
Grundstein für seine Bildungschancen! 

In unserem Lesestart-Ratgeber „Komm, lies mir vor!“ finden Sie viele Tipps 
rund um die Entwicklung Ihres Kindes und Sie erfahren, wie Sie die Zeit für 
Bilder bücher ganz leicht in Ihren Alltag einbauen können. Dabei wünschen 
wir Ihnen und Ihrem Kind viel Vergnügen und viele schöne gemeinsame 
Vor lesestunden! 
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Vorlesen ist ein Wundermittel

Buchstaben sind überall …

Wir leben in einer Welt voller 
Buchstaben. Sie sind überall:  
auf Verpackungen, auf Prospekten, 
auf Geld- und Fahrscheinautomaten, 
am PC, in Zeitungen, in Zeitschriften 
und in Büchern. So merkt Ihr Kind, 
dass Buchstaben wichtig sind. 

… das ganze Leben lang

Das Lesen ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um in unserer 
Gesellschaft zurechtzukommen. 
Wer gut lesen kann, dem wird 
das Lernen in der Schule in allen 
Fächern leichter fallen. Und wer 
sicher mit Geschriebenem umgehen 
kann, der wird den Anforderungen 
der modernen Welt später einmal 
besser gewachsen sein.

Vorlesen ist Sprachförderung …

Die Grundlage für die Sprachfertig-
keit Ihres Kindes legen Sie in den 
ersten Jahren! Das haben Wissen-
schaftler immer wieder bewiesen. 

Gut sprechen lernt Ihr Kind am 
besten durch die Kommunikation 
mit vertrauten Menschen. Keine 
CD, kein Fernseher, kein Computer 
können das ersetzen. Bücher sind 
ein ideales Mittel, um mit Kindern 
ins Gespräch zu kommen. Sie zeigen 
vertraute oder fremde Welten und 
jedes Kind kann sie so oft und so 
lange anschauen, wie es will.  

Vorlesen macht schlau!

Bücher sind ein ideales 
Mittel, um mit Kindern ins 

Gespräch zu kommen. 
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Vorlesen ist ein Wundermittel
… in jeder Sprache 

Vieles, was Ihr Kind beim Vorlesen 
und Erzählen lernt, ist nicht an eine 
bestimmte Sprache gebunden. Tun 
Sie es in der Sprache, in der Sie 
auch sonst mit ihm reden. Es muss 
nicht Deutsch sein. Beim vertrau-
ten Sprachklang fühlt Ihr Kind sich 
wohl, nimmt neue Ausdrücke auf 
und stellt Zusammenhänge her. So 
eignet es sich grundlegende Fähig-
keiten an, die es für alle Sprachen 
brauchen kann.  

Vorlesen ist Zuwendung

Eltern fragen sich oft, wie lange sie 
sich mit ihrem Kind beschäftigen 
sollen. Im hektischen Alltag ist 
manchmal wenig Zeit dafür übrig.

Umso wichtiger ist es, dass sich 
Eltern und andere Bezugspersonen 
zu bestimmten Zeiten ganz dem 
Kind zuwenden: mit ihm reden, 
spielen, kuscheln, essen und drau-
ßen toben. Das Vorlesen ist ideal, 
um es spüren zu lassen, dass Sie 
sich gerade ausschließlich Zeit für 
das Kind nehmen. 

Vorlesen hilft den Alltag zu 
verstehen

Der Tag eines kleinen Kindes besteht 
aus vielen kleinen Erlebnissen. Erste 
und wichtige Dinge kann es nun 
schon erkennen, über die es aber 
noch nicht sprechen kann. Darum 
lieben Kinder Bilderbücher, die sich 
um ihren Alltag drehen. Mal sitzt 
da ein kleiner Junge strahlend auf 
einem Bobbycar, mal macht ein klei-
nes Mädchen seine ersten Schritte. 
All das erkennt Ihr Kind wieder.

Nutzen Sie ein Bilderbuch, um mit 
Ihrem Kind ins Gespräch zu kom-
men. Erzählen Sie kleine Geschich-
ten zu den Bildern. Das hilft Ihrem 
Kind, seinen Alltag zu verstehen.

Sich konzentrieren lernen

Vorlesen und Bilderbücher-
anschauen steigern die Aufmerk-
samkeit. Beim Vorlesen erleben 
kleine Jungen und Mädchen, was 
es heißt, sich ganz einer Sache zu 
widmen.

Damit Sie beim Vorlesen nicht 
ge stört werden, lassen Sie das 
Telefon einfach einmal klingeln 
und beantworten Sie die SMS erst 
später.

Lesen Sie Ihrem Kind in Ihrer 
Erstsprache vor!
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Die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes in seinen 
ersten Lebensjahren

Ein Kind kann nicht alles auf einmal, sondern es lernt schrittweise zu ver-
stehen. Dabei geht jedes Kind seinen eigenen Weg. Während ein Kind bereits 
mit zwölf Monaten die ersten eigenen Schritte macht, benötigt ein anderes 
mehr Zeit. So ist es auch mit der Sprache. Die folgenden Entwicklungsabläufe 
sind daher als Hinweise gedacht:

Bis 12 Monate:
Im ersten Lebensjahr bildet Ihr Baby seine Sinne voll aus und schafft damit 
eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Bewegung, Sprache, 
Sozialverhalten und Kreativität: Es steckt vieles in den Mund, versteht mit 
den Händen und Augen und beginnt mit Sachen zu spielen, z. B. mit einem 
ersten Bilderbuch. 

12–24 Monate: 
Rund um den ersten Geburtstag entdeckt Ihr Kind, dass es Wörter gibt. 
Schon jetzt mag Ihr Kind Lieder, Reime und Fingerspiele. Im Laufe des 
zweiten Lebensjahres stellt es eine Verbindung zwischen Worten und 
Gegenständen her und beginnt in der Regel zu sprechen. Im Bilderbuch 
kann es auf die Abbildungen zeigen, die Sie benennen. Später merkt es, 
dass zwei oder mehrere Wörter auch zusammen etwas bedeuten. Sie kön-
nen anfangen miteinander zu „erzählen“ – was das Tier im Buch macht, 
welche Farbe der Ball hat, usw.
 

24–36 Monate:
Im dritten Lebensjahr gewinnt Sprache zunehmend an Bedeutung 
für Ihr Kind. Es lernt, dass die Wörter, nach Regeln kombiniert, 
einen Sinn ergeben und Verschiedenes ausdrücken – was warum, 
was zuerst und was später passiert. Ihr Kind kann schon 
kleinen Geschichten mit einer abgeschlossenen 
Handlung und den passenden Erklärungen folgen. 
Auch dabei versteht Ihr Kind schon viel mehr, 
als es tatsächlich spricht.    
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Lesen lernen fängt 
mit Bildern an

Der kleine Tim sitzt auf dem 
Küchenboden und blättert eine Seite 
in seinem Lieblingsbilderbuch um. 
Das macht er schon richtig gut. Aber 
bislang hat er noch nichts darauf 
erkannt. Jetzt wird er auf einmal 
ganz aufgeregt: „Da, da, da!“ Er 
zeigt auf das Auto, das er entdeckt 
hat: „Auto, Auto!“ Voller Staunen 
schaut er seine Mutter an. „Ja, das 
ist ein Auto. Kannst du das erken-
nen?“ fragt sie. „Da, da, Auto.“ 

Immer wieder schaut Tim auf die 
Buchseite. Kein Zweifel, da ist ein 
Auto zu sehen – aber nicht zu 
fühlen. Tim hat soeben eine groß-
artige Entdeckung gemacht – er 
hat begonnen zu „lesen“. Es ist ihm 
gelungen, sein Bild vom Auto, das er 
im Kopf hat, auf dem Bild im Buch 
wiederzuerkennen. Diese Fähigkeit 
wird er nicht mehr verlieren, son-
dern er wird sie verfeinern. Erst wird 
er einen Gegenstand sehen, später 
mehrere kleine Szenen und Jahre 
später die Buchstaben.
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Vorlesen und Erzählen 
im Familienalltag

Eltern sind Vorbilder

Kleine Kinder lernen vor allem durch 
das Nachmachen und mit Hilfe von 
Erklärungen, wie man den Löffel 
und den Becher hält, wie man den 
Ball wirft oder einen Baustein auf 
den anderen setzt. Und genau so 
ist es auch mit dem Lesen: Kleine 
Kinder spüren, dass es spannend ist, 
ein Buch aufzuschlagen und sich 
darin zu vertiefen – das sehen sie 
bei den Großen: Wenn die Eltern auf 
dem Sofa sitzen und in Prospekten 
blättern, wenn der Papa in die Zeit-
schrift schaut oder die Mama einen 
Krimi liest. All diese Bilder setzen 
sich in Kinderköpfen fest.

Vorlesen für Kleinkinder

Die meisten Erwachsenen haben 
beim Begriff „Vorlesen“ eine typi-
sche Szene im Kopf: Oma oder Opa 
sitzt im Ohrensessel, mit einem 
dicken Buch in der Hand, und liest 
und liest. Ein Kind sitzt dabei und 
lauscht. Vorlesen mit Kleinkindern 
sieht in der Regel aber ganz anders 
aus, denn sie können noch keinen 

langen Erzählungen zuhören. Aber 
sie können Seiten umblättern und 
sich zu dem Gesehenen etwas 
erzählen lassen: „Schau, das ist ein 
Ball. So einer wie du ihn hast. Nach-
her können wir wieder damit spie-
len.“ Sie werden sehen, schon bald 
hat Ihr Kind ein Lieblingsbuch, das 
es immer wieder ansehen will.

Vorlesen leicht gemacht

Viele Erwachsene sind unsicher, 
wie sie „richtig“ vorlesen. Dabei ist 
es ganz einfach: Ein gemütlicher, 
kuscheliger Ort ist die ideale Umge-
bung für das Vorlesen. Wichtig beim 
Vorlesen ist die Stimme des Erzäh-
lers. Sie sollte zur Handlung passen, 
also freudig, aufgeregt, ängstlich 
oder wütend klingen. 

Kleine Kinder lernen durch Nachmachen.

Bilderbücher gemeinsam anschauen 
ist Lesen von Anfang an.
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Aber nicht vergessen: 
Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche 

Wünsche und Bedürfnisse, die sich im Laufe der Zeit 
ändern. Sie wissen am besten, was Ihr Kind mag und 

was ihm gut tut! 

9

Bilderbücher gemeinsam anschauen 
ist Lesen von Anfang an.

Tipps zum Vorlesen 
• Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Vorlesen, Ihr Kind wird die 

gemütliche Atmosphäre lieben.

• Wählen Sie zum Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern einen 
günstigen Zeitpunkt: eine Ruhephase am Tag oder die Zeit vor dem 
Schlafengehen.

• Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind. Gehen Sie auf seine Reaktionen, 
Fragen und Bedürfnisse ein. 

• Lesen Sie regelmäßig vor, so dass das Vorlesen zu einem festen 
Bestandteil in Ihrem Familienalltag wird.  

• Im Tagesablauf gibt es viele Gelegenheiten, bei denen Sie sich schon 
mit Ihrem kleinen Kind unterhalten können, z. B. beim Essen, beim 
Spazierengehen, beim Einkaufen oder vor dem Schlafen gehen.

• Reagieren Sie auch in anderen Situationen auf Bemerkungen Ihres 
Kindes zu einem Bilderbuch.

• Lassen Sie auch Ihr Kind Bilderbücher auswählen. Gehen Sie auf seine 
Interessen und Wünsche ein und lesen Sie sein Lieblingsbuch immer 
wieder vor.

• Lesen Sie Ihrem Kind in der Sprache vor, die Sie am besten sprechen. 
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Kinder brauchen 
Orientierung

Gewohnheiten sind wichtig 

Kinder brauchen Regeln, Grenzen 
und regelmäßig wiederkehrende 
Situationen. Für sie hat der Tag eine 
unüberschaubare Menge an Zeit. 
Für sie passiert alles neu und wie 
zum ersten Mal. Erst im Laufe der 
Jahre entwickeln Kinder ein Zeit-
verständnis. Gewohnheiten geben 
ihnen Sicherheit, Halt und Struktur. 
Eltern tun ihren Kindern somit einen 
großen Gefallen, wenn es z. B. feste 
Essenszeiten gibt, bei denen man 
sich unterhalten kann. 

Vorlesen am Tag

Es gibt im Tagesablauf Situationen, 
in denen es sinnlos ist, vorzulesen 
oder in Ruhe mit dem Kind sprechen 
zu wollen: z. B. wenn es Hunger hat 
oder toben will. In Momenten, in 
denen Ihr Kind Ruhe braucht, sind 
Bücher genau richtig. Das ist die 
Zeit vor dem Essen, vor dem Spielen 
oder vor dem Schlafen gehen. Oder 
es sind Wartezeiten, z. B. beim Arzt 
oder in der Bahn. Nutzen Sie sie 
zum Vorlesen! 

Vorlesen am Abend

Das Ins-Bett-Gehen fällt 
kleinen Kindern oft schwer. Sie sind 
scheinbar nicht müde, liegen im 
Bett und rufen immer wieder nach 
Mama oder Papa. Um den Tag in 
Ruhe ausklingen zu lassen, bietet 
sich das Vorlesen an. Eltern, die das 
von Anfang an machen, haben meist 
für viele Jahre ein wunderbares 
Mittel, um ihre Kinder zu beruhigen. 
Ihre Stimme und Ihre Zuwendung 
wirken entspannend auf Ihr Kind. 

… lieb gewonnene Gewohnheiten geben Kindern 
Sicherheit, Halt und Struktur.

Für Kinder bietet 
ein Tag unendlich 
viele Möglichkeiten … 



Aktuelle 
Buchempfehlungen 

für Kinder von 0–3 Jahren 
gibt es in der Broschüre 

„Lesespaß von Anfang an“, 
die auch zum Set gehört. 
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Bücher für die Kleinsten

Die Medienwelt ist groß 
und Bücher gehören dazu

In den meisten Haushalten steht ein 
Fernseher. Oft sogar zwei oder drei. 
Dazu kommen viele andere Bild-
schirmmedien wie PCs, Spielkonso-
len und Handys. Alles Medien, mit 
denen Einjährige noch nicht umge-
hen können. Sie sind noch nicht in 
der Lage, die schnellen Bildfolgen zu 
verarbeiten. Darum ist es gut, wenn 
Sie darauf achten, dass Babys und 
Kleinkinder mit diesen Medien mög-
lichst wenig in Berührung kommen.  
Mit Bilderbüchern können gerade 
kleine Kinder ihre Welt am besten 
entdecken. 

Bilderbücher sind auch Spielzeug.

Die richtigen Bücher – 
Das Material 

Bücher bestehen aus robustem 
Material: dicker Pappe, haltbarem 
Plastik oder knautschfestem Stoff. 
Denn Kinder spielen mit den 
Büchern wie mit anderen Dingen 
auch. Sie wollen Bücher stapeln, mit 
ihnen bauen, sie mit auf den Spiel-
platz nehmen oder sie bei einem 
Wut anfall in die Ecke feuern.
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Die Geschichten

Die ersten Bücher zeigen Abbil-
dungen von einfachen Dingen, die 
ein Kind aus seinem Lebensumfeld 
kennt. Im Laufe der Zeit können die 
Kinder dann mehr Gegenstände auf 
einer Seite zuordnen und später 
auch erste Szenen verstehen, in 
denen Menschen oder Tiere etwas 
tun. 

Bilderbuch-Apps

Ganz neu auf dem Medienmarkt 
sind Bilderbuch-Apps. Das sind 
kleine interaktive Anwendungen für 
das Smartphone oder den Tablet-
PC, von denen einige schon für Kin-
der ab ca. 2–3 Jahren geeignet sind. 
Neben einer kleinen Geschichte 
bieten Apps meist zahlreiche 
Mitmach-Elemente wie z. B. Puzzles 
oder Memory-Spiele passend zur 
Geschichte an.  

Apps können Bücher nicht ersetzen, 
sind aber eine schöne Abwechslung 
auf Reisen, bei Wartezeiten oder 
für technikbegeisterte Kinder und 
Eltern. 

Kostenlose Apps zu „Lesestart“ 
finden Sie auf www.lesestart.de.

Wo gibt es Tipps für Bücher?

Der Kinderbuchmarkt ist riesig. 
Um die richtigen Bücher für ein 
Kind zu finden, benötigen 
Eltern Informationen. 
Die bekommen sie u. a. 
in Bibliotheken und 
in Buchh andlungen. 

Dort gibt es oft 
Kinderbuch- und Spielecken, 
in denen sich die kleinen Kinder 
umschauen können, während Sie 
sich geeignete Bücher für Ihr Kind 
empfehlen lassen. Viele Buchtipps 
finden Eltern auch in Familien-
zeitschriften, Zeitungen und im 
Internet, z. B. bei 
www.stiftunglesen.de 
und bei 
www.lesestart.de. 

Noch mehr 
Informationen 

zu Bibliotheken 
gibt es in der 

Lesestart-Broschüre 
„Lesespaß von 
Anfang an“.  
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Lieder, Reime, Fingerspiele
Alle Kinder lieben es, wenn Erwachsene ihnen etwas vorsingen oder Finger-
spiele und Kniereiter mit ihnen spielen. Sie genießen die Mischung aus
Worten und Klängen, aus Wiederholung und Rhythmus, und lernen dabei 
die Sprache kennen. 

Mein Häuschen ist nicht ganz gerade. 
(Hände zu einem schiefen „Hausdach“ falten)

Das ist aber schade!
Mein Häuschen ist ein bisschen krumm. 

(Hausdach in die andere Richtung neigen)

Das ist aber dumm!
Und bläst der böse Wind hinein – PFFFT! PFFFT! 

(auf die Hände pusten)

Bumms – fällt mein ganzes Häuschen ein! 
(Hände auf die Oberschenkel klatschen lassen)

Wie das Fähnlein auf dem Turme
sich kann drehn bei Wind und Sturme,

so soll sich mein Händchen drehn,
dass es schön ist anzusehn.

(Hände nach oben halten und dabei 
kreisende und drehende Bewegungen machen)

 Noch mehr Reime, 
 Lieder, Finger- und 
 Bewegungsspiele 

 gibt es auf 
 www.lesestart.de! 



«Η απαγγελία είναι η προσωπική τέχνη της 
αμοιβαίας μάθησης και ενισχύει τη συμπάθεια και την 
κοινωνικότητα. Ολοι όσοι διαβάζουν στα παιδιά τους 
καταφέρνουν να τους διεγείρουν την περιέργεια και 
τους ανοίγουν νέους δρόμους στη ζωή.»  
Ranga Yogeshwar, επιστημονικός συντάκτης και τηλεπαρουσιαστής

«Οταν ήμουν παιδί, μου διαβάζανε πολύ: Κάθε 
βράδυ πριν να κοιμηθώ, η μητέρα μου ή ο πατέρας 
μου, μου διάβαζε πάντα ένα παραμύθι για καληνύχτα. 
Αγάπησα το διάβασμα και ήθελα να μάθω να διαβάζω 
μόνη μου το συντομότερο δυνατό.»   
Marietta Slomka, δημοσιογράφος στην τηλεόραση  

«Μέσω της καθημερινής ανάγνωσης, οι γονείς 
μεγαλώνουν τις προοπτικές μόρφωσης του παιδιού 
τους. Τα παιδιά, στα οποία οι γονείς διαβάζουν, 
μαθάινουν αργώτερα στο σχολείο πιο γρήγορα και 
με μεγαλύτερη ευχαρίστηση να διαβάζουν. Με αυτό 
έχει τοποθετηθεί ο συμαντικός θεμέλιος λίθος για την 
επιτυχία στο σχωλίο, στις σπουδές και στη μόρφωσή 
τους. Δεν είναι πραγματικά συναρπαστικό το πόσα 
πολλά μπορεί να πετύχει η ανάγνωση διάρκειας δέκα 
λεπτών από τους γονείς τα βράδια, η οποία είναι 
ταυτόχρονα και διασκεδαστική για τους γονείς και τα 
παιδιά !»   Kirsten Boie, συγγραφέας παιδικών βιβλίων

«Το συναίσθημα του να σε αγκαλιάζει το παιδί σου, 
να καταλαβαίνεις ότι νοιώθει προστατευμένο ενώ του 
διαβάζεις ένα παραμύθι είναι υπέροχο. Η ασφάλεια 
και τα παραμύθια είναι πράγματα που μπορούν να 
προσπαθήσουν και αυτοί που ποτέ δεν τα βίωσαν. 
Απλά δοκιμάστε το!»   Erdogan Atalay, ηθοποιός 

Διάσημες και διάσημοι πρεσβευτές της 
ανάγνωσης βάζουν τα δυνατά τους για να 
ενισχύσουν την ανάγνωση:

«
αμοιβαίας μάθησης και ενισχύει τη συμπάθεια και την 

ανάγνωσης βάζουν τα δυνατά τους για να 
ενισχύσουν την ανάγνωση:

Εικόνες: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Πρόλογος
Αγαπητοί γονείς!

Αγαπητοί γονείς!
Πέρασε μόλις ένας χρόνος από τότε που το παιδί σας ήρθε στον κόσμο. 
Κάθε ημέρα βιώνετε μαζί του ενδιαφέροντα πράγματα! Αυτό που είναι 
πραγματικά συναρπαστικό είναι όταν η φωνούλες του βρέφους αρχίζουν 
να διαμορφώνονται σε λέξεις: «Μαμά», «Μπαμπά» ή «Μπάλα» – σίγουρα 
δεν πρόκειται να ξεχάσετε ποτέ την πρώτη λέξη του παιδιού σας. Θα σας 
υποδείξει το πόσο περίεργο είναι το παιδί σας! Πολλά είναι αυτά 
που μπορείτε να κάνετε για να το υποστηρίξετε σε αυτή την 
πρώιμη φάση εκμάθησης. Είναι πραγματικά πολύ απλό και 
φέρνει τόσο πολλά οφέλη: Αφιερώστε χρόνο και κοιτάξτε 
μαζί με τα παιδί σας εικονογραφημένα βιβλία, διηγηθείτε 
ιστορίες και απαγγείλετε.
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Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
για τη Μόρφωση και 
την Ερευνα

IΗ Ομάδα Εναρξης Ανάγνωσης του 
Ιδρύματος Aνάγνωσης (Stiftung 
Lesen)

Το παιδί σας θα το απολαύσει, ακόμα και αν δεν είναι ακόμα σε θέση να ανα-
γνωρίζει όλα όσα δείχνουν οι εικόνες και δεν κατανοεί πλήρως το παραμύθι. 
Καθημερινά θα ανακαλύπτει κάτι νέο και θα αναγνωρίζει όλο και περισσότερα 
σημεία. Και θα βιώνει το γεγονός ότι η μαμά και ο μπαμπάς αφιερώνουν 
χρόνο σε εκείνο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην καλή ομιλία του παιδιού 
σας και στη μεταγενέστερη καλή ανάγνωση. Βάζετε το θεμέλιο λίθο για τη 
μετέπειτα μόρφωσή του!

Στο συμβουλευτικό έντυπο ανάγνωσης «Ελα, διάβασέ μου!» θα βρείτε πολλές 
συμβουλές για την ανάπτυξη του παιδιού σας και θα κατανοήσετε τον τρόπο, 
με τον οποίο μπορείτε να ενσωματώσετε τα εικονογραφημένα βιβλία με 
μεγάλη ευκολία στην καθημερινότητά σας. Ευχόμαστε σε εσάς και στο παιδί 
σας να απολαύσετε τη διαδικασία και να περάσετε μαζί πολλές όμορφες ώρες 
ανάγνωσης!
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Η ανάγνωση μπορεί να 
καταφέρει θαύματα

Τα γράμματα βρίσκονται 
παντού …
Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο γράμ-
ματα. Τα γράμματα βρίσκονται 
παντού: πάνω στις συσκευασίες, 
πάνω σε διαφημιστικά φυλλάδια, 
πάνω σε ΑΤΜ και μηχανήματα έκδο-
σης εισιτηρίων, στους Η/Υ, στις εφη-
μερίδες και στα βιβλία. Αυτός είναι 
ο τρόπος που το παιδί σας προσέχει 
ότι τα γράμματα είναι σημαντικά.

… εφ’ όρου ζωής
Η ανάγνωση είναι μία από τις πλέον 
σημαντικές προϋποθέσεις για να 
τα καταφέρει κανείς στην κοινωνία. 
Οποιος μπορεί να διαβάζει καλά, 
θα τα καταφέρνει με μεγαλύτερη 
ευκολία στην εκμάθηση σε όλα τα 
μαθήματα στο σχολείο. Και όποιος 
τα πηγαίνει καλά με τα γραπτά, θα 
μπορέσει να ανταπεξέλθει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις προ-
κλήσεις του σύγχρονου κόσμου..

Η ανάγνωση αποτελεί ενίσχυση 
της ομιλίας …
Την βάση για τη γλωσσική ικανότητα 
του παιδιού την τοποθετείτε εσείς 
κατά τα πρώτα χρόνια! Αυτό το από-
δειξαν πάντα η επιστήμονες. 
Η καλή ομιλία δομείται κατά βάση 
μέσω της επικοινωνίας με οικεία 
πρόσωπα. Τα CD, η τηλεόραση και ο 
υπολογιστής δεν μπορούν να αντι-
καταστήσουν αυτή την επικοινωνία. 
Τα βιβλία είναι το ιδανικό μέσο 
για να ενισχύσουν την ομιλία των 
παιδιών. Αναπαριστούν γνωστούς 
και άγνωστους κόσμους και όλα τα 
παιδιά μπορούν να ανατρέχουν σε 
αυτά, όσο συχνά και για όση ώρα 
αυτά επιθυμούν.

Η ανάγνωση μας κάνει εξυ-
πνότερους!

Τα βιβλία είναι ιδανικά για 
να ενεργοποιήσουν την ικα-
νότητα ομιλίας στα παιδιά. 
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… σε όλες τις γλώσσες 
Πολλά από όλα όσα μαθαίνει το 
παιδί κατά την ανάγνωση και την 
αφήγηση δεν συσχετίζονται με μια 
συγκεκριμένη γλώσσα. Κάντε το στη 
γλώσσα, την οποία χρησιμοποιείτε 
για να επικοινωνείτε με το παιδί 
σας. Δεν είναι απαραίτητο να είναι 
η γερμανική γλώσσα. Οταν το παιδί 
ακούει γνωστούς ήχους νοιώθει 
καλά, καταγράφει νέες εκφράσεις 
και δημιουργεί συσχετισμούς. Με 
τον τρόπο αυτό αναπτύσσει βασικές 
ικανότητες, οι οποίες είναι απαραί-
τητες για όλες τις γλώσσες.

Η ανάγνωση προϋποθέτει 
αφοσίωση
Πολύ συχνά οι γονείς αναρωτιούνται 
για την ποσότητα του χρόνου που 
πρέπει να αφιερώνουν στο παιδί 
τους. Ο ιλιγγιώδης ρυθμός της ζωής 
συχνά δεν αφήνει αρκετό χρόνο για 
αυτό.
Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός 
λόγος, για τον οποίο οι γονείς και τα 
λοιπά άτομα εμπιστοσύνης πρέπει 
να ασχολούνται αποκλειστικά με το 
παιδί: να μιλάνε μαζί του, να παί-
ζουν, να το αγκαλιάζουν, να τρώνε 
μαζί και να παίζουν έξω μαζί του. 
Η ανάγνωση είναι ο ιδανικός τρό-
πος για να χαραχθεί ανεξίτηλα στη 
μνήμη του παιδιού ότι αφιερώνετε 
αποκλειστικά χρόνο σε εκείνο.

Η ανάγνωση βοηθάει στην κατα-
νόηση της καθημερινότητας
Η ημέρα ενός παιδιού αποτελείται 
από πολλά μικρά βιώματα. Το παιδί 
μπορεί να αναγνωρίζει τα πρώτα και 
πιο σημαντικά πράγματα, ωστόσο 
δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα για 
αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος που 
τα παιδιά αγαπούν τα εικονογρα-
φημένα βιβλία, τα οποία αφορούν 
στην καθημερινότητα. Ενα μικρό 
αγόρι που κάθεται στο αυτοκινητάκι 
του, ένα μικρό κορίτσι που κάνει τα 
πρώτα του βήματα. Ολα αυτά είναι 
βιώματα που αναγνωρίζει το παιδί 
σας.
Χρησιμοποιήστε εικονογραφημένα 
βιβλία για να ενεργοποιήσετε την 
ομιλία του παιδιού σας. Αφηγηθείτε 
του μικρά παραμύθια παίρνοντας 
έμπνευση από τις εικόνες. Αυτό θα 
βοηθήσει το παιδί σας να κατανοή-
σει την καθημερινότητα.

Μάθηση με συγκέντρωση
Η ανάγνωση και τα εικονογραφη-
μένα βιβλία ενισχύουν την προσοχή. 
Κατά την απαγγελία τα μικρά αγόρια 
και κορίτσια μπορούν να βιώσουν το 
πώς μπορεί κανείς να αφιερώνεται 
αποκλειστικά σε ένα πράγμα.
Για αυτό και δεν πρέπει να επιτρέ-
πετε σε τίποτα να σας αποσπάει 
από την ανάγνωση, απλά αφήστε το 
τηλέφωνο να χτυπάει και αφήστε 
την απάντηση στο SMS για αργό-
τερα.

Διαβάστε στο παιδί σας στη μητρική σας γλώσσα!
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Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του
Κανένα παιδί δεν τα μαθαίνει όλα μονομιάς. Μαθαίνει να κατανοεί βήμα προς 
βήμα. Αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα παιδιά έχουν το δικό τους ρυθμό. 
Κάποιο παιδί μπορεί να κάνει τα πρώτα του βήματα στους δώδεκα μήνες, 
ενώ άλλο παιδί απλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για 
τη γλώσσα. Για αυτό, οι παρακάτω διαδικασίες εξέλιξης αποτελούν απλά μια 
αναφορά:

Εως 12 μηνών:
Κατά το πρώτο χρόνο ζωής, το μωρό σας αναπτύσσει τις αισθήσεις του 
και καταφέρνει μια βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη της κίνησης, της 
ομιλίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς και της δημιουργικότητας: Βάζει 
στο στόμα του αντικείμενα, κατανοεί τον κόσμο μέσω των χεριών και των 
ματιών και ξεκινάει να παίζει με πράγματα, π.χ. με το πρώτο εικονογραφη-
μένο βιβλίο.

12–24 μηνών:
Γύρω στα πρώτα του γενέθλια, το παιδί σας ανακαλύπτει ότι υπάρχουν 
λέξεις. Ωστόσο ήδη το παιδί σας αγαπάει τα τραγούδια, τις ομοιοκαταληξίες 
και το κουκλοθέατρο με τα δάχτυλα. Κατά το δεύτερο χρόνο ζωής δημιουρ-
γεί συσχετισμούς μεταξύ των λέξεων και των αντικειμένων και τότε είναι 
που κατά κανόνα αρχίζει να μιλάει. Μέσα στα εικονογραφημένα βιβλία 
μπορεί να δείχνει τις εικόνες, τις οποίες εσείς κατονομάζετε. Αργότερα 
αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δύο η περισσότερες λέξεις μαζί σημαίνουν κάτι. 
Μπορείτε να αρχίσετε να «διηγείστε» μαζί ιστορίες – τι κάνει το ζωάκι στο 
βιβλίο, τι χρώμα έχει η μπάλα κ.λπ.

24–36 μήνες:
Κατά το τρίτο χρόνο της ζωής του παιδιού σας, η γλώσσα αρχίζει να έχει 
μεγάλη σημασία για το παιδί σας. Μαθαίνει ότι οι λέξεις συνδυάζονται ακο-
λουθώντας κανόνες και ενέχουν κάποια σημασία και μπορούν να εκφρά-
σουν διαφορετικά πράγματα – τι, γιατί, τι έγινε πρώτα και τι έγινε μετά. Το 
παιδί σας ήδη είναι σε θέση ακολουθεί την εξέλιξη μικρών ιστοριών με τη 
βοήθεια των κατάλληλων επεξηγήσεων. Μην ξεχνάτε ότι το παιδί σας μπο-
ρεί να καταλάβει πολλά περισσότερα από αυτά που μπορεί πραγματικά να 
εκφράσει γλωσσικά.
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Η εκμάθηση της ανάγνωσης 
ξεκινάει με εικόνες
Ο μικρός Βασίλης κάθεται στο 
πάτωμα της κουζίνας και ξεφυλλίζει 
το αγαπημένο του εικονογραφημένο 
βιβλίο. Αυτό ήδη το καταφέρει εξαι-
ρετικά καλά. Ωστόσο μέχρι σήμερα 
δεν μπορούσε να αναγνωρίσει 
τίποτα στις εικόνες. Ξαφνικά σήμερα 
είναι πολύ ενθουσιασμένος: «Εκεί, 
εκεί, εκεί!» Δείχνει το αυτοκίνητο 
που ανακάλυψε: «Αυτοκίνητο, αυτο-
κίνητο» Γεμάτος έκπληξη κοιτάζει 
τη μητέρα του. «Ναι, αυτό είναι ένα 
αυτοκίνητο, Μπορείς να το αναγνω-
ρίσεις;» ανταπαντά εκείνη. «Εκεί, 
εκεί, αυτοκίνητο.» 

Ο Βασίλης κοιτάζει έντονα την 
εικόνα. Σίγουρα αυτό είναι ένα 
αυτοκίνητο όταν το βλέπεις, όμως 
δεν μπορείς να το αισθανθείς. Ο 
Βασίλης μόλις έκανε μια τεράστια 
ανακάλυψη – άρχισε να «διαβά-
ζει». Κατάφερε να αναγνωρίσει την 
εικόνα του αυτοκινήτου που έχει στο 
μυαλό του στην εικόνα του βιβλίου. 
Δεν πρόκειται ποτέ να χάσει αυτή 
την ικανότητα, το αντίθετο μάλιστα, 
θα τη βελτιώσει. Αρχικά θα βλέπει 
ένα αντικείμενο, μετέπειτα πολλα-
πλές σκηνές και πολλά χρόνια αργό-
τερα θα βλέπει γράμματα.
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Συμβουλές για την 
ανάγνωση

Οι γονείς είναι τα πρότυπα
Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν κατά 
κύριο λόγο μέσω της μίμησης και 
με τη βοήθεια επεξηγήσεων, πως 
κρατάμε το κουταλάκι και το πια-
τάκι, πως πετάμε τη μπάλα ή πως 
βάζουμε ένα τουβλάκι πάνω στο 
άλλο. Αυτός είναι και ο δρόμος που 
ακολουθούν για την ανάγνωση: Τα 
μικρά παιδιά νοιώθουν ότι είναι 
συναρπαστικό να ανοίγει κανείς ένα 
βιβλίο και να βυθίζεται μέσα στους 
κόσμους που αυτό περιγράφει – 
είναι κάτι που βλέπουν από τους 
μεγάλους: Οταν οι γονείς κάθονται 
στον καναπέ και ξεφυλλίζουν δια-
φημιστικά, όταν ο πατέρας διαβάζει 
το περιοδικό ή όταν η μαμά διαβά-
ζει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. 
Ολες αυτές οι εικόνες εντυπώνονται 
στο παιδικό μυαλό.

Ανάγνωση για παιδιά
Οι περισσότεροι ενήλικες συνοδεύ-
ουν την έννοια της «ανάγνωσης» με 
μια τυπική σκηνή: Η γιαγιά ή ο παπ-
πούς κάθεται στην πολυθρόνα, κρα-
τώντας στο χέρι ένα χοντρό βιβλίο 

και διαβάζει. Ενα μικρό παιδάκι 
κάθεται δίπλα και ακούει προσε-
κτικά. Ωστόσο η ανάγνωση σε μικρά 
παιδιά είναι κατά βάση εντελώς 
διαφορετική, διότι τα μικρά παιδιά 
δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 
μεγάλες αφηγήσεις. Μπορούν όμως 
να ξεφυλλίσουν σελίδες και να 
ακούσουν μια επεξήγηση για αυτό 
που βλέπουν: «Κοίτα, αυτή είναι μια 
μπάλα. Σαν τη δική σου. Αργότερα 
μπορούμε να παίξουμε πάλι με τη 
μπάλα σου.» Θα δείτε ότι μελλο-
ντικά το παιδί σας θα αποκτήσει το 
αγαπημένο του βιβλίο, το οποίο θα 
θέλει να ξεφυλλίζει συνέχεια.

Κάνοντας την ανάγνωση εύκολη
Πολλοί είναι οι ενήλικες που δεν 
είναι βέβαιοι ότι «διαβάζουν» σωστά. 
Η ανάγνωση είναι απλή. Η ανά-
γνωση σε μία άνετη και ζεστή θέση 
είναι ιδανική. Σημαντικό για την 
ανάγνωση είναι η φωνή του αφη-
γητή. Πρέπει να ακούγεται χαρού-
μενη, ενθουσιασμένη, φοβισμένη ή 
νευριασμένη για να προσαρμόζεται 
στις ιστορίες. 

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μέσω της μίμησης.

1
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Η ανάγνωση και η 
αφήγηση στην οικο-
γενειακή καθημερινότηταγενειακή καθημερινότητα



Μην ξεχνάτε:
Κάθε παιδί είναι διαφορετικό 

και έχει διαφορετικές επιθυμίες 
και ανάγκες, οι οποίες αλλάζουν με την 
παρόδο του χρόνου. Εσείς γνωρίζετε πιό 
καλύτερα τι αρέσει στο παιδί σας και τι 

το ωφελεί !
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Όταν οι γονείς κοιτάνε μαζί με τα παιδιά τους 
εικονογραφημένα βιβλία τότε στην ουσία αρχίζουν να 

διαβάζουν μαζί.

Συμβουλές για την 
ανάγνωση
• Αναζητήστε μία άνετη θέση για την ανάγνωση, το παιδί σας θα λατρέ-

ψει την ευχάριστη ατμόσφαιρα.

• Επιλέξτε μια ευνοϊκή ώρα για να διαβάσετε και να κοιτάξετε τα εικο-
νογραφημένα βιβλία:  ένα διάλειμμα ανάπαυσης την ημέρα ή το 
βράδυ πριν από τον ύπνο.

• Εχετε υπομονή με το παιδί σας. Ανταποκριθείτε στις αντιδράσεις του, 
στις ερωτήσεις του και στις ανάγκες του.

• Διαβάζετε τακτικά, έτσι ώστε η ανάγνωση να γίνει ένα σταθερό μέρος 
της οικογενειακή σας καθημερινότητας.

• Στο πρόγραμμα της ημέρας υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, στις οποίες 
μπορείτε να συζητήσετε με το μικρό σας παιδί, π.χ. όταν τρώτε, όταν 
πηγαίνετε βόλτα, όταν πηγαίνετε στην αγορά ή όταν πέφτετε για 
ύπνο. 

• Ανταποκριθείτε και σε άλλες περιπτώσεις στις παρατηρήσεις του παι-
διού σας για το εικονογραφημένο βιβλίο.

• Αφήστε στο παιδί σας να διαλέξει μόνο του εικονογραφημένα βιβλία. 
Προσαρμοστείτε στα δικά του ενδιαφέροντα και επιθυμίες και διαβά-
ζετέ του συνέχεια το αγαπητό του βιβλίο.

• Διαβάστε στο παιδί σας, στη γλώσσα, την οποία 
μιλάτε εσείς πιο καλύτερα.

1
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Βιβλία για τα πιό μικράΤα παιδιά χρειάζονται 
προσανατολισμό

Συνήθειες είναι σημαντικές 
Τα παιδιά χρειάζονται κανόνες, 
όρια και πρέπει να μεγαλώνουν σε 
καταστάσεις που επαναλαμβάνο-
νται τακτικά. Για τα παιδιά, η ημέρα 
είναι ατελείωτη. Βιώνουν τα πάντα 
σαν να είναι νέα, σαν την πρώτη 
φορά. Αργότερα στη ζωή τους, τα 
παιδιά αναπτύσσουν κατανόηση του 
χρόνου. Το πρόγραμμα τους δίνει 
ασφάλεια, εγκράτεια και δομή. Οι 
γονείς κάνουν πραγματικά μεγάλη 
χάρη στα παιδιά τους όταν για 
παράδειγμα υπάρχουν σταθερές 
ώρες για τα γεύματα, κατά τα οποία 
η οικογένεια έχει την ευκαιρία να 
συζητήσει.

Ανάγνωση την ημέρα
Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρ-
χουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες, 
η ανάγνωση ή μια ήρεμη συζήτηση 
με το παιδί δεν θα είχε κανένα 
απολύτως νόημα: π.χ. όταν πεινάει 
ή όταν θέλει να παίξει. Τις στιγμές 
που το παιδί σας χρειάζεται ησυχία, 
μπορούν να κάνουν θριαμβευτική 
εμφάνιση τα βιβλία. Η ώρα πριν από 
το φαγητό, πριν από το παιχνίδι ή 
πριν από τον ύπνο. Η κατά τις ώρες 
αναμονής, π.χ. στο γιατρό ή μέσα 
στο μετρό. Μπορείτε να τις χρησι-
μοποιήσετε για ανάγνωση !

Ανάγνωση το βράδυ
Τα μικρά παιδιά συχνά αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες στον ύπνο. 
Μοιάζουν ότι δεν είναι κουρα-
σμένα, ξαπλώνουν στο κρεβάτι και 
φωνάζουν συνέχεια τη μαμά ή το 
μπαμπά. Για να τελειώσει η ημέρα 
ήσυχα προσφέρεται η ανάγνωση . Οι 
γονείς που διαβάζουν από την αρχή 
στο παιδί τους, έχουν τις περισσό-
τερες φορές και για πολλά χρόνια 
ένα θαυμάσιο μέσο για να καθησυ-
χάζουν τα παιδιά τους. Η φωνή και η 
στοργή σας ηρεμούν το παιδί σας.
 … το να βιώνουν τα παιδιά γνωστές τους συνήθειες 

τους δίνει ασφάλεια, εγκράτεια και δομή.

Μια ημέρα προσφέ-
ρει στα παιδιά άπειρες 
δυνατότητες …



Επίκαιρες προτάσεις 
βιβλίων για παιδιά ηλι-

κίας 0–3 ετών θα βρείτε 
στο φυλλάδιο «Διασκέδαση 

με το διάβασμα» που ανήκει 
στο σετ.
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Βιβλία για τα πιό μικρά

Ο κόσμος των μέσων είναι 
μεγάλος και σε αυτόν ανήκουν 
τα βιβλία
Στα περισσότερα νοικοκυριά υπάρ-
χει μια τηλεόραση. Πολύ συχνά δύο 
ή τρεις. Επίσης υπάρχουν και πολλά 
άλλα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ, 
κονσόλες παιχνιδιού και κινητά. Ολα 
αυτά είναι μέσα, με τα οποία δεν 
μπορεί να ασχοληθεί ακόμα το ενός 
έτους παιδί σας. Δεν είναι ακόμα σε 
θέση να επεξεργαστεί τις γρήγορες 
εναλλαγές εικόνων. Γιά αυτό είναι 
καλό, έαν εσείς προσέχετε ώστε τα 
μωρά και τα μικρά παιδιά να μήν 
έρχονται σε επαφή με αυτά τα μέσα. 
Τα εικονογραφημένα βιβλία δίνουν 
τη δυνατότητα ακόμα και στα μικρά 
παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο.
 

Τα εικονογραφημένα βιβλία είναι επίσης και παιχνίδ.ι

Τα σωστά βιβλία – Το υλικό  
Τα βιβλία κατασκευάζονται από 
ανθεκτικό υλικό: χοντρό χαρτόνι, 
ανθεκτικό πλαστικό ή υλικό που δεν 
τσαλακώνει. Διότι τα παιδιά παίζουν 
με τα βιβλία όπως άλλωστε κάνουν 
και με όλα τα άλλα αντικείμενα. 
Θέλουν να στοιβάζουν τα βιβλία, να 
κάνουν κατασκευές με αυτά, να τα 
παίρνουν μαζί τους στην παιδική 
χαρά ή να τα εκσφενδονίζουν όταν 
είναι οργησμένα.



26

Οι ιστορίες
Τα πρώτα βιβλία έχουν εικόνες 
απλών αντικειμένων, τα οποία ανα-
γνωρίζει το παιδί από το περιβάλλον 
του. Με την πάροδο του χρόνου, 
μπορούν τα παιδιά να κατατάξουν 
περισσότερα αντικείμενα σε μία 
σελίδα και ακόμα αργότερα να 
κατανοήσουν τις πρώτες σκηνές, 
στις οποίες άνθρωποι ή ζώα κάνουν 
κάτι.  

Εφαρμογές εικονογραφημένων 
βιβλίων
Κάτι εντελώς νέο κυκλοφορεί στην 
αγορά και είναι οι εφαρμογές 
εικονογραφημένων βιβλίων. Είναι 
μικρές διαδραστικές εφαρμογές για 
το Smartphone ή το Tablet-PC, από 
τις οποίες κάποιες είναι κατάλληλες 
και για παιδιά ηλικίας από περίπου 
2–3 ετών. Εκτός από μικρές ιστο-
ρίες, οι εφαρμογές προσφέρουν 
πολλά διαδραστικά στοιχεία, όπως 
π.χ. παζλ ή παιχνίδια μνήμης που 
ταιριάζουν στις ιστορίες.
Οι εφαρμογές δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τα βιβλία, ωστόσο 
είναι μια όμορφη εναλλαγή για 
ταξίδια, για ώρες αναμονής ή για 
τα παιδιά και τους γονείς που είναι 
κατενθουσιασμένοι από την τεχνο-
λογία. 
Δωρεάν εφαρμογές για «Εναρξη 
ανάγνωσης» θα βρείτε στη διεύ-
θυνση www.lesestart.de. 

Που υπάρχουν συμβουλές για 
βιβλία;
Η αγορά παιδικών βιβλίων είναι 
τεράστια. Για να καταφέρουν οι 
γονείς να βρουν τα σωστά βιβλία 
για το παιδί τους χρειά-
ζονται πληροφορίες. 
Τις πληροφορίες 
αυτές μπορούν να 
τις βρουν μεταξύ 
άλλων σε βιβλιοθή-
κες και σε βιβλιο-
πωλεία. 
Εκεί υπάρχουν συχνά γωνιές παι-
δικού βιβλίου ή παιχνιδιού, στις 
οποίες τα μικρά σας παιδιά μπο-
ρούν να κοιτάξουν, ενώ εσείς παίρ-
νετε συστάσεις για τα κατάλληλα 
βιβλία για το παιδί σας. Πολλές 
συμβουλές βιβλίων βρίσκουν οι 
γονείς σε οικογενειακά περιοδικά, 
εφημερίδες και στο διαδίκτυο, π.χ. 
στη διεύθυνση
www.stiftunglesen.de 
και www.lesestart.de.
 

Ακόμα 
περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά 
με βιβλιοθήκες υπάρχουν 

στα φυλλάδια έναρξης ανά-
γνωσης «Απόλαυση από 
την ανάγνωση από την 

αρχή».



Ακόμα περισσότερα 
τραγούδια, στιχάκια, 
κινητικά παιχνίδια 

στη διεύθυνση www.
lesestart.de! 
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            Τραγούδια, 
ομοιοκαταληξίες, κουκλο-
θέατρο με τα δάχτυλα             
Ολα τα παιδιά λατρεύουν να τους τραγουδάνε ή να τους παίζουν κουκλοθέα-
τρο οι μεγάλοι. Απολαμβάνουν το μείγμα των λέξεων και των ήχων, από την 
επανάληψη και το ρυθμό και έτσι μαθαίνουν τη γλώσσα.

 

Αχ κουνελακακι,κουνελακι

Ξυλο που θα το φασ

Μεσα σε ξενο περιβολακι

Τριπεσ να μην τριπασ





Ausführliche Infos im Internet:

www.lesestart.de

Kontaktadresse
Stiftung Lesen❙Römerwall 40❙55131 Mainz

Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800 – 3103103
E-Mail: info@lesestart.de
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