
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern 
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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! 



»Đọc sách cho con nghe là phương pháp truyền 
đạt kiến thức cá nhân nhất, tràn đầy tình cảm và cởi 
mở. Đọc sách cho con nghe sẽ tạo cho con có tính 
hiếu kỳ và hỗ trợ con trong bước vào đời.«  
Ranga Yogeshwar, biên tập viên khoa học và người dẫn 
chương trình truyền hình

»Khi còn nhỏ tôi đã được đọc cho nghe rất nhiều: 
Mỗi tối mẹ hoặc cha tôi đọc cho tôi nghe một 
chuyện trước khi ngủ. Tôi rất thích điều này và muốn 
học đọc càng sớm càng tốt.«   
Mariette Slomka, phóng viên truyền hình  

»Đọc sách cho con nghe mỗi ngày là tạo cho con 
một nền tảng học vấn tốt. Trẻ em được đọc sách 
cho nghe học nhanh và thích đọc sách hơn các trẻ 
em khác, và đó là cơ sở chính yếu để đạt được thành 
công trong trường học, trường đại học và trường 
học nghề. Bạn chỉ cần 10 phút đọc sách vào buổi tối. 
Ngoài ra nó cũng mang đến niềm vui cho cha mẹ và 
con!«
Kirsten Boie, nữ văn sĩ sách thiếu nhi

»Bạn có cảm thấy hạnh phúc khi con nằm vào lòng 
mình và được cha mẹ đùm bọc khi bạn đọc sách 
cho con nghe không? Bạn cũng có thể cho con cảm 
giác này và đọc chuyện con nghe mặc dù bạn không 
được diễm phúc này lúc còn bé. Bạn hãy làm thử 
đi!«  
Erdogan Atalay, diễn viên 

Sứ giả nổi tiếng của Lesestart khuyến 
khích đọc sách:

»
đạt kiến thức cá nhân nhất, tràn đầy tình cảm và cởi 

Sứ giả nổi tiếng của Lesestart khuyến 
khích đọc sách:

Ảnh: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Lời mở đầuzione
Các bạn cha mẹ thân mến,

thế là một năm đã trôi qua, sau khi con của bạn chào đời. Mỗi ngày bạn 
cùng bé có thêm những kinh nghiệm hấp dẫn! Đặc biệt sau khi bắt đầu 
bập bẹ nói bé biết gọi „mẹ“, „cha“, hoặc biết nói chữ „banh“ – bạn chắc sẽ 
không bao giờ quên được tiếng nói đầu tiên của con mình. Nó cho thấy 
bé rất hiếu kỳ! Bạn có thể giúp đỡ bé rất nhiều trong giai đoạn 
học đầu tiên này. Và đây là một điều này rất dễ thực hiện và 
nó sẽ mang đến nhiều thành quả: Bạn hãy dành thời gian 
để xem sách tranh với bé và hãy đọc cho bé nghe.
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Bộ giáo dục và nghiên 
cứu 

Nhóm Lesestart của 
Hội trợ giúp đọc sách

Bé sẽ rất thích thú, mặc dù bé chưa nhận ra hết được các đồ vật trong 
tranh ảnh và chưa hiểu hết câu chuyện. Mỗi ngày bé sẽ khám phá thêm 
vài điều mới và sẽ nhận được những gì bé đã biết được. Và bé biết: mẹ và 
cha có thời gian cho bé. Với phương pháp này, ngay từ đầu bạn góp phần 
giúp bé trước tiên học nói và sau này học đọc giỏi. Bạn cho bé một nền 
tảng vững chắc cho sự học vấn sau này!

Trong sổ tay hướng dẫn „Hãy đọc con nghe!” bạn sẽ tìm được nhiều 
thông tin nói về sự phát triển của con bạn và chỉ dẫn bạn dễ dàng dành 
thời gian cùng với con xem sách tranh trong cuộc sống hàng ngày. 
Chúng tôi chúc bạn và em bé sẽ có được nhiều thú vị và nhiều giờ đọc 
sách hấp dẫn!
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Đọc sách cho con nghe là 
một phương pháp thần kỳ

Ở đâu cũng có chữ viết … 
Chúng ta sống trong một thế giới 
đầy chữ viết. Ở đâu cũng có chữ 
viết. Trên các hộp gói đồ, trên giấy 
quảng cáo, trên tiền và máy bán 
vé xe, trên máy vi tính, trên báo, 
tạp chí và sách, trên màn hình 
máy vi tính và trong tivi. Nhờ vậy 
con của bạn sẽ biết được ý nghĩa 
quan trọng của mẫu tự. 

… suốt đời
Biết đọc là một trong những 
điều kiện cần thiết nhất để sống 
trong xã hội của chúng ta. Những 
người đọc giỏi, sẽ học tất cả các 
môn học trong trường dễ hơn. Và 
những người viết vững vàng sau 
này sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu 
của thế giới hiện đại tốt hơn.

Đọc sách cho con nghe là trợ 
giúp trình độ ngôn ngữ …
Nền tảng để bé dùng ngôn ngữ 
lưu loát được đặt trong những 
năm đầu. Các khoa học gia đã 
chứng minh điều này nhiều lần.

Tốt nhất con của bạn học nói khi 
giao tiếp với những người thân. 
Không máy CD, không tivi hoặc 
không máy vi tính nào có thể thay 
thế điều này. Sách là một phương 
tiện lý tưởng để bắt chuyện với 
trẻ em. Trong sách các em sẽ nhìn 
thấy những điều các em đã biết và 
thế giới mới lạ, và các em có thể 
xem sách thường xuyên và bao 
lâu cũng được tùy theo ý muốn.

Đọc sách cho con nghe 
làm bé thông minh!

Sách là một phương 
tiện lý tưởng để bắt 

chuyện với trẻ em.
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… tất cả mọi ngôn ngữ 

Rất nhiều điều mà con bạn học 
được khi được đọc sách và kể 
chuyện không tùy thuộc vào ngôn 
ngữ. Bạn hãy thực hiện việc này 
với ngôn ngữ mà bạn nói chuyện 
với con bạn. Nó không bắt buộc 
phải là tiếng Đức. Khi nghe ngôn 
ngữ quen thuộc, con của bạn sẽ 
cảm thấy thoải mái, học thêm từ 
mới và các điều mới lạ. Nhờ vậy 
bé sẽ có được khả năng căn bản 
để có thể học tất cả các ngôn 
ngữ.

Đọc sách cho con nghe là 
chăm sóc con.
Cha mẹ thường tự hỏi phải dành 
bao nhiêu thời gian cho con. 
Đôi khi người ta không có nhiều 
thời gian trong đời sống hấp tấp 
thường ngày. 

Vì vậy cha mẹ và những người 
thân khác cần phải dành thời gian 
chăm sóc bé: nói chuyện với bé, 
chơi với bé, ôm ấp bé, ăn và đùa 
chơi với bé ngoài trời. Đọc sách 
cho con nghe là một phương tiện 
lý tưởng đế cho con thấy rằng bạn 
có thời gian cho bé.

  
Đọc sách cho con nghe giúp 
con hiểu được đời sống 
thường ngày.
Đối với một em bé trong một 
ngày có nhiều sự kiện nhỏ xảy ra. 
Bây giờ bé đã có thể nhận ra các 
việc quan trọng, nhưng bé chưa 
có thể nói về nó được. Vì vậy trẻ 
em rất thích sách tranh có nội 
dung nói về cuộc sống thường 
ngày. Đây có ảnh của một bé trai 
tươi cười ngồi trên xe Bobbycar, 
đó có ảnh của một bé gái học đi 
bước đầu. Con của bạn sẽ nhận ra 
các việc này.

Bạn hãy dùng sách tranh để bắt 
chuyện với con bạn. Bạn kể cho 
con bạn nghe một câu chuyện 
ngắn về các tranh ảnh này. Nó sẽ 
giúp con bạn hiểu được đời sống 
thường ngày. 

Học tập trung tinh thần
Được đọc sách cho nghe và xem 
sách tranh làm tăng khả năng tập 
trung tinh thần. Khi được đọc sách 
cho nghe, các bé trai và bé gái sẽ 
biết được thế nào là chăm chú vào 
một sự việc. 

Để bạn không bị quấy rầy khi đọc 
sách cho con nghe, bạn đừng 
nhắc điện thoại khi có người gọi 
và hãy trả lời SMS sau khi đọc 
xong.

Bạn hãy đọc cho con nghe sách viết 
tiếng mẹ đẻ!
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Quá trình phát triển ngôn ngữ của con bạn trong những 
năm đầu tiên

Một đứa bé không thể biết được mọi việc ngay, nó phải học từng bước. 
Mỗi bé có phương pháp riêng. Có bé đã biết đi khi được 12 tháng, trong 
khi những bé khác học đi chậm hơn. Việc học ngôn ngữ thì cũng vậy. Vì 
vậy quá trình phát triển sau đây chỉ là một hướng dẫn: 

Cho đến 12 tháng:
Trong năm đầu các giác quan của bé được phát triển toàn bộ đó là 
điều kiện cơ bản cho cử động, ngôn ngữ, giao tiếp xã hội và óc sáng 
tạo: Bé cho nhiều đồ vào miệng ngậm, hiểu qua tay và mắt và bắt đầu 
chơi với đồ vật, thí dụ như với cuốn sách tranh đầu tiên.

12_24 tháng:
Khoảng vừa được một tuổi con của bạn biết rằng có từ ngữ. Bây giờ 
bé thích bài hát, vần điệu và chơi các trò chơi bằng ngón tay. Trong 
khoảng thời gian đến lúc hai tuổi bé hiểu rằng có quan hệ giữa từ ngữ 
và đồ vật và thông thường thì bắt đầu nói. Khi nhìn sách tranh bé có 
thể chỉ các tranh ảnh mà bạn đọc tên. Sau này bé sẽ nhận ra được rằng 
hai hoặc nhiều từ ngữ được ghép chung với nhau cũng có ý nghĩa. Bạn 
có thể bắt đầu „kể chuyện“ – con thú làm gì trong sách, trái banh có 
màu gì v.v.

24_36 tháng:
Sau khi lên ba tuổi ngôn ngữ sẽ có thêm nhiều ý nghĩa quan 
trọng cho con của bạn. Bé học được rằng từ ngữ được xếp 
đặt theo nguyên tắc sẽ có ý nghĩa và biểu hiện cho nhiều 
điều – cái gì, tại sao, việc gì xảy ra trước, việc gì xảy ra sau. 
Bây giờ con của bạn cũng có thể hiểu được truyện 
ngắn có kết thúc rõ ràng và có lời giải thích đính 
kèm. Lúc này con của bạn cũng đã có thể hiểu 
được nhiều hơn nói.
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Học đọc bắt đầu với 
tranh ảnh
Bé Tim ngồi trên nền nhà bếp và 
lật sách tranh mà bé thích nhất. 
Bé làm rất giỏi. Nhưng đến nay 
bé chưa nhận ra được vật nào cả. 
Nhưng bây giờ bất thình lình bé 
phấn khởi gọi „Đó, đó, đó!“. Bé chỉ 
chiếc xe hơi mà bé nhận ra được 
„xe hơi, xe hơi!“. Mẹ bé rất ngạc 
nhiên nhìn bé và hỏi bé: „Đúng, 
đó là xe hơi. Con nhận ra nó à?“ 
„Đó, đó, da xe hơi.“

Bé Tim cứ xem đi xem lại một 
trang trong sách. Bé không còn 
nghi vấn nữa, trong đó bé nhìn 
thấy xe hơi – nhưng bé không sờ 
nó được. Tim vừa có được một 
khám phá rất lớn – bé đã bắt đầu 
„đọc“. Tim nhìn ảnh xe hơi và đã 
nhận xe hơi mà bé có trong đầu. 
Bé sẽ không bao giờ mất đi khả 
năng này, và bé sẽ trau chuốt nó. 
Đầu tiên bé nhận ra đồ vật, sau 
đó nhiều bối cảnh nhỏ và sau vài 
năm bé sẽ nhận ra mẫu tự.
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Hướng dẫn cách đọc 
sách cho con nghe

Đọc sách và kể chuyện 
trong đời sống gia 
đình hàng ngày

Cha mẹ là một tấm gương 
cho con
Trẻ em nhỏ đặc biệt học bằng 
cách bắt chước và qua lời hướng 
dẫn cách cầm muỗng và cầm ly, 
cách ném banh hoặc cách đặt 
gạch xây dựng lên nhau. Và đọc 
sách nó cũng tương tự như vậy: 
Trẻ em nhỏ có cảm giác gây cấn 
khi mở một cuốn sách ra và chăm 
chú đọc sách – bé thấy người lớn 
cũng làm vậy: Khi cha mẹ ngồi 
trên ghế sofa và xem tập quảng 
cáo, khi cha đọc tạp chí hoặc mẹ 
đọc truyện trinh thám. Tất cả các 
hình ảnh này sẽ ăn sâu vào đầu 
trẻ em.

Đọc cho trẻ em nghe
Hầu hết các người lớn, khi họ 
nghĩ đến việc „đọc sách cho trẻ 
em nghe“ đều có một cảnh tiêu 
biểu trong đầu: bà hoặc ông ngồi 
trên ghế cánh, tay cầm một cuốn 
sách thật dày và đọc, rồi lại đọc. 
Một em bé ngồi bên cạnh và lắng 
tay nghe. Nhưng thông thường 
đọc sách cho trẻ em nhỏ nghe 

hoàn toàn khác, vì trẻ em chưa đủ 
khả năng để nghe kể chuyện dài. 
Nhưng các em có thể lật các trang 
sách và bạn có thể kể chuyện về 
hình ảnh trong đó: „Con xem kìa, 
đây là trái banh. Giống như banh 
của con. Chúc nữa mình lại chơi 
banh.“ Bạn sẽ nhận ra rằng chẳng 
bao lâu nữa con của bạn sẽ có 
quyến sách yêu thích mà bé rất 
thường lật ra xem.

Đọc sách cho con nghe một 
cách dễ dàng
Nhiều người lớn không biết cách 
đọc „đúng“. Nhưng đó là một việc 
rất dễ dàng: Một nơi thoải mái 
và ấm cúng là địa điểm lý tưởng 
để đọc sách cho con nghe. Quan 
trọng lúc đọc là giọng đọc sách. 
Nó phải thích hợp với sự việc, 
nghĩa là vui vẽ, phấn khởi, sợ sệt 
hoặc giận giữ.
 

Trẻ em nhỏ học bằng cách bắt chước.

1
2
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Nhưng bạn đừng quên:
Tất cả các em bé đều khác 

nhau và có ước muốn và nhu cầu 
khác nhau và sẽ thay đổi trong quá 

trình phát triển. Bạn là người biết rõ 
nhất con bạn thích gì và điều gì tốt 

cho bé.
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Cùng xem sách tranh với con là đọc 
sách ngay từ đầu.

Hướng dẫn cách đọc 
sách cho con nghe
• Bạn hãy tìm chỗ ngồi thoải mái để đọc sách. Con của bạn sẽ yêu 

thích bầu không khí ấm cúng.

• Bạn hãy chọn giờ thuận tiện để đọc và xem sách tranh với con: giờ 
nghỉ ngơi trong ngày hoặc khi trước khi đi ngủ.

• Bạn hãy kiên nhẫn với con bạn. Bạn hãy lưu ý đến phản ứng, câu 
hỏi và nguyện vọng của bé.

• Bạn hãy thường xuyên đọc sách cho con nghe để việc đọc sách là 
một việc thường lệ trong đời sống gia đình hàng ngày.  

• Trong lịch trình đời sống hàng ngày bạn có nhiều cơ hội để nói 
chuyện với con nhỏ của bạn, thí dụ như lúc ăn, khi đi dạo, đi mua 
hàng hoặc trước khi đi ngủ.

• Ngay khi ở một môi trường khác bạn cũng hãy trả lời khi con bạn 
nói đến một sách tranh.

• Bạn cũng hãy để cho con bạn chọn sách tranh. Bạn hãy lưu ý đến 
sở thích và ước muốn của con bạn và bạn hãy đọc đi đọc lại cho bé 
nghe quyển sách mà bé yêu thích.

• Bạn hãy đọc sách cho nghe trong ngôn ngữ mà bạn nói được hay 
nhất.

1
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Sách cho các em bé tíTrẻ em cần người 
hướng dẫn

Thói quen rất quan trọng 
Trẻ em cần có quy tắc, cần có sự 
giới hạn và các bối cảnh giống 
nhau xảy ra thường xuyên trong 
ngày. Một ngày rất là dài đối với 
các em bé. Những gì xảy ra đều 
mới lạ và các bé được thấy nó lần 
đầu. Chỉ sau vài năm trẻ em mới 
có được khái niệm về thời gian. 
Thói quen sẽ cho trẻ em có được 
cảm giác an toàn, điểm tựa và 
cơ cấu. Vì vậy đó là một điều rất 
tốt khi cha mẹ cho con có được 
một lịch trình rõ ràng, thí dụ như 
ăn vào giờ cố định và cha mẹ nói 
chuyện với con trong bửa ăn. 
durante i quali parlare.

Đọc sách cho 
con nghe vào ban ngày
Trong ngày có nhiều bối cảnh 
mà bạn không nên đọc sách cho 
con nghe hoặc có thể yên tĩnh 
nói chuyện với con: thí dụ như 
khi con đói bụng hoặc muốn nô 
đùa. Trong những lúc con bạn 
cần được yên tịnh thì sách là 
đối tượng thích hợp nhất. Đó là 
khoảng thời gian trước khi ăn, 
trước khi chơi hoặc trước khi đi 
ngủ, hoặc khi ngồi chờ đợi trong 
phòng mạch bác sĩ hoặc trong 
nhà ga. Bạn hãy lợi dụng các cơ 
hội này để đọc sách cho con nghe. 

Đọc sách cho con nghe 
vào buổi chiều
Thông thường trẻ em rất 
khó đi ngủ. Trẻ em có vẻ không 
mệt, nằm trên giường và cứ gọi 
cha hoặc mẹ. Để kết thúc ngày, 
bạn tốt nhất hãy đọc sách cho con 
nghe. Các cha mẹ làm việc này 
ngay từ đầu thường sẽ có được 
một phương tiện tuyệt vời trong 
nhiều năm để vỗ về con. Tiếng 
nói và sự chăm sóc của bạn sẽ làm 
cho bé được thư giãn.
  

… những thói quen được mến chuộng sẽ cho trẻ 
em cảm giác an toàn, điểm tựa và cơ cấu.

Trong một ngày 
bé có rất nhiều cơ 
hội …



Các mục giới thiệu 
sách mới nhất cho trẻ 

em từ 0 – 3 tuối có trong 
tập tài liệu „Thích đọc ngay 

từ đầu“ „Lesespaß von 
Anfang an“.
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Sách cho các em bé tí

Thế giới truyền thông 
rất phong phú và trong đó 
có sách 
Mỗi nhà đều có một máy tivi, 
thông thường hai hoặc ba máy. 
Ngoài ra còn có nhiều phương 
tiện truyền thông màn hình như 
máy vi tính, máy chơi game và 
điện thoại di động. Đó là các 
phương tiện truyền thông mà 
các em bé một tuổi chưa sử dụng 
được. Bé chưa có đủ khả năng 
để hiểu được các loạt ảnh chạy 
nhanh trước mắt bé. Vì vậy bạn 
tốt nhất đừng cho trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ tiếp xúc với các phương 
tiện truyền thông này. Với sách 
tranh các em bé tí sẽ dễ dàng tìm 
hiểu thể giới của mình.

Sách tranh ảnh cũng là đồ chơi

 Sách thích hợp – Vật liệu 
Sách được làm bằng vật liệu bền: 
bìa các tông cứng, nhựa bền hoặc 
vải không nhăn. Vì trẻ em chơi với 
sách cũng như các vật khác. Bé 
muốn đặt sách chồng lên nhau, 
muốn dùng sách để xây dựng, 
mang sách ra sân trẻ chơi hoặc 
quăng sách vào góc nhà khi bé 
giận.
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Chuyện 
Các sách đầu tiên có tranh ảnh 
của các đồ vật đơn giản mà bé 
biết được từ môi trường sống của 
mình. Trong quá trình phát triển 
trẻ em có thể chọn đúng các đồ 
vật được in ra trong sách và sau 
này bé cũng hiểu được bối cảnh 
đầu tiên với nội dung là người 
hoặc thú vật làm một việc gì đó.  

App-sách tranh
Hàng mới nhất trên thị trường 
truyền thông là App-sách tranh. 
Đó là các ứng dụng tương tác 
dành cho điện thoại thông minh 
(Smartphone) hoặc máy tính 
bảng (Tablet-PC), mà trong đó 
có một vài ứng dụng thích hợp 
cho trẻ em từ 2 đến 3 tuổi trở lên. 
Ngoài các truyện ngắn, App còn 
có nhiều trò chơi như chơi ghép 
hình hoặc chơi trí nhớ với nội 
dung của chuyện.
 
App không thể thay thế sách, 
nhưng nó là phương tiện thay thế 
tốt khi đi du lịch, trong lúc chờ 
đợi hoặc cho trẻ em và cha mẹ 
hâm mộ kỹ thuật. 

Bạn có thể xem các App miễn phí 
về „Lesestart“ trên trang 
www.lesestart.de. 

Sách được giới thiệu ở đâu?

Thị trường sách trẻ em rất lớn. 
Để tìm được sách thích hợp cho 
một đứa bé, cha mẹ cần có tài liệu 
thông tin. Bạn có thể 
tìm xem các thông 
tin này trong thư 
viện hoặc trong 
cửa hàng bán 
sách.

Ở đó thường có một 
khu vực trưng bày sách trẻ em 
và để các em chơi trong khi bạn 
được giới thiệu sách thích hợp 
cho con của bạn. Các mục giới 
thiệu sách cũng có trong các tạp 
chí gia đình, báo hoặc internet, thí 
dụ như trên các trang 
www.stiftunglesen.de 
và www.lesestart.de.
 

Nếu cần thêm 
thông tin về thư viện 
bạn hãy xem tập tài 

liệu „Thích đọc ngay từ 
đầu“.



Bạn có thể xem 
thêm vần điệu, bài 
hát và các trò chơi 

ngón tay và trò chơi 
vận động trên trang 

www.lesestart.de
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    Bài hát, vần điệu,    
                 các trò chơi 

bằng ngón tay                 
Tất cả các em bé đều thích được người lớn hát cho nghe hoặc chơi các 
trò chơi bằng ngón tay hoặc chơi cưỡi ngựa với em bé. Trẻ em rất thích sự 
phối hợp giữa các từ và âm điệu, giữa sự lập lại và nhịp điệu, và từ đó bé 
học ngôn ngữ.

 

 

Ngón tay nhúc nhích, 

búng ngón tay cho đều, 

dung dăng dung dẻ, 

kéo cưa, 

thằng bờm, 

chú cuội

 





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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