
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern 

 Порадник для читання вголос батькам з маленькими дітьми. 
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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! 
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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! 



«Читання вголос є особливим способом передачі 
знань, характеризується любов’ю і відкритістю. 
Хто читає своїм дітям вголос, пробуджує їх 
допитливість і відкриває для них двері в життя.» 
Ранга Йогешвар, науковий редактор і телеведучий

«Коли я була дитиною, мені багато читали: 
щовечора перед сном мама або тато читали 
мені казку на ніч. Мені це подобалось, і я хотіла 
якомога швидше самостійно навчитися читати.»  
Марієтта Сломка, тележурналіст 

«Завдяки щоденному читанню вголос батьки 
збільшують шанси своєї дитини на кращу освіту. 
Діти, яким читали вголос, пізніше в школі, швидше 
і з великим задоволенням вчаться читати, таким 
чином закладається найважливіший фундамент 
для успіхів в школі, в здобутті професійної та 
вищої освіти. Це чудово, що так багато може 
бути досягнуто за допомогою десяти хвилин 
читання ввечері, які при цьому приносять безліч 
задоволення батькам і дітям.»
Кірстен Бoie, автор дитячих книг

«Хіба це не чудове почуття, коли Ваша дитина 
леститься, відчуває себе в безпеці, і Ви можете 
читати їй якусь історію? Ви можете подарувати 
своїй дитині відчуття захищеності та захоплюючі 
історії, навіть коли Ви самі їх не отримували. 
Спробуйте!» 
Ердоган Аталай, актор 

Знамениті прихильниці та прихильники 
читання виступають за його підтримку:

«

читання виступають за його підтримку:

Малюнки: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Вступ
Дорогі батьки,

ось і минув рік, як Ваша дитина з’явилась на світ. Кожного дня Ви піз-
наєте разом з нею нові цікаві речі! Особливо хвилюючим є час, коли 
дитяче лепетання змінюється словам: «мама», «тато» або «м’яч». Перше 
слово, яке сказала Ваша дитина, Ви ніколи не забудете. Це показує 
допитливість Вашої дитини! Ви можете багато чого зробити, щоб 
допомогти їй на цьому ранньому етапі навчання. Це дуже легко 
і одночасно приносить багато результатів: не поспішайте, 
роздивляйтесь разом книги, розповідайте і читайте 
дитині вголос.
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Ваше Міністерство освіти 
і наукових досліджень

Ваш колектив програми 
«Розпочинаємо читати» Фонду 
читання

Захоплення дитини буде величезним, навіть якщо вона ще не все впізнає 
на малюнках і не зовсім розуміє, про що йдеться в оповіданні. Щодня вона 
дізнаватиметься щось нове та пригадуватиме вже відоме. І вона знає: 
мама і тато мають час для мене. Таким чином, з самого початку Ви допо-
магаєте дитині навчитися добре говорити, а пізніше і читати. Ви закладаєте 
основу для її успіхів у здобутті освіти!

У нашому пораднику для початку читання «Почитай мені вголос» Ви зна-
йдете безліч порад щодо розвитку Вашої дитини та дізнаєтесь, як легко 
можна знайти час для читання ілюстрованих книжок у Вашому повсякден-
ному житті. Ми бажаємо Вам і Вашій дитині багато радості та приємних 
годин спільного читання вголос!
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Читання вголос – 
чудодійний засіб

Букви є всюди ...

Ми живемо в світі, повному букв. 
Вони є скрізь: на упаковках, 
в брошурах, на автоматах, на 
комп’ютері, в газетах, журналах і в 
книгах. Так Ваша дитина помічає, 
що букви дуже важливі.

... протягом всього життя

Читання є одним з найважливіших 
аспектів життя в нашому суспіль-
стві. Хто добре вміє читати, тому 
легше даватиметься навчання з 
усіх предметів у школі. Хто впев-
нено почуває себе, працюючи з 
написаним, той в майбутньому 
зможе краще впоратися з вимо-
гами сучасного світу.

Читання вголос сприяє 
розвитку мови ...

Ви закладаєте основу для розвитку 
мови Вашої дитини в перші роки 
її життя! Вчені доводять це знову і 
знову. 

Ваша дитина вчиться найкраще 
говорити, спілкуючись з близькими 
людьми. Ні диски, ні телевізор, ні 
комп’ютер не можуть цього замі-
нити. Книги є ідеальним засобом, 
щоб розпочати розмову з дітьми. 
Вони показують знайомі або неві-
домі світи, і кожна дитина може 
так часто і так довго їх розглядати, 
як їй заманеться.

Читання робить розумним!

Книги є ідеальним 
засобом, щоб розпочати розмову з дітьми.
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... на будь-якій мові 

Багато чого з того, що Ваша дитина 
вчить під час читання та розпові-
дей історій, не прив’язано до кон-
кретної мови. Користуйтесь мовою, 
якою Ви з дитиною розмовляєте. 
Це не повинна бути обов’язково 
німецька мова. Коли звучить зна-
йомий голос, Ваша дитина від-
чуває себе комфортно, переймає 
нові вирази і використовує їх в 
контексті. Так вона опановує 
основні навики , які вона може 
застосовувати для всіх мов.

Читати вголос значить 
дарувати увагу

Батьки часто задаються питанням, 
як довго вони повинні займатися 
з дитиною. У насиченому повсяк-
денні для цього іноді бракує часу.

Однак знаходити час для дитини 
протягом дня дуже важливо – 
батьки та інші близькі люди пови-
нні в певний час бесідувати з нею, 
бавитися, обіймати її, їсти з нею, 
бешкетувати на вулиці. Читання 
вголос – це відмінний засіб дати 
відчути дитині, що Ви маєте час 
виключно для неї.

 
Читання вголос допомагає 
зрозуміти повсякдення

День маленької дитини скла-
дається з безлічі дрібних подій. 
Перші та найважливіші речі вона 
вже зараз може впізнати, але 
не може ще про них говорити. 
Тому дітям подобаються книги, 
які відображають їх повсякденне 
життя. Наприклад, коли маленький 
хлопчик катається задоволено 
на яскравому автомобілі або 
маленька дівчинка робить перші 
кроки. Все це впізнає дитина.

Використовуйте книжку з малюн-
ками, щоб розпочати розмову 
з Вашою дитиною. Розкажіть 
їй коротко, про що йдеться на 
малюнках. Це допоможе Вашій 
дитині краще зрозуміти повсяк-
дення.

Навчитись зосереджуватись

Читання вголос і розглядання 
малюнків покращують увагу. При 
читанні вголос маленькі хлопчики 
та дівчатка дізнаються, що значить 
присвятити себе якійсь справі. Щоб 
Вас не тривожили під час читання, 
залишіть поза увагою телефонні 
дзвінки та відповідайте пізніше на 
отриманні повідомлення.

Читайте вголос Вашій дитині 
своєю рідною мовою!
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Мовний розвиток Вашої дитини в перші роки життя

Дитина не може зрозуміти все відразу, вона вчиться поступово. Тут кожна 
дитина йде своїм шляхом. У той час, як одна дитина робить перші кроки 
вже в дванадцять місяців, інша потребує на це більше часу. Так само і з 
мовою. Тому наступні кроки розвитку дитини є орієнтовними:

До 12 місяців:
У перший рік життя Вашої дитини повністю розвиваються її почуття, і 
закладаються основи для розвитку рухів, мови, соціальної поведінки 
та творчості: вона бере багато предметів в рот, бачить та сприймає їх 
на дотик, починає бавитися речами, наприклад, першою ілюстрованою 
книгою.

12–24 місяців:
До першого дня народження Ваша дитина виявляє, що є слова. Навіть 
зараз Ваша дитина любить пісні, вірші та ігри на пальцях. Протягом 
другого року життя вона знаходить зв’язок між словами та об’єктами, 
починає зазвичай говорити. У книжці з малюнками вона може показати 
на предмети, які Ви називаєте. Пізніше вона помічає, що два або більше 
слова щось означають. Ви можете спочатку разом «розповідати» – що 
робить тварина у книзі, якого кольору м’яч, і т.д.

24–36 місяців:
На третьому році життя мова стає дедалі важливою для Вашої 
дитини. Вона дізнається, що слова, поєднані за певними 
правилами, мають сенс і виражають різне, наприклад, 
чому щось сталося, що було спочатку, і що станеться потім. 
Ваша дитина може розуміти короткі історії із 
завершеною дією та відповідними поясненнями. 
При цьому Ваша дитина розуміє набагато 
більше, ніж вона насправді говорить.
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Навчання читати 
починається з малюнків

Маленький Тім сидить на підлозі 
в кухні та гортає сторінки в його 
улюбленій книзі з малюнками. 
Він робить це вже дуже добре. 
Але до цих пір він ще нічого не 
впізнавав. Тепер він раптом дуже 
зрадів: «Там, там, там!» Він вказує 
на автомобіль, який він виявив: 
«машина, машина», він дивиться зі 
здивуванням на свою матір. «Так, 
це машина. Ти її впізнав?», запитує 
вона. «Там, там машина». 

Знову і знову дивиться Тім на сто-
рінки книги. Машину дійсно можна 
бачити, але не відчути. Тільки що 
Тім зробив для себе велике від-
криття – він почав «читати». Йому 
вдалося впізнати на малюнку в 
книжці зображення машини, яке 
йому знайоме. Він вже не втра-
тить цю здатність, а буде її тільки 
покращувати. Спочатку він буде 
бачити тільки об’єкт, потім кілька 
малих сцен, а через роки –букви.
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Поради для читання 
вголос

Читання вголос та розповіді 
у сімейному житті

Батьки виступають як приклад 
для наслідування

Діти вчаться, в першу чергу іміту-
ючи та використовуючи пояснення, 
наприклад, як тримати ложку і 
чашку, як кинути м’яч або поста-
вити кубик на інший. І так само 
відбувається з читанням: маленькі 
діти відчувають, що це цікаво 
– відкрити книгу і зануритися в 
неї. Вони бачать, як це роблять 
дорослі: коли батьки сидять на 
дивані і гортають проспекти, коли 
тато переглядає журнал, а мама 
читає трилер. Всі ці картини збері-
гаються в пам’яті дітей.

Читання вголос для дітей

Більшість дорослих людей при 
слові «читання» уявляють собі 
типову сцену: бабуся або дідусь 
сидить у кріслі з товстою книгою 
в руках і читає, читає. Дитина 
сидить поруч і слухає. Але читання 
з дітьми зазвичай виглядає зовсім 
не так, тому що вони ще не можуть 

слухати довгі історії. Але вони 
можуть перегортати сторінки і слу-
хати пояснення до побаченого на 
малюнках: «Дивися, це м’яч. Ти теж 
такий маєш. Пізніше ми можемо 
з ним погратися. «Скоро у Вашої 
дитини буде улюблена книга, яку 
вона захоче знову і знову читати.

Читання вголос – це легко

Багато дорослих не знає, як «пра-
вильно» читати вголос. Це дуже 
просто: зручне, затишне місце 
є ідеальним для читання. При 
читанні вголос важливим є голос 
того, хто читає. Він повинен при-
стосовуватися до подій, тобто має 
звучати щасливо, збуджено, три-
вожно або сердито.
 

Малі діти вчаться, 
наслідуючи інших

1
2
3
4
5
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Але не забувайте:
Кожна дитина індивідуальна і 

має різні бажання та потреби, які з 
часом змінюються. Вам краще знати, 

що Ваша дитина любить і що їй 
найбільш подобається!
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Сумісний перегляд ілюстрованої книжки означає 
читання з самого початку.

Поради для читання 
вголос
• Знайдіть зручне місце для читання, Ваша дитина буде любити 

затишну атмосферу.

• Виберіть для читання вголос та перегляду ілюстрованої книги 
зручний час: період відпочинку протягом дня або час перед сном.

• Будьте терплячі з Вашою дитиною. Відкликайтесь на її реакцію, 
питання та потреби.

• Читайте регулярно, так щоб читання вголос стало невід’ємною 
частиною Вашого сімейного життя.

• У повсякденному житті є багато можливостей для спілкуватися з 
Вашою маленькою дитиною, наприклад, під час їжі, прогулянки, в 
магазині або перед сном.

• Реагуйте також в інших ситуаціях на зауваження Вашої дитини до 
книжки з картинками.

• Нехай Ваша дитина сама вибере книжку з малюнками. Зважайте 
на її інтереси, бажання та читайте її улюблені книги знову і знову.

• Читайте дитині вголос на мові, якою Ви говорите найкраще.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Книги для найменшихДітей слід спрямовувати

Важливість звичок 

Дітям потрібні правила і систе-
матичний повтор ситуацій. Для 
них день має непередбачувану 
кількість часу. Для них все, що від-
бувається, є новим і як вперше. З 
роками діти розвивають відчуття 
часу. Звички надають їм відчуття 
безпеки , підтримку і структуру. 
Таким чином, батьки роблять своїм 
дітям велику послугу, якщо, напри-
клад, в сім’ї зазвичай снідають, 
обідають чи вечеряють в певний 
час і так, що при цьому можна 
поспілкуватися

Читання вдень

В повсякденному житті є ситуації, 
в котрих нема сенсу намагатися 
читати або розмовляти з дитиною: 
наприклад, коли вона голодна
або розлючена. У моменти, коли 
Ваша дитина повинна відпочити, 
книги є найкращим засобом. Це 
час перед їжею, перед початком 
ігор або перед сном. Або під час 
очікування, наприклад, перед при-
йомом у лікаря або в поїзді. Вико-
ристовуйте цей час для читання!

Читання ввечері

Часто буває важко вкласти 
маленьких дітей спати. Вони не 
виглядають втомленими, лежать 
в ліжку і вкотре кличуть маму або 
тата. Читання вголос є хорошим 
засобом щоб завершити день спо-
кійно. Батьки, які роблять це з 
самого початку, мають протягом 
багатьох років чудовий засіб, щоб 
заспокоїти своїх дітей. Ваші голос 
і увага знімуть напругу з дитини, 
заспокоять її. 
 

… улюблені звички дають дітям відчуття 
безпеки, стабільність і структуру.

Один день для 
дітей – це нескінченні 
можливості …



Сучасні рекомендації 
книг для дітей від 0–3 

років є в брошурі «Радість 
від читання з самого 

початку», яка також нале-
жить до комплекту.
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Книги для найменших

Книги належать до великого 
світу засобів масової інфор-
мації. 

У більшості сімей є телевізор. 
Часто два або три. До цього 
долучаються інші засоби масо-
вої інформації, такі як екран 
комп’ютера, ігрові приставки та 
мобільні телефони. Це все для 
однорічних дітей непридатне. Вони 
ще не в змозі усвідомити і опра-
цювати швидкі рухомі зображення. 
Так що добре, якщо Ви будете 
слідкувати, щоб немовлята і діти 
молодшого віку з цими засобами 
масової інформації якомога менше 
стикалися. Найкраще посягають 
світ маленькі діти за допомогою 
ілюстрованих книжок.

Ілюстровані книжки – це водночас іграшки

Правильний вибір матеріалу 
для книжок 

Книги зроблені з міцного мате-
ріалу: товстого картону, міцного 
пластику або тканини. Тому що 
діти бавляться книгами, як іншими 
речами. Вони хочуть їх складати 
одна на одну, будувати з них, 
брати їх на ігрові майданчики або 
жбурнути їх в гніві в куток.
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Історії

Перші книги показують малюнки 
простих речей, відомі дитині з її 
оточення. З часом діти можуть 
розрізняти кілька елементів на 
одній сторінці, а потім розуміти 
перші сцени, в яких люди або 
тварини щось роблять. 

Ілюстровані книжки-Аpps

Новими на ринку засобів масової 
інформації є ілюстровані книжки-
Аpps. Йдеться про невеликі 
додатки для вашого смартфона 
або планшетного комп’ютера, 
деякі з яких підходять вже для 
дітей від 2–3 років. Крім коротких 
історій Аpps пропонують зазвичай 
також численні ігри, такі як пазли 
або ігри на запам’ятовування від-
повідно до історій.
 
Програми-Аpps не можуть замі-
нити книги, але вони є чудовою 
розвагою підчас подорожей, при 
довготривалому очікуванні або 
для дітей і батьків, які захоплю-
ються технікою. 

Безкоштовні програми-Аpps «Роз-
починаємо читати» можна знайти 
на www.lesestart.de. 

Де знайти поради для вибору 
книжок?

Ринок дитячих книг величезний. 
Щоб знайти правильні книги 
для дитини, батькам 
необхідна інфор-
мація. Її вони 
можуть отримати 
в бібліотеках і 
книгарнях.

Там часто бувають кутки дитячої 
книги та забавок, де маленькі діти 
можуть знайти собі заняття, в той 
час, як Ви можете проконсульту-
ватися щодо книжок для Вашої 
дитини. Багато порад про книги 
знаходять батьки у сімейних жур-
налах, газетах і в інтернеті, напри-
клад, на таких сайтах, як www.
www.stiftunglesen.de 
 та www.lesestart.de.

Додат-
кову інформацію 
про бібліотеки Ви 

знайдете в брошурі для 
початку читання «Радість 

від читання з самого 
початку».



Ще більше 
віршів, пісень, забав 
та ігор на пальцях 

Ви знайдете на сайті 
www.lesestart.de!
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     Пісні, вірші,
        ігри на пальцях

Всі діти люблять, коли дорослі їм щось співають або грають з ними на 
пальцях чи гойдають на колінах. Вони насолоджуються різноманіттям слів 
і звуків, повторень і ритмів, та починають пізнавати мову. 

Ходи, ходи, дощику,
Зварим тобі борщику,
Зварим тобі галушок
Та виллємо на пісок.





Ausführliche Infos im Internet:

www.lesestart.de

Kontaktadresse
Stiftung Lesen❙Römerwall 40❙55131 Mainz

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

Komm, lies mir vor!  
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