
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren 

 Οδηγός ανάγνωσης για τους γονείς με παιδιά ηλικίας από τριών ετών
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Prominente -Botschafterinnen 
und -Botschafter machen sich für das Vorlesen stark:

Bülent Ceylan, Comedian:
»Wer liest, weiß mehr. Lesen hilft, andere Kulturen zu ver-
stehen, fremde Sprachen zu lernen und offen für Neues zu 
sein. Außerdem erweitert Lesen den Horizont und macht 
einfach Spaß! Als Vater einer Tochter weiß ich selbst, 
wie schön es ist, einem Kind etwas vorzulesen und dabei 
zusammen in die Geschichte abzutauchen – das kann ich 
allen Eltern nur empfehlen.«
Nazan Eckes, Fernsehmoderatorin:
»Viele Kinder und Jugendliche verbinden Lesen mit Zwang, 
sie entdecken viel zu spät oder gar nicht, dass Lesen 
unglaublich viel Spaß macht und hilft, das Leben und die 
Menschen besser zu verstehen. Dieses Interesse muss nur 
gezielt gefördert werden, damit es nicht verloren geht.«
Motsi Mabuse, Tänzerin: 
»Ich unterstütze die Stiftung Lesen, weil Lesen für die 
eigene Bildung unglaublich wichtig ist! Ich komme aus 
Südafrika und weiß, wie wichtig, aber auch schwierig es ist, 
eine andere Sprache zu lernen. Lesen hat mir dabei sehr gut 
geholfen. Außerdem kann ich beim Lesen entspannen und 
bekomme meinen Kopf (nach einem stressigen Tag) wieder 
frei.«  

Philipp Lahm, Fußballspieler:   
»Immer wieder habe ich beim Philipp Lahm-Sommercamp 
erleben dürfen, mit welcher Begeisterung und Neugier 
Kinder die Welt entdecken. Lesen ist dabei eine tolle Mög-
lichkeit, auf einfache Weise viel Neues kennenzulernen. 
Das Vorlesen in der Familie ist der beste Weg, Kinder schon 
früh an Bücher heranzuführen und ihnen so die Freude am 
Lesen zu vermitteln.«  

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

Liebe Eltern, 

erinnern Sie sich noch? Vor zwei Jahren haben Sie wahrscheinlich in Ihrer Kin-
derarztpraxis das erste Lesestart-Set erhalten. Damals hat Ihr Kind gerade an-
gefangen „Mama“ oder „Papa“ zu sagen. Seitdem nimmt es seine Umwelt immer 
bewusster wahr. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt hat Ihnen bei der Set-Übergabe erklärt, 
wie Sie durch regelmäßiges Vorlesen und Erzählen die Entwicklung Ihres Kindes 
fördern können. Wir hoffen, dass Sie seit dieser Zeit gemeinsam mit Ihrem Kind 
viele Bilderbücher entdecken. Dabei erleben Sie, wie das Vorlesen Ihrem Kind hilft, 
sich und seine Umwelt zu verstehen.

In Ihrer Bibliothek haben Sie nun das zweite Lesestart-Set für sich und Ihr drei -
jähriges Kind erhalten. Mit den neuen Materialien und dem Ratgeber „Komm,  
lies mir vor! Teil 2“ wollen wir Ihnen wieder praktische Vorlese-Tipps und Anre-
gungen geben. Auch wenn Sie kein erstes Lesestart-Set erhalten haben, finden 
Sie im aktuellen Lesestart-Material viele nützliche Tipps zum Thema Vorlesen  
und Erzählen.
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Mittlerweile kennt Ihr Kind viele Wörter, hat sprechen gelernt, stellt Fragen und 
hört gerne längere Geschichten. Beim Vorlesen fördern Sie besonders die sprach-
liche Entwicklung Ihres Kindes. Ein Bilderbuch mit spannenden Geschichten oder 
ein Sachbilderbuch mit alltäglichen Situationen liefert jede Menge Gesprächs-
stoff.

Auch wenn sich jedes Kind unterschiedlich entwickelt, haben alle eines gemein-
sam: Sie sind neugierig und wollen lernen! Durch das Erzählen beim gemeinsa-
men Bilderbuchanschauen erfüllen Sie diese Wünsche Ihres Kindes und fördern es 
nach seinen Neigungen und Interessen.

Wir hoffen, dass Sie mit dem neuen Set wieder gerne auf Vorlese-Entdeckungs-
reise gehen und gemeinsam mit Ihrem Kind immer wieder die Bibliothek vor Ort 
besuchen. Dort können Sie zusammen viele Bücher und weitere Medien entde-
cken sowie attraktive Angebote für Familien nutzen.
 

Ihr Bundesministerium Ihr Lesestart-Team 
für Bildung und Forschung  der Stiftung Lesen
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Was Vorlesen für die Entwicklung 
Ihres Kindes bedeutet 

Vorlesen unterstützt Ihr Kind beim Sprechenlernen
Vorlesen schafft Nähe

Vorlesen hilft Ihrem Kind seine Gefühle auszudrücken

Vorlesen stärkt das soziale Verhalten
Vorlesen hilft Ihrem Kind sich zu konzentrieren

Vorlesen regt die Fantasie an

Vorlesen macht schlau

… und Vorlesen 
macht einfach ganz viel Spaß! 
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In den ersten Lebensjahren hat Ihr Kind gelernt, Sätze zu  
bilden. Es weiß nun, dass Wörter, nach Regeln kombiniert, 
einen Sinn ergeben und unterschiedliche Sachen ausdrücken.  
Es benutzt nun immer mehr Verben (z. B. laufen, spielen, 
essen …) und stellt erste Fragen. Es unterscheidet zwischen 
Ursache und Wirkung: Warum passiert etwas, was geschieht 
zuerst und was später? 

Mit seinem wachsenden Wortschatz kann Ihr Kind immer besser seine Bedürf-
nisse mitteilen. Beim Vorlesen können Sie diese Entwicklung unterstützen, wenn 
Sie Ihr Kind ermuntern, das Vorgelesene nach- oder weiterzuerzählen.

In Gesprächen und beim Erzählen teilt Ihr Kind seine Gedanken, Absichten und 
Wünsche mit. Es entdeckt, dass andere Menschen andere Wünsche und Gefühle 
haben. Nun kann es sich auch in die Figuren einer Geschichte 
hineindenken und ihr Handeln verstehen. 

Wenn Ihr Kind zweisprachig aufwächst, entwickelt es sich in 
beiden Sprachen weiter. Es kann sein, dass es sie mischt. Je 
besser Ihr Kind beide Sprachen beherrscht, umso leichter kann 
es sie auseinanderhalten.   
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Ihr Kind kennt inzwischen viele Wörter, entdeckt nach und nach die Schriftzei-
chen und versteht immer mehr Zusammenhänge. Jetzt ist es wichtig, dass Sie viel 
mit Ihrem Kind sprechen. Stellen Sie ihm Fragen. So entwickelt sich ein Gespräch 
zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Das löst bei Ihrem Kind positive Gefühle aus und 
es spürt, dass Sie sich Zeit für es nehmen. Aber nicht vergessen: Jedes Kind hat 
seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit und lernt unterschiedlich schnell! 

Die sprachliche Entwicklung  
Ihres Kindes ab drei Jahren
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Was Sie brauchen: 
ein Buch, 
ein Kissen 
– und Zeit 

Beim Vorlesen erfährt Ihr Kind Ihre 
volle Aufmerksamkeit und fühlt sich 
geborgen. Das ist eine wichtige Erfah-
rung, die Ihr Kind mit Lesen in Verbin-
dung bringt. Gehen Sie beim Vorlesen 
auf alle Reaktionen Ihres Kindes ein. 
Beantworten Sie Fragen und stellen 

Durch Vorlesen Ihr Kind fördern 

Sie selbst welche: Wie findest du 
das? Ist dir das auch schon einmal 
passiert? Viele Kinder wollen dieselbe 
Geschichte immer wieder hören. 
Erfüllen Sie diesen Wunsch, denn Ihr 
Kind verarbeitet mit den Bildern und 
der Geschichte etwas, das es sehr 
beschäftigt.

Wenn Sie sich über Bücher und 
Geschichten mit Ihrem Kind unter-
halten, unterstützen Sie 
gleich zeitig seine sprachliche 
Entwicklung.

 „Max und ich brauchen gar nicht viel zum Vorlesen: Nur ein 
bisschen Zeit und dann lümmeln wir uns mit einem Bilderbuch auf den 
Teppich im Wohnzimmer …“ (Chris, Vater)
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„Ich lese am liebsten 
auf Türkisch vor, da fühle ich mich 
am sichersten.“ (Nuran, Mutter) 

Vorlesen geht in jeder Sprache

Es spricht auch nichts dagegen, dass 
jeder Elternteil oder andere Verwandte 
und Freunde in jeweils verschiedenen 
Sprachen vorlesen. Beim vertrauten 
Sprachklang fühlt Ihr Kind sich wohl, 
nimmt neue Ausdrücke auf und stellt 
Zusammenhänge her.
 
Es ist nie zu spät

Sie sind selbst nicht sehr vertraut mit 
Büchern und dem Lesen? Machen Sie 
sich keine Sorgen: Es ist nie zu spät, 
mit dem (Vor-)Lesen zu beginnen und 

Lesen Sie Ihrem Kind in der 
Sprache vor, in der Sie auch sonst 
mit ihm reden. Vieles, was Ihr 
Kind beim Vorlesen und Erzählen 
lernt, ist nicht an eine 
be  stimmte Sprache 
gebunden. 

Geschichten und Bilder beim Erzählen 
lebendig werden zu lassen. Nur Mut!

Stimmungsvoll vorlesen

Ob fröhlich, wütend, lustig oder ernst: 
Wenn Sie beim Vorlesen Ihre Stimme, 
die Lautstärke und das Tempo der 
Handlung anpassen, erhöhen Sie die 
Spannung und das Vorlesevergnügen. 
Sie können gemeinsam mit Ihrem 
Kind auch neue Wörter erfinden. 
Oder Sie denken sich zu den Bildern 
gemeinsam neue Geschichten aus. 
So fördern Sie die Sprachentwicklung 
Ihres Kindes und haben jede Menge 
Spaß dabei.

Bilderbücher sind für Lese-
anfänger gemacht. Wenn dazu 
auch die Erwachsenen zählen, 
ist das überhaupt kein Problem. 
Erobern Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind die Geschichten und 
seien Sie mit sich und 
Ihrem Kind geduldig.

Tipps für Bilderbücher, Hör bücher 
und Kinder-Apps finden Sie in der 
Broschüre 
„Lese- und Medien -
Empfehlungen“ 
in Ihrer 
Lesestart-Tasche. 

Ausführliche Infos im Internet:www.lesestart.de

KontaktadresseStiftung Lesen❙Römerwall 40❙55131 Mainz
Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800 – 3103103E-Mail: info@lesestart.de
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Was Bilderbücher können

Bilderbücher erklären Alltagsabläufe, 
liefern Information und Wissen. Sie 
eröffnen neue Welten und fördern die 
Kreativität und die Fantasie. So tragen 
sie viel zur sprachlichen Entwicklung 
Ihres Kindes bei.

Das interessiert Ihr Kind jetzt

Jedes Kind ist anders! Für manche 
sind die Geschichten in Bilderbüchern 
am wichtigsten und für andere sind 
die Bilder besonders spannend. Bei 
fast allen Kindern sind Tierfiguren 
besonders beliebt. Spätestens mit 
dem Kita-Besuch werden auch andere 
Themen interessant. Die Welt, wie die 
Kinder sie kennen, wird durch fan-
tastische Geschichten und Märchen 

ergänzt. Reime wecken die Lust an 
Sprachspielen. Erste Sach- und Wim-
melbücher fördern die Entdeckungs-
freude. 

Bücher sind überall

Bücher auch an anderen Orten als 
zu Hause oder in der Kita zu erleben, 
ist eine wichtige Erfahrung für Kin-
der. Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind Bücher in einer Buchhandlung 
kaufen oder in der Bibliothek auslei-
hen, erlebt Ihr Kind, dass Bücher zum 
Leben dazugehören. Oft bieten Biblio-
theken oder Buchhandlungen spezielle 
Veranstaltungen für Kinder an.

 

In Ihrer Bibliothek vor Ort kön-
nen Sie und Ihr Kind jede Menge 
Bücher (oft in verschiedenen 
Sprachen), CDs, Hörspiele und 
andere Medien ausleihen. Man 
freut sich auf Ihren Besuch und 
steht Ihnen bei Fragen rund 
um das Thema Vorlesen 
mit Rat und Tat zur Seite.

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   8 04.08.15   10:48
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Malen, Singen und Bewegen 
gehören dazu 
Bücher laden Kinder ein, ganz in 
eine Geschichte einzutauchen. Beim 
Malen, Singen und Bewegen findet 
Ihr Kind zusätzlich Ausdrucksformen, 
um die Geschichten und Bilder aus 
Büchern zu verstehen. 
 
Das Malen

Malen ist ein gutes Mittel, um das, 
was sich in der Fantasie abspielt, 
sichtbar zu machen.  
Kinder im Alter von drei Jahren sind 
noch in der „Kritzelphase“. Sie malen 
Striche und Kreise. 

Später entdecken sie, dass Dinge aus 
ihrem Alltag genau so aussehen wie 
die Zeichnungen und Bilder im Buch. 
Häufig malen Kinder die Dinge, die sie 
aus Bilderbüchern kennen. 

Für das spätere Schreiben ist das 
Malen der erste Schritt: Wer einen 
Stift halten und Striche, Kreise, Drei- 
und Vierecke zeichnen kann, ist auch 
in der Lage, Buchstaben zu schreiben.

 „Jana malt so gerne den Hasen aus ihrer Lieblingsgeschichte.  
Der sieht zwar anders aus, aber Jana sagt, das gehört so!“ (Jenny, Schwester)

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   9 04.08.15   10:48
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Singen fördert die Sprache!

Lieder hören und Singen aktiviert 
viele Bereiche im Gehirn: das Sprach-
zentrum, die Bereiche, die Töne wahr-
nehmen, die Bewegung steuern und 
Gefühle und Verstand 
verbinden. 

Bewegung tut gut

Die Kindheit findet heute zu einem 
großen Teil drinnen statt – und oft 
auch vor Bildschirmen. Das hat zur 
Folge, dass die Kinder sich weniger 
bewegen. Bewegung ist aber wichtig, 
denn sie unterstützt die Lust am 
Sprechenlernen.

Wer seinem Kind vorsingt, mit 
ihm singt und es selbst singen 
lässt, hilft ihm mit Wörtern 
umzugehen.     

Wenn Ihr Kind sehr unruhig oder 
zappelig ist, lassen Sie es erst 
einmal ein bisschen toben. Dann 
hat es danach mehr Ruhe, 
sich gemeinsam mit Ihnen 
Bücher anzuschauen.

„Der Luca ist so wild. Er tobt 
am liebsten rum und es ist gar 
nicht so leicht ihm vor zulesen.“ 
(Marco, Vater)
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Fernseher, mobile Telefone, Compu-
ter oder Tablets gehören inzwischen 
zur Ausstattung vieler Haushalte. 
Diese Medien üben auf Kinder und 
Jugendliche eine große Faszination 
aus. Genauso wie auf Erwachsene, 
die viel Zeit mit Fernsehen oder Com-
puterspielen verbringen. Dagegen 
ist grundsätzlich auch nichts einzu-
wenden. Wichtig ist, dass die Eltern 
wissen, welche Medien für ihre Kinder 
geeignet sind und wie lange diese 
genutzt werden können, ohne dass die 
Kinder überfordert werden.

Vorlesen und Spielen 
mit Apps

Bilderbuch-Apps sind kleine inter-
aktive Anwendungen für das Smart-
phone oder den Tablet-PC. Neben 

einer kleinen Geschichte bieten Apps 
oft zahlreiche Mitmachelemente wie 
Puzzles oder Memory-Spiele an. 

Vorlesen mit Hörbüchern 

Kinder lieben das Zuhören und darum 
auch das Vorlesen. Am liebsten hören 
sie vertrauten Menschen zu. Wenn Sie 
aber einmal keine Zeit zum Vorlesen 
haben, sind Hörbücher oder Kinder-
sendungen im Radio eine Alternative. 

Tipps zu Bilderbuch-Apps und 
Hör büchern finden Sie in der 
Broschüre „Lese- und Medien-
empfehlungen“ in Ihrer 
Lesestart-Tasche oder unter
www.stiftunglesen.de

Was andere Medien 
mit Vorlesen zu tun haben …
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… und was Sie als Eltern über 
Medien wissen sollten
Fachleute empfehlen: 
Kinder ab etwa drei Jahren 
sollten täglich höchstens 
eine halbe Stunde 
vor dem Fernseher 
oder dem PC verbringen.

Am besten entdecken Sie die 
Medien gemeinsam mit Ihrem 
Kind und helfen ihm, sich 
zurechtzufinden.   

Vereinbaren Sie klare Regeln, 
wann, wo und wie lange 
die Medien genutzt werden 
können.

Denken Sie daran, dass Sie 
für Ihr Kind ein ganz wichtiges 
Vorbild sind. 

Verbringen Sie auch medienfreie 
Zeit mit Ihrem Kind, z. B. beim 
Toben, beim Spaziergang und beim 
gemeinsamen Spielen.

Elektronische Medien können 
Bücher ergänzen. Sie können eine 
schöne Abwechslung sein auf 
Reisen, bei Wartezeiten oder für 
technikbegeisterte Kinder und 
Eltern.

Für kleine Kinder ist es besonders 
wichtig, die reale Welt mit allen 
Sinnen zu erfahren.
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Tipps 
zum Vorlesen

1  Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Vorlesen – Ihr Kind wird 
die gemütliche Atmosphäre lieben.

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

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

4  Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind. Gehen Sie auf seine Reaktionen, 
Fragen und Bedürfnisse ein. Beim Vorlesen eines Bilderbuches lässt 
sich ganz offen über alles sprechen, was Kinder beschäftigt.

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

6  Beziehen Sie sich in anderen Alltagssituationen im Gespräch mit 
Ihrem Kind auf Bilderbücher und Geschichten.

7  Lesen Sie Ihrem Kind in der Sprache vor, die Sie am besten spre-
chen. Das gilt auch für das Erzählen von Geschichten.

Nicht vergessen: 
Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche Wünsche und Be-
dürfnisse, die sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wissen am besten, 
was Ihr Kind mag und was ihm gut tut! 
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Διασημότητες-πρεσβευτές για την έναρξη της 
ανάγνωσης ενθαρρύνουν το διάβασμα:

Μπουλέντ Τσεϋλάν (Bülent Ceylan), κωμικός: « Όποιος διαβάζει, 
ξέρει περισσότερα. Το διάβασμα βοηθά στην κατανόηση 
άλλων πολιτισμών, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στο 
να είμαστε ευπρόσδεκτοι για κάτι καινούριο. Το διάβασμα 
διευρύνει εκτός αυτών τον ορίζοντα και είναι διασκε-
δαστικό! Ως πατέρας μιας κόρης, γνωρίζω ο ίδιος πόσο 
όμορφο είναι να διαβάσω κάτι σε ένα παιδί και να εμβα-
θύνουμε στην ιστορία μαζί - αυτό μπορώ να το συστήσω 
ανεπιφύλακτα σε όλους τους γονείς».

Ναζάν ´Εκες (Nazan Eckes), τηλεπαρουσιάστρια: «Πολλά παιδιά 
και νέοι συνδέουν το διάβασμα με τον εξαναγκασμό και 
ανακαλύπτουν πάρα πολύ αργά ή και καθόλου, ότι το διά-
βασμα είναι απίστευτα διασκεδαστικό και βοηθά να κατα-
νοήσουμε καλύτερα τη ζωή και τους ανθρώπους. Αυτό το 
ενδιαφέρον πρέπει απλώς να προωθηθεί στοχευμένα, ώστε 
να μην χαθεί» .

Μότσι Μαμπούζε (Motsi Mabuse), χορεύτρια: «Στηρίζω το ίδρυμα 
Stiftung Lesen, επειδή το διάβασμα είναι απίστευτα σημα-
ντικό για την εκπαίδευση του καθενός! Κατάγομαι από τη 
Νότια Αφρική και ξέρω πόσο σπουδαία αλλά και δύσκολη 
είναι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας. Το διάβασμα με 
βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Με το διάβασμα 
μπορώ, εκτός αυτού, να χαλαρώνω και να απελευθερώνω 
ξανά το μυαλό μου μετά από μια αγχωτική ημέρα».  

Φίλιπ Λαμ (Philipp Lahm), ποδοσφαιριστής: «Ξανά και ξανά είχα 
τη δυνατότητα να βιώσω στο θερινό καμπ Philipp Lahm-
Sommercamp με ποιο ενθουσιασμό και περιέργεια ανακα-
λύπτουν τον κόσμο τα παιδιά. Το διάβασμα είναι μια μεγάλη 
ευκαιρία για εκμάθηση πολλών καινούριων πραγμάτων με 
εύκολο τρόπο. Το διάβασμα στην οικογένεια είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να το πλησιάσουν τα παιδιά από νωρίς και 
να μεταδοθεί σε αυτά η χαρά της ανάγνωσης».  Ει
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Πρόλογος

Αγαπητοί γονείς, 

θυμάστε άραγε ακόμη; Πριν από δύο χρόνια, ίσως είχατε λάβει το πρώτο σετ 
Lesestart στον/στην παιδίατρό σας. Τότε το παιδί σας μόλις είχε αρχίσει να λέει 
«μαμά» ή «μπαμπά». Από τότε αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του όλο και περισσό-
τερο. Ο/η γιατρός σας σάς εξήγησε κατά την παράδοση του σετ πώς να υποστηρί-
ξετε την ανάπτυξη του παιδιού σας με τακτικό διάβασμα και αφήγηση. Ελπίζουμε 
ότι ανακαλύπτετε από τότε μαζί με το παιδί σας πολλά εικονογραφημένα βιβλία. 
Έτσι βιώνετε πώς το διάβασμα βοηθά το παιδί σας να κατανοήσει τον εαυτό του 
και το περιβάλλον του. 

Στη βιβλιοθήκη σας έχετε τώρα το δεύτερο σετ Lesestart για εσάς και για το τριών 
χρονών παιδί σας. Με τα νέα υλικά και με τον οδηγό « Έλα να μου διαβάσεις! 
Μέρος 2» (Komm, lies mir vor! Teil 2) θέλουμε να σας δώσουμε ξανά πρακτικές 
συμβουλές και προτάσεις ανάγνωσης. Ακόμα κι αν δεν έχετε λάβει το πρώτο σετ 
Lesestart, θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το θέμα της ανάγνωσης και 
αφήγησης στο τρέχον υλικό Lesestart.
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Εν τω μεταξύ, το παιδί σας ξέρει πολλές λέξεις, έμαθε να μιλάει, κάνει ερωτήσεις 
και ακούει ευχαρίστως μεγαλύτερες ιστορίες. ́Οταν του διαβάζετε ενθαρρύνετε 
ιδιαίτερα τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας. ́Ενα εικονογραφημένο βιβλίο με 
συναρπαστικές ιστορίες ή ένα εικονογραφημένο αναγνωστικό με θέματα από την 
καθημερινή ζωή προσφέρει πολλά θέματα συζήτησης.

Αν και κάθε παιδί αναπτύσσεται διαφορετικά, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηρι-
στικό: Είναι περίεργα και θέλουν να μαθαίνουν! Με την αφήγηση, κοιτάζοντας 
μαζί τα εικονογραφημένα βιβλία, ανταποκρίνεστε στις επιθυμίες του παιδιού σας 
και το υποστηρίζετε σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Ελπίζουμε να κάνετε ξανά το ταξίδι εξερεύνησης με την ανάγνωση και να επισκέ-
πτεστε ξανά και ξανά μαζί με το παιδί σας την τοπική βιβλιοθήκη. Εκεί μπορείτε 
να εξερευνήσετε μαζί πολλά βιβλία και άλλα πολυμέσα, όπως και να επωφελη-
θείτε από ελκυστικές προσφορές για οικογένειες.

Η ομάδα Lesestart του 
Stiftung Lesen

Όμοσπονδιακό Υπουργείο 
Παιδείας ́ Ερευνας



Foto RUI 1228
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Τι σημαίνει να διαβάζετε στο παιδί 
σας για την ανάπτυξη του παιδιού 
σας 

Το να διαβάζετε στο παιδί σας το υποστηρίζει να μάθει να μιλάει

Το διάβασμα στο παιδί δημιουργεί εγγύτητα

Το διάβασμα στο παιδί βοηθάει να εκφράζει τα συναισθήματά του

Το διάβασμα στο παιδί ενισχύει την κοινωνική συμπεριφορά

Το διάβασμα στο παιδί το βοηθά να συγκεντρώνεται

Το διάβασμα στο παιδί διεγείρει τη φαντασία

Το διάβασμα στο παιδί δημιουργεί εξυπνάδα

... και το διάβασμα στο παιδί  
απλά είναι πολύ διασκεδαστικό! 



Στα πρώτα χρόνια το παιδί σας έμαθε να σχηματίζει προ-
τάσεις. Τώρα ξέρει ότι οι λέξεις συνδυάζονται σύμφωνα με 
κανόνες, έχουν κάποιο νόημα και εκφράζουν διαφορετικά 
πράγματα. Τώρα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ρήματα 
(π. χ. τρέχω, παίζω, τρώω ...) και κάνει τις πρώτες ερωτήσεις. 
Κάνει διάκριση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος: Γιατί συμ-
βαίνει κάτι, τι συμβαίνει πρώτα και τι μετά;

Με το αυξανόμενο λεξιλόγιό του το παιδί σας μπορεί να δηλώνει όλο και καλύ-
τερα τις ανάγκες του. Ό́ταν διαβάζετε στο παιδί σας μπορείτε να υποστηρίξετε 
αυτή την ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας το παιδί σας να πει σε εσάς ή σε άλλους 
αυτό που του διαβάσατε.

Σε συνομιλίες και αφηγήσεις το παιδί σας δηλώνει τις σκέψεις, τις προθέσεις 
και τις επιθυμίες του. Ανακαλύπτει ότι άλλοι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές επιθυμίες και διαφορετικά συναισθήματα. Τώρα 
μπορεί να βάζει τον εαυτό του στη θέση των χαρακτήρων μιας 
ιστορίας και να κατανοεί τις ενέργειές τους. 

Αν το παιδί σας μεγαλώνει σε δίγλωσσο περιβάλλον, αναπτύσ-
σεται περισσότερο και στις δύο γλώσσες. Μπορεί να συμβεί 
να τις αναμιγνύει. ́ Όσο πιο καλά κατέχει και τις δύο γλώσσες, 
τόσο πιο εύκολα μπορεί να τις ξεχωρίζει. 
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Το παιδί σας ξέρει εν τω μεταξύ πολλές λέξεις, ανακαλύπτει σιγά-σιγά τα γράμ-
ματα και κατανοεί όλο και περισσότερους συσχετισμούς. Τώρα είναι σημαντικό να 
μιλάτε πολύ με το παιδί σας. Κάντε του ερωτήσεις. ́Ετσι αναπτύσσετε μια συνομι-
λία ανάμεσα σε εσάς και το παιδί σας. Αυτό ενεργοποιεί θετικά συναισθήματα στο 
παιδί σας και αισθάνεται ότι αφιερώνετε χρόνο για αυτό. Αλλά μην ξεχνάτε: Κάθε 
παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης και μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό!
 

Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού 
σας από τριών χρονών
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Τι χρειάζεστε: 
ένα βιβλίο, 
ένα μαξιλάρι - 
και χρόνο

Όταν του διαβάζετε, το παιδί σας 
βιώνει όλη την προσοχή σας και 
αισθάνεται ασφαλές. Αυτή είναι σπου-
δαία εμπειρία, που το παιδί σας τη 
συσχετίζει με την ανάγνωση. Να αντα-
ποκρίνεστε σε όλες τις αντιδράσεις 
του παιδιού σας όταν του διαβάζεται.
Να απαντάτε στις ερωτήσεις και να 

Υποστήριξη του παιδιού σας με το 
να του διαβάζετε 

κάνετε κι εσείς ερωτήσεις: Πώς σου 
φαίνεται αυτό; Σου συνέβη κάποτε κι 
εσένα αυτό; Πολλά παιδιά θέλουν να 
ακούν επανειλημμένα την ίδια ιστορία.
Εκπληρώστε αυτή την επιθυμία, αφού 
το παιδί επεξεργάζεται με τις εικόνες 
και την ιστορία κάτι, που το απασχολεί 
πολύ.

Ό́ταν μιλάτε με το παιδί σας για 
βιβλία και ιστορίες, υποστηρίζετε 
ταυτόχρονα την γλωσσική 
ανάπτυξή του.

βιβλία και ιστορίες, υποστηρίζετε 

 «Ο Μαξ κι εγώ δεν χρειαζόμαστε να διαβάζουμε πολύ: 
Μόνο για λίγο και στη συνέχεια αράζουμε με ένα εικονογραφημένο 
βιβλίο στο χαλί του σαλονιού ... » (Κρις, πατέρας)
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«Προτιμώ να του διαβάζω στα 
τούρκικα, έτσι αισθάνομαι πιο 
ασφαλής.» (Νουράν, μητέρα) 

Το διάβασμα ιστοριών μπορεί να 
γίνει σε όλες τις γλώσσες

Δεν υπάρχει επίσης αντίρρηση 
να διαβάζει κάθε γονιός ή άλλοι 
συγγενείς και φίλοι σε διαφορετικές 
κάθε φορά γλώσσες. ́Οταν το παιδί 
σας ακούει μια γνώριμη φωνή 
αισθάνεται καλά, αφομοιώνει 
νέες εκφράσεις και δημιουργεί 
συσχετισμούς.

 

Διαβάστε στο παιδί σας στη 
γλώσσα στην οποία συνήθως 
του μιλάτε. Πολλά από αυτά που 
μαθαίνει το παιδί σας όταν του 
διαβάζετε ή του λέτε ιστορίες 
δεν συνδέονται με μια 
συγκεκριμένη γλώσσα. 

Ποτέ δεν είναι αργά

Δεν είστε αρκετά εξοικειωμένοι με 
τα βιβλία και το διάβασμα; Μην ανη-
συχείτε: Ποτέ δεν είναι αργά για να 
ξεκινήσετε να διαβάζετε στο παιδί 
και να ζωντανεύετε εικόνες κατά την 
αφήγηση ιστοριών. Μόνο θάρρος!

Διαβάστε με κέφι

Είτε χαρούμενοι, θυμωμένοι, αστείοι 
είτε σοβαροί: Προσαρμόζοντας 
κατά την ανάγνωση τη φωνή, την 
ένταση και τον ρυθμό σας στη 
δράση, αυξάνετε την ένταση και 
την ευχαρίστηση της ανάγνωσης. 
Μπορείτε να εφεύρετε και νέες λέξεις 
μαζί με το παιδί σας. ́Η να σκεφτείτε 
μαζί καινούριες ιστορίες για τις 
φωτογραφίες. Ενθαρρύνετε έτσι τη 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας 
και συγχρόνως το διασκεδάζετε.

Τα εικονογραφημένα βιβλία είναι 
σχεδιασμένα για αρχάριους ανα-
γνώστες. Αν σε αυτούς συμπε-
ριλαμβάνονται και οι ενήλικες, 
δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα. 
Κατακτήστε μαζί με το παιδί σας 
τις ιστορίες και να είστε 
υπομονετικοί με τον εαυτό 
σας και το παιδί σας.
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Τι κάνουν τα εικονογραφημένα 
βιβλία

Τα εικονογραφημένα βιβλία επεξη-
γούν καθημερινά συμβάντα, παρέχουν 
πληροφορίες και γνώσεις. Ανοίγετε 
νέους κόσμους και ενισχύετε τη δημι-
ουργικότητα και τη φαντασία. ́Ετσι 
συμβάλλετε πολύ στη γλωσσική ανά-
πτυξη του παιδιού σας.

Αυτό ενδιαφέρει τώρα 
το παιδί σας

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό! Για 
μερικά, σημαντικότερες είναι οι ιστο-
ρίες στα εικονογραφημένα βιβλία και 
για άλλα οι εικόνες είναι ιδιαίτερα 
συναρπαστικές. Σχεδόν όλα τα παιδιά 
αγαπούν ιδιαίτερα τους χαρακτήρες 
ζώων. Το αργότερο με την επίσκεψη 
στον παιδικό σταθμό γίνονται και άλλα 
θέματα ενδιαφέροντα. Ο κόσμος, 
όπως τον ξέρουν τα παιδιά, συμπλη-
ρώνεται από φανταστικές ιστορίες 
και παραμύθια. Οι ομοιοκαταληξίες 
ξυπνούν την επιθυμία για γλωσσικά 
παιχνίδια. Τα πρώτα αναγνωστικά 
βιβλία και βιβλία με κρυμμένα αντι-

κείμενα ενισχύουν τη χαρά της ανα-
κάλυψης.

Τα βιβλία είναι παντού

Η εμπειρία των βιβλίων και σε άλλους 
τόπους εκτός του σπιτιού ή του παιδι-
κού σταθμού είναι σπουδαία εμπειρία 
για τα παιδιά. Όταν αγοράζετε βιβλία 
μαζί με το παιδί σας σε βιβλιοπωλείο 
ή τα δανείζεστε από τη βιβλιοθήκη, το 
παιδί σας αποκτά την εμπειρία, ότι τα 
βιβλία είναι συνυφασμένα με τη ζωή. 
Συχνά οι βιβλιοθήκες ή τα βιβλιοπω-
λεία προσφέρουν ειδικές εκδηλώσεις 
για παιδιά.

 

Στην τοπική σας βιβλιοθήκη μπο-
ρείτε εσείς και το παιδί σας να 
δανειστείτε οποιαδήποτε ποσό-
τητα βιβλίων (συχνά σε διάφορες 
γλώσσες), CD, ηχητικά έργα και 
άλλα πολυμέσα. Χαίρονται για την 
επίσκεψή σας και σας συμπαρα-
στέκονται με λόγια και με έργα σε 
θέματα που σχετίζονται με το 
θέμα του διαβάσματος 
στα παιδιά.
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Με ζωγραφική, τραγούδι και 
κίνηση  
Τα βιβλία προσκαλούν τα παιδιά να 
εντρυφήσουν σε μια ιστορία. Στη 
ζωγραφική, στο τραγούδι και στην 
κίνηση το παιδί σας βρίσκει πρόσθε-
τες μορφές έκφρασης, για να κατα-
νοήσει τις ιστορίες και τις εικόνες των 
βιβλίων. 
 
Η ζωγραφική

Η ζωγραφική είναι ένα καλό μέσον 
για να γίνει ορατό αυτό που συμβαίνει 
στη φαντασία. Τα παιδιά στην ηλικία 
των τριών ετών είναι ακόμη στο στά-
διο του «μουντζουρώματος». Ζωγρα-
φίζουν γραμμές και κύκλους. 

Αργότερα ανακαλύπτουν ότι τα πράγ-
ματα της καθημερινής ζωής φαίνο-
νται ακριβώς όπως τα σχέδια και οι 
εικόνες του βιβλίου. Συχνά τα παιδιά 
ζωγραφίζουν τα πράγματα που γνωρί-
ζουν από εικονογραφημένα βιβλία. 

Για τη γραφή αργότερα, η ζωγραφική 
είναι το πρώτο βήμα: ́Οποιος μπορεί 
να κρατήσει στα χέρια του μολύβι και 
να κάνει γραμμές, κύκλους, τρίγωνα 
και τετράγωνα, είναι σε θέση να γρά-
ψει και γράμματα.

 «Η Γιάννα ζωγραφίζει με ευχαρίστηση τον λαγό από την αγα-
πημένη της ιστορία. Φαίνεται διαφορετικός, αλλά η Γιάννα λέει, ότι έτσι 
πρέπει να είναι!» (Τζένη, αδελφή)
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Το τραγούδι υποστηρίζει τη 
γλώσσα!

Το άκουσμα τραγουδιών και το τρα-
γούδι ενεργοποιούν πολλούς τομείς 
στον εγκέφαλο: το γλωσσικό κέντρο, 
τους τομείς αντίληψης ήχων, που 
ελέγχουν την κίνηση και 
συνδέονται με τα  
συναισθήματα και 
την κατανόηση.

Η κίνηση κάνει καλό 

Την παιδική ηλικία σήμερα την περ-
νούν κατά μεγάλο μέρος μέσα - και 
συχνά μπροστά σε οθόνες. Αυτό έχει 
ως επακόλουθο τα παιδιά να κινούνται 
λιγότερο. ́Ομως η κίνηση είναι σημα-
ντική, επειδή υποστηρίζει την επιθυ-
μία για γλωσσική μάθηση.

Ό́ποιος τραγουδάει στο παιδί του, 
τραγουδάει μαζί του και το αφήνει 
να τραγουδήσει, το  βοηθά 
να μεταχειρίζεται τις λέξεις.   

Αν το παιδί σας είναι πολύ 
ανήσυχο ή αεικίνητο, αφήστε το 
πρώτα να γυρίσει λίγο ξέφρενα.
Στη συνέχεια θα είναι πιο 
ήσυχο, για να κοιτάξει 
μαζί σας τα βιβλία.

«Ο Λουκάς είναι τόσο ανήσυχος. 
Προτιμά να γυρίζει ανεξέλεγκτα 
και δεν είναι καθόλου εύκολο να 
του διαβάσω.» (Μάρκος, πατέρας)



Η τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα, οι 
υπολογιστές ή οι ταμπλέτες ανήκουν 
εν τω μεταξύ στον εξοπλισμό πολ-
λών νοικοκυριών. Αυτά τα πολυμέσα 
ασκούν μια έντονη γοητεία στα παιδιά 
και στους εφήβους. Ακριβώς όπως 
και στους ενήλικες που περνούν πολύ 
χρόνο βλέποντας τηλεόραση ή παίζο-
ντας παιχνίδια στον υπολογιστή. Κατά 
κανόνα δεν υπάρχει αντίρρηση. Σημα-
ντικό είναι να γνωρίζουν οι γονείς 
ποια πολυμέσα είναι κατάλληλα για 
τα παιδιά τους και για πόσο χρονικό 
διάστημα μπορούν αυτά να χρησιμο-
ποιούνται, χωρίς να επιβαρύνονται τα 
παιδιά.

Το διάβασμα στο παιδί και το 
παιχνίδι με εφαρμογές

Οι εφαρμογές με εικονογραφημένα 
βιβλία είναι μικρές διαδραστικές 

εφαρμογές για το έξυπνο τηλέφωνο ή 
την ταμπλέτα. Εκτός από μια σύντομη 
ιστορία, οι εφαρμογές προσφέρουν 
συχνά πολλά διαδραστικά στοιχεία, 
όπως παζλ ή παιχνίδια μνήμης.

Το διάβασμα στο παιδί με 
ηχητικά βιβλία 

Στα παιδιά αρέσει να ακούν και επο-
μένως να τους διαβάζετε. Τους αρέσει 
ιδίως να ακούν οικείους ανθρώπους. 
Αλλά αν κάποτε δεν έχετε χρόνο να 
τα διαβάσετε, τα ηχητικά βιβλία και 
οι παιδικές ραδιοφωνικές εκπομπές 
είναι μια εναλλακτική λύση.

Τι σχέση έχουν άλλα 
πολυμέσα με το διάβασμα ...
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... και τι θα πρέπει να γνωρίζετε 
εσείς ως γονείς για τα πολυμέσα
Οι ειδικοί συνιστούν: 
Τα παιδιά από την ηλικία 
των τριών ετών περίπου 
θα πρέπει να περνούν το 
ανώτερο μισή ώρα την ημέρα 
μπροστά στην τηλεόραση ή 
στον υπολογιστή.

Καλύτερο είναι να ανακαλύψετε 
τα πολυμέσα μαζί με το παιδί 
σας και να το βοηθήσετε να 
προσαρμοστεί.  

Συμφωνήστε σαφείς κανόνες ως 
προς το πότε, πού και για πόσο 
χρονικό διάστημα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα πολυμέσα.

Να θυμάστε, ότι είστε ένα πολύ 
σημαντικό πρότυπο για το παιδί 
σας. 

Να περνάτε και χρόνο χωρίς 
πολυμέσα με το παιδί σας, π.χ. 
όταν παίζει ανέμελα, όταν πάτε 
βόλτα ή όταν παίζετε μαζί.

Τα ηλεκτρονικά πολυμέσα μπο-
ρούν να συμπληρώνουν τα βιβλία. 
Μπορούν να είναι μια όμορφη 
εναλλαγή σε ταξίδια, σε χρόνους 
αναμονής ή για ενθουσιασμένα 
από την τεχνολογία παιδιά και 
γονείς. 

Για τα μικρά παιδιά είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να αποκτήσουν 
εμπειρία για τον πραγματικό 
κόσμο με όλες τις αισθήσεις.
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Συμβουλές για το 
διάβασμα στα παιδιά

1  Βρείτε μια άνετη θέση για το διάβασμα - Το παιδί σας θα αγαπήσει 
τη ζεστή ατμόσφαιρα.

2  Επιλέξτε μια βολική ώρα για το διάβασμα και το κοίταγμα 
εικονογραφημένων βιβλίων. Π.χ. κάποιον χρόνο ανάπαυσης κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ή την ώρα πριν πάει για ύπνο.

3  Διαβάστε του τακτικά, έτσι ώστε το διάβασμα να γίνει αναπόσπαστο 
κομμάτι στη ζωή της οικογένειάς σας.

4  Να είστε υπομονετικοί με το παιδί σας. Απαντάτε στις αντιδράσεις, 
τις ερωτήσεις και τις ανάγκες του. Κατά την ανάγνωση ενός 
εικονογραφημένου βιβλίου δίνεται η ευκαιρία για ανοιχτή συζήτηση 
για οτιδήποτε απασχολεί τα παιδιά.

5  Αφήστε και το παιδί σας να επιλέξει τα βιβλία. Ανταποκριθείτε στα 
ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του και διαβάστε επανειλημμένα το 
αγαπημένο του βιβλίο. 

6  Συσχετίστε άλλες καταστάσεις της καθημερινότητας στη συνομιλία 
με το παιδί σας με τα εικονογραφημένα βιβλία και τις ιστορίες.

7  Διαβάστε στο παιδί σας στη γλώσσα που μιλάτε καλύτερα. Αυτό 
ισχύει επίσης και για την αφήγηση ιστοριών.

Μην ξεχνάτε:
Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές επιθυμίες και 
ανάγκες, που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Εσείς ξέρετε 
καλύτερα τι αρέσει στο παιδί σας και τι του κάνει καλό!
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