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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)
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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 …

11www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart www.lesestart.de     facebook.com/Lesestart

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   11 04.08.15   10:48



… 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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Відомі посланці комплекту «Починаємо читати»  
активно виступають в підтримку читання вголос:

Бюлент Цейлан, комедійний актор: 
«Той, хто читає, більше знає. Читання допомагає розу-
міти інші культури, вивчати іноземні мови і бути відкри-
тим для нового. Крім того, читання розширює світогляд 
і просто приносить задоволення! Будучи татом своєї 
доньки, я знаю сам, як гарно щось читати  дитині вголос 
і при цьому зануритися разом в зміст оповідання – це я 
можу тільки порадити всім батькам.»
Назан Екес, телеведуча:
«Багато дітей і підлітків асоціюють читання з примушу-
ванням, вони надто пізно усвідомлюють або взагалі не 
усвідомлюють, що читання приносить неймовірно багато 
задоволення та допомагає краще розуміти життя і людей. 
Потрібно тільки цілеспрямовано сприяти розвитку цього 
інтересу, щоб не втратити його.»
Мотсі Мабузе, танцюристка: 
«Я підтримую Читацький фонд, так як читання надзви-
чайно важливе для формування особистості! Я із Півден-
ної Африки і знаю, як важливо, але разом з тим і  важко 
вивчити іноземну мову. Читання мені дуже допомогло в 
цьому. Крім того, я можу розслабитися в процесі читання 
і знову забути про проблеми (після стресового дня).»  

Пилип Лам, футболіст:   
«Мені вдається знову і знову переживати події в літ-
ньому таборі Пилипа Лама і те, з яким задоволенням і 
допитливістю діти відкривають для себе світ. Читання 
вголос при цьому – чудова можливість простим чином 
вивчати багато нового. Читання вголос в сім’ї – це 
найкращий спосіб залучати дітей до книг вже з ран-
нього дитинства і, таким чином, передавати їм радість 
читання.» ф
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Передмова

Дорогі батьки,

чи ви ще пам’ятаєте? Два роки тому Ви очевидно отримали в своїй дитячій 
клініці перший комплект «Починаємо читати». Якраз тоді Ваша дитина почала 
говорити слова «мама» чи «тато». З тих пір вона все більш усвідомлено пізнає 
оточуючий її світ.Ваш лікар пояснив Вам, передаючи комплект, яким чином Ви 
можете сприяти розвитку своєї дитини регулярним читанням вголос і розпові-
данням.Сподіваємось, що Ви разом зі своєю дитиною з тих пір опрацьовуєте 
з нею багато книг з ілюстраціями. При цьому Ви переконуєтесь на власному 
досвіді, як читання вголос допомагає Вашій дитині розуміти себе та оточую-
чий її світ.

Щойно Ви та Ваша трьохрічна дитина отримали в своїй бібліотеці другий 
комплект «Починаємо читати».Новими матеріалами та посібником «Прийди, 
почитай мені вголос! Частина 2“ ми хотіли б знову дати Вам практичні поради 
щодо  читання вголос та пропозиції. Також якщо Ви не отримали перший 
комплект  «Починаємо читати», Ви знайдете в нинішніх матеріалах комплекту 
«Починаємо читати» багато корисних порад на тему «Читання вголос та розпо-
відання».
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Тим часом Ваша дитина вивчає багато слів, навчилася говорити, ставить запи-
тання і охоче слухає більші оповідання. Читаючи вголос, Ви особливо сприяєте 
мовному розвитку своєї дитини. Книга з ілюстраціями із захоплюючими опо-
віданнями чи предметна книга з ілюстраціями та описом буденних ситуацій 
надають цілком достатньо матеріалу для розмов.

Навіть якщо кожна дитина по-різному розвивається, у всіх є спільне:
Вони допитливі і хочуть вчитися! Шляхом  розповідання, разом розглядаючи 
книгу з ілюстраціями, Ви виконуєте ці побажання своєї дитини і підтримуєте її 
уподобання та інтереси.

Сподіваємось, Ви охоче знову відправитесь у пізнавальну подорож читання 
вголос з новим комплектом і разом зі своєю дитиною відвідуватимете бібліо-
теку за місцем проживання знову і знову. Там Ви разом зможете відкрити для 
себе багато книг та інші електронні медіа, а також скористатися привабливими 
пропозиціями для сімей.

Ваш колектив «Починаємо 
читати» Читацького  фонду 

Ваше Федеральне 
міністерство освіти та 
наукових досліджень



Foto RUI 1228
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Що для розвитку Вашої дитини 
значить читання вголос
 

Читання вголос підтримує Вашу дитину, коли вона вчиться говорити

Читання вголос зближує з дитиною

Читання вголос допомагає Вашій дитині висловлювати свої почуття

Читання вголос покращує соціальну поведінку

Читання вголос допомагає Вашій дитині концентрувати увагу

Читання вголос стимулює уяву

Читання вголос робить дитину розумною

… і читання вголос просто  
приносить досить багато задоволення!

 



В перші роки життя Ваша дитина навчилася складати 
речення. Тепер вона знає, що слова, які скомбіновані 
згідно правил, несуть якийсь зміст і висловлюють різні 
речі. Тепер Ваша дитина використовує все більше дієслів 
(наприклад, бігати, гратися, їсти … ) і задає перші запи-
тання. Вона розрізняє причину і наслідок: Чому відбува-
ється це, що відбувається спочатку і що пізніше?

За допомогою свого запасу слів, що збільшується, Ваша дитина все більше 
може висловлювати свої потреби. Читанням вголос Ви можете підтримувати 
її розвиток, спонукаючи свою дитину переказувати або розповідати іншим 
прочитане вголос.

В розмовах та в процесі розповідання Ваша дитина висловлює свої думки, 
наміри та побажання. Вона відкриває для себе, що в інших 
людей інакші побажання і почуття. Тепер вона може пізна-
вати також персонажів із оповідань та розуміти їх вчинки.  

Якщо Ваша дитина росте в двомовному оточенні, вона і 
надалі розвиватиме знання двох мов. Може бути таке, що 
вона буде їх змішувати. Чим більше Ваша дитина оволо-
діватиме двома мовами, тим легше вона їх розрізнятиме в 
застосуванні.
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Ваша дитина тим часом пізнає багато слів, відкриває для себе літеру за 
літерою, і все більше розуміє взаємозв’язки. Зараз важливо, щоб Ви багато 
розмовляли зі своєю дитиною. Ставте їй запитання. Таким чином розвива-
ється розмова між Вами і Вашою дитиною. Це викликає позитивні почуття 
у Вашої дитини, і вона відчуває, що Ви приділяєте їй час. Але не забувайте: 
У кожної дитини своя швидкість розвитку і кожній дитині навчання дається 
швидше чи повільніше! 

Мовний розвиток Вашої дитини  
з трьох років
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Все що Вам потрібно: 
книга, 
подушка 
– і час
 

Під час читання вголос Ваша дитина 
усвідомлює Вашу повну увагу і 
почуває себе в безпеці. Це важливий 
досвід, що з’єднує Вашу дитину з 
читанням. Під час читання вголос 
приділяйте увагу всім реакціям 
Вашої дитини. Відповідайте на 
запитання і ставте деякі запитання 
самі: Як тобі це? З тобою якось таке 

Читання вголос сприяє розвитку 
Вашої дитини
 

також вже траплялося? Багато дітей 
хочуть слухати те ж саме оповідання 
знову і знову. Виконуйте це поба-
жання, оскільки Ваша дитина щось 
осмислює, розглядаючи ілюстрації 
і слухаючи оповідання, що її дуже 
захоплює.

Коли Ви ведете бесіду зі своєю 
дитиною про книги та опові-
дання, Ви одночасно підтримуєте 
її мовний розвиток.
дання, Ви одночасно підтримуєте 

 «Максу і мені взагалі не потрібно багато для читання вго-
лос: Тільки трошки часу, і тоді ми байдикуємо, сидимо, розсівшись на 
килимку із книгою з ілюстраціями у вітальні …» (Кріс, тато)
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«Я охочіше за все читаю вголос 
турецькою мовою, оскільки я так 
відчуваю себе найбільш впевне-
ною.» (Нуран, мама)

 

Читання вголос можливе будь-
якою мовою

Це також не заважає тому, якщо 
кожен із батьків чи інших родичів і 
друзів читатиме вголос відповідно 
різними мовами. При знайомій 
слуховій співзвучності Ваша дитина  
відчуватиме себе комфортно, сприй-
матиме нові вирази і формуватиме 
взаємозв’язки.  
 

Читайте вголос своїй дитині тією 
мовою, якою ви звичайно з нею 
розмовляєте. Багато із того, що 
Ваша дитина вивчає в процесі 
читання вголос і розповідання, 
не пов’язане з певною 
мовою.

Ніколи не пізно

Ви самі не дуже знайомі з книгами 
і читанням? Не хвилюйтесь через 
це, ніколи не пізно почати читати 
(вголос), оживляючи оповідання та 
ілюстрації розповідями. Сміливіше!

Читайте вголос емоційно

Чи радісно, чи сердито, чи весело, 
чи  серйозно: Якщо під час читання 
вголос Ваш голос, гучність або темп  
відповідатимуть сюжету, Ви збіль-
шите напруженість уваги і задово-
лення від читання вголос. Ви можете 
також разом зі своєю дитиною 
придумувати нові слова. Або разом 
складайте нові оповідання до ілю-
страцій. Таким чином Ви сприяти-
мете мовному розвитку своєї дитини 
і отримаєте від цього дуже багато 
задоволення.

Книги з ілюстраціями розроблені 
для починаючих читачів. Якщо 
до них віднести також дорослих, 
тоді це взагалі не проблема. 
Опрацьовуйте оповідання разом 
зі своєю дитиною і будьте тер-
плячими до себе та дитини.

читання вголос і розповідання, 

зі своєю дитиною і будьте тер-
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Що можуть книги з ілюстраціями

Книги з ілюстраціями пояснюють 
події буднів, дають інформацію і 
знання. Вони відкривають новий 
світ і сприяють розвитку творчих 
здібностей та уяви. Таким чином Ви 
робите великий внесок в мовний 
розвиток своєї дитини.

Це цікавить Вашу дитину зараз

Кожна дитина своєрідна! Для дея-
ких дітей оповідання в книгах з 
ілюстраціями здаються найбільш 
важливими, а для інших особливо 
захоплюючими здаються ілюстрації. 
Майже у всіх дітей особливо улю-
блені персонажі-тварини. Інші теми 
стануть також цікавими не пізніше, 
ніж дитина почне відвідувати ясла. 
Світ, яким його бачать діти,  допов-
нюється фантастичними оповідан-
нями і казками. Вірші спонукають 
бажання до мовних ігор. Перші 
предметні книги та книги із зобра-
женням  багатьох об’єктів приносять 
радість відкриттів.

Книги всюди

Переживати зміст книг також в 
інших місцях, не тільки вдома або 
в яслах – це важливий досвід для 
дітей. Якщо Ви купуєте разом зі 
своєю дитиною книги в книжковому 
магазині або берете в бібліотеці, то 
Ваша дитина усвідомлює, що книги 
відносяться до життя. Бібліотеки чи 
книжкові магазини часто пропону-
ють спеціальні заходи для дітей.

 

В своїй бібліотеці за місцем 
проживання Ви та Ваша дитина 
можете взяти цілком достатньо 
книг (часто різними мовами), 
компакт-дисків, аудіоп’єс та 
інших електронних медіа. 
Вашому візиту будуть раді 
і завжди до Ваших послуг у 
випадку виникнення запитань 
щодо читання вголос, готові 
будуть Вам допомогти 
словом і ділом.
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Малювання, спів та рухи також 
відносяться до цього
 Книги запрошують дітей повністю 
зануритися в сюжет оповідання. В 
процесі малювання, співу та рухів 
Ваша дитина знайде додаткові 
форми висловлення, щоб зрозуміти 
оповідання та ілюстрації в книгах.
  
Малювання

Малювання – це хороший засіб для 
показу того,  що відтворює уява. 
Діти у віці трьох років все ще у «фазі 
нерозбірливої писанини». Вони 
малюють лінії та кола.
 

Пізніше вони відкриють для себе, 
що речі в їх повсякденному житті 
виглядають точно так, як малюнки та 
ілюстрації в книзі. Діти часто малю-
ють речі, які вони знають із книг з 
ілюстраціями.
 

Малювання – це перший крок до 
навчання письму пізніше: Той, хто 
вміє тримати олівець і малювати 
лінії, кола, трикутники і чотирикут-
ники, також зможе писати і літери.

   «Яна так охоче малює зайця із свого улюбленого оповідання. 
Правда він виглядає по-іншому, але Яна говорить, так годиться!» 
(Дженні, сестра)
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Спів сприяє розвитку мовлення!

Слухання пісень і спів задіюють 
багато ділянок  головного мозку: 
центр мовлення, ділянки  мозку, 
що сприймають звуки, управляють 
рухами, зв’язують 
почуття та розуміння.

Рух корисний

Нині більшу частину часу діти 
проводять в приміщенні – і також 
дуже часто перед екраном телеві-
зора. В результаті чого діти менше 
рухаються. Але рух – це важливо, 
оскільки він підтримує бажання вчи-
тися говорити.

Хто співає своїй дитині вголос, 
співає з нею разом і заохочує їй 
співати самостійно, допомагає 
їй правильно обходитися 
зі словами.

Якщо Ваша дитина дуже 
неспокійна або непосидлива, 
дозвольте їй спочатку трошки 
попустувати. Тоді після цього їй 
захочеться більше спокою, 
щоб подивитися разом 
з Вами книги.

«Луца такий непосидько. 
Найбільш за все він любить 
пустувати, і зовсім нелегка 
справа читати йому вголос.» 
(Марко, тато)

співати самостійно, допомагає 



Телевізори, мобільні телефони, 
комп’ютери чи планшети – нині зви-
чайне устаткування багатьох  домо-
господарств. Ці електронні медіа 
викликають  велике захоплення у 
дітей та підлітків. Також як і в дорос-
лих, які проводять багато часу перед 
телевізором чи комп’ютерними 
іграми. По суті, цьому суперечити не 
варто. Важливо, щоб батьки знали, 
які електронні медіа підходять для 
їхніх  дітей і як довго ними можна 
користуватися, щоб не перевантажу-
вати дітей.

Читання вголос та ігри із засто-
суванням прикладних програм

Прикладні програми до книг з 
ілюстраціями – це маленькі інте-

рактивні прикладні програми 
для смартфону або планшетного 
комп’ютера. Поряд з маленьким 
оповіданням прикладні програми 
часто пропонують багато доповнень 
із завданнями, такими як пазли або 
ігри для тренування пам’яті.
 
Читання вголос по аудіокнигах

Діти люблять слухати і тому також 
люблять читання  вголос. Найбільше 
вони люблять слухати близьких 
людей. Але якщо у Вас немає часу 
для читання вголос, то аудіокниги 
чи дитячі передачі по радіо будуть 
альтернативою.

Як інші електронні медіа 
пов’язані з читанням вголос …пов’язані з читанням вголос …
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… і що Ви, будучи батьками, 
повинні знати про електронні 
медіа
Спеціалісти радять: Діти, почи-
наючи з віку біля трьох років, 
повинні проводити перед теле-
візором чи комп’ютером не 
більше, ніж півгодини щодня.

Краще всього відкривайте для 
себе електронні медіа разом із 
своєю дитиною і допомагайте їй 
зорієнтуватися в них.

Домовтеся про чіткі правила, 
коли, де і як довго електронні 
медіа можуть  застосовуватися.

Подумайте про те, щоб Ви були 
для своєї дитини справжнім при-
кладом.

Проводьте разом зі своєю дити-
ною також вільний від електро-
нних медіа час, наприклад, коли 
дитина пустує, під час прогуля-
нок та сумісних ігор.

Електронні медіа можуть допов-
нювати книги. Вони можуть бути 
чудовою заміною під час подо-
рожей, при очікуванні, або для 
дітей та дорослих, які захоплю-
ються технікою.

Для маленьких дітей особливо 
важливо пізнавати реальний світ 
всіма органами чуття.
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Поради щодо 
читання вголос

1  Знайдіть для себе зручне місце для читання вголос  – Вашій 
дитині подобатиметься затишна атмосфера.

2  Для читання вголос і розгляду книг з  ілюстраціями підберіть 
зручний час:  наприклад, період відпочинку в обід або вечірній 
час перед сном.

3  Читайте вголос регулярно, таким чином читання вголос стане 
невід’ємною складовою частиною Ваших сімейних буднів.

4  Майте терпіння до своєї дитини. Приділяйте увагу її реакціям, 
запитанням та потребам. Під час читання вголос книги з 
ілюстраціями вдається дуже відкрита розмова з дітьми про те, 
що їх турбує.

5  Заохочуйте Вашу дитину вибирати книги. Приділяйте увагу її 
інтересам та побажанням,  перечитуйте вголос її улюблену книгу 
знову і знову.

6  Під час розмови зі своєю дитиною в інших буденних ситуаціях 
посилайтеся на книги з ілюстраціями та оповідання.

7  Читайте вголос своїй дитині мовою, якою Ви найкраще 
володієте. Це стосується також розповідання оповідань. 

Не забувайте:
Кожна дитина своєрідна, і в кожної дитини інші побажання та 
потреби, які змінюються з часом. Ви найкраще знаєте, що Ваша 
дитина любить, і що приносить їй користь!
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