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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.
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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



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

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.

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

02Lestart_Rat_4-sprachenD_2015_K06.indd   12 04.08.15   10:48



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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Những đại sứ nổi tiếng của  
ủng hộ việc đọc cho con:

Bülent Ceylan, diễn viên hài kịch: 
»Đọc nhiều, hiểu biết nhiều. Đọc giúp bạn hiểu về 
những nền văn hóa khác, học thêm ngoại ngữ và mở 
mang nhiều điều mới. Ngoài ra, đọc sách giúp bạn mở 
rộng chân trời mới và mang lại nhiều niềm vui. Là cha 
của một cô con gái, tôi biết rõ rằng thật tuyệt vời biết 
bao khi đọc sách cho một đứa trẻ và cùng nhau hòa 
mình vào những câu chuyện – đó là điều mà tôi muốn 
khuyên tất cả những bậc cha mẹ.«
Nazan Eckes, người dẫn chương trình truyền hình: 
»Rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đến với việc đọc 
sách vì bị bắt buộc, họ phát hiện nhiều điều quá muộn 
hoặc thấy việc đọc chẳng mang lại niềm vui một chút 
nào và chẳng giúp họ hiểu cuộc sống và con người tốt 
hơn. Cần phải khuyến khích định hướng để thú vui này 
không bị mai một.«
Motsi Mabuse, một vũ công chia sẻ:
»Tôi ủng hộ thành lập Hội Đọc Sách vì việc đọc thực sự 
vô cùng quan trọng đối với việc giáo dục cá nhân. Tôi 
đến từ Nam Phi, và tôi hiểu được việc học thêm một 
ngôn ngữ là quan trọng cũng như khó khăn như thế 
nào. Đọc sách giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc này. 
Ngoài ra, đọc còn giúp tôi thư giãn và thoải mái đầu óc 
(sau một ngày căng thẳng).«  

Philipp Lahm, cầu thủ bóng đá:   
»Tại trại hè Philipp Lahm, tôi luôn có những trải 
nghiệm mới về sự hào hứng và tò mò của trẻ em khi 
khám phá thế giới. Đọc là một cơ hội tuyệt vời và đơn 
giản nhất để hiểu thêm những  điều mới mẻ. Đọc sách 
cho con nghe trong gia đình là cách tốt nhất để trẻ sớm 
làm quen với những cuốn sách và truyền cho chúng 
cảm hứng khi đọc.«  A
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Lời nói đầu

Các bậc phụ huynh thân mến, 

Các bạn còn nhớ không? Cách đây hai năm có lẽ các bạn đã đón nhận bộ 
Lesestart đầu tiên tại phòng khám nhi của con mình. Khi đó con bạn bắt đầu 
tập nói “mẹ” hoặc “bố”. Kể từ đó trẻ nhận thức rõ rệt hơn về môi trường  xung 
quanh  mình. Khi trao cho bạn bộ sách, bác sỹ đã giải thích làm cách nào 
để bạn có thể thúc đẩy sự phát triển của con mình thông qua việc thường 
xuyên đọc và kể chuyện cho con nghe. Chúng tôi hy vọng rằng kể từ đó đến 
nay bạn đã cùng con mình khám phá thêm nhiều sách hình ảnh khác. Qua 
đó bạn được trải nghiệm việc đọc đã giúp con mình hiểu hơn về môi trường 
xung quanh như thế nào.

Bạn có thể nhận bộ Lesestart thứ hai dành cho cha mẹ có con 3 tuổi tại thư 
viện của mình. Với những tài liệu mới và cẩm nang “Hãy đọc cho con nghe! 
Phần 2", chúng tôi muốn tiếp tục mang đến cho các bạn những lời khuyên và 
gợi ý thiết thực cho việc đọc. Ngay cả khi không có bộ Lesestart 1, bạn cũng 
có thể tìm thấy nhiều gợi ý hữu ích về chủ đề đọc và kể chuyện trong quyển 
Lesestart mới nhất.
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Bây giờ con bạn biết được nhiều từ, đã học nói, biết đặt câu hỏi và thích nghe 
những câu chuyện dài. Đọc cho con nghe là bạn đang hỗ trợ đắc lực cho 
việc phát triển ngôn ngữ của trẻ. Một cuốn sách hình với những câu chuyện 
hấp dẫn hay một quyển vẽ hình đồ vật với những tình huống hàng ngày sẽ 
truyền tải được rất nhiều ngôn ngữ trò chuyện.

Ngay cả khi mỗi đứa trẻ phát triển theo một cách riêng, thì chúng cũng có 
một điểm chung: Chúng tò mò và ham hiểu biết! Bằng cách kể chuyện khi 
cùng xem những quyển sách hình, bạn sẽ đáp ứng được mong muốn này 
của con và thúc đẩy chúng phát triển theo khuynh hướng và sở thích của 
bản thân.

Chúng tôi hy vọng rằng với bộ sách mới này bạn sẽ lại có niềm vui khám phá 
những điều mới lạ từ việc đọc cho con và lại cùng con bạn đến thăm thư viện 
địa phương. Ở đó bạn và con có thể cùng nhau khám phá những cuốn sách 
và tiện ích truyền thông khác cũng như sử dụng những dịch vụ hấp dẫn cho 
gia đình mình.

Nhóm Lesestart thuộc Hội 
Đọc Sách

Bộ Giáo Dục Và Nghiên 
Cứu Liên Bang
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Đọc sách cho con có ý  
nghĩa như thế nào đối sự phát 
triển của con bạn

Đọc cho con nghe hỗ trợ việc học nói của con

Đọc cho con nghe giúp bạn gần gũi với con

Đọc cho con nghe giúp trẻ có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình

Đọc cho con nghe giúp tăng tính cộng đồng

Đọc cho con nghe giúp trẻ tập trung

Đọc cho con nghe để kích thích trí tưởng tượng

Đọc cho con nghe giúp trẻ thông minh

… và việc đọc cho con  
nghe đem lại rất nhiều niềm vui! 



Trong những năm đầu đời con bạn đã học để nói thành 
câu. Trẻ chỉ biết rằng các từ được liên kết theo quy tắc để 
tạo thành một nghĩa và diễn đạt những thứ khác nhau. 
Thời gian này bé sử dụng ngày càng nhiều động từ (ví dụ: 
chạy, chơi, ăn … ) và đặt những câu hỏi đầu tiên. Bé phân 
biệt giữa nguyên nhân và ảnh hưởng: Tại sao xảy ra điều 
này, điều gì xảy ra trước và điều gì xảy ra sau? 

Với vốn từ vựng đang phát triển, con bạn có thể chia sẻ những nhu cầu của 
mình ngày càng tốt hơn. Bằng cách đọc cho con nghe, bạn có thể hỗ trợ sự 
phát triển này khi động viên con kể lại hoặc kể tiếp câu chuyện vừa được 
nghe đọc.

Con bạn chia sẻ những suy nghĩ, sự định và mong ước của mình trong những 
cuộc nói chuyện và kể chuyện. Bé khám phá ra rằng những 
người khác có những mong ước và cảm xúc khác. Lúc này, 
bé có thể hiểu tại sao những nhân vật trong truyện lại suy 
nghĩ và hành động như vậy.

Nếu con bạn lớn lên với hai ngôn ngữ thì bé sẽ tiếp tục 
phát triển với cả hai ngôn ngữ. Có thể là bé sẽ nói lẫn cả hai 
thứ tiếng. Càng thành thạo hai ngôn ngữ thì con bạn càng 
dễ phân biệt chúng với nhau.
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Hiện nay con bạn đã biết nhiều từ, khám phá dần dần mặt chữ và ngày càng 
hiểu nhiều tình huống. Điều quan trọng bây giờ là bạn nên nói chuyện với 
con thật nhiều. Đặt câu hỏi với trẻ. Qua đó, phát triển dần các câu chuyện 
giữa bạn và con. Điều này tạo nên những cảm xúc tích cực ở trẻ và bé cảm 
nhận là bạn đã dành thời gian cho chúng. Nhưng đừng quên: Mỗi đứa trẻ có 
một tốc độ phát triển riêng và tiếp thu nhanh chậm khác nhau!

Việc phát triển ngôn ngữ của con 
bạn bắt đầu từ lúc trẻ lên 3
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Những thứ bạn cần: 
một quyển sách, 
một cái gối 
- và thời gian.
 

Khi nghe đọc, con bạn nhận thấy 
sự chú ý cao độ của bạn và cảm 
thấy được che chở. Đây là một kinh 
nghiệm quan trọng để giúp con 
bạn gắn bó với việc đọc sách. Hãy 
để ý tất cả những phản ứng của 
con bạn khi nghe đọc. Bạn hãy trả 
lời các câu hỏi và tự đặt những câu 
hỏi kiểu như: Con thấy điều đó thế 

Hỗ trợ con thông qua việc đọc 
cho con nghe

nào? Điều này đã từng xảy ra với 
con chưa? Nhiều đứa trẻ luôn muốn 
ôn lại những câu chuyện theo cách 
này. Hãy thỏa mãn mong ước này 
của con vì con bạn vẫn còn suy 
tưởng rất nhiều đến những bức 
tranh và câu chuyện.

Khi bạn trò chuyện với con 
về những quyển sách và câu 
chuyện thì bạn cũng đồng thời 
đang hỗ trợ sự phát triển 
ngôn ngữ của con mình.

 “Tôi và Max chẳng cần nhiều thứ để có thể đọc: Chỉ một chút 
thời gian, sau đó chúng tôi lại nằm dài ra với quyển sách hình trên tấm 
thảm ở phòng khách …”  (Chris, một ông bố chia sẻ)

chuyện thì bạn cũng đồng thời 
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“Tôi thích đọc cho con nghe bằng 
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nhất, vì đây là 
ngôn ngữ đó tôi cảm thấy chắc 
chắn nhất.”  (Nuran, một bà mẹ cho hay)

Có thể đọc cho con nghe bằng 
bất kỳ ngôn ngữ nào

Cũng chẳng có vấn đề gì khi bố 
hoặc mẹ hoặc người thân và bạn 
bè đọc cho con bạn nghe với nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. Khi con bạn 
quen dần với giọng đọc trở nên 
thân thuộc thì sẽ tiếp nhận được 
cách diễn đạt và tạo nên mối quan 
hệ gắn bó.
 

Đọc cho con nghe bằng ngôn 
ngữ mà bạn vẫn nói với con. Có 
nhiều thứ con bạn học được từ 
những buổi nghe đọc và 
nghe kể chuyện không 
phải với cùng một ngôn 
ngữ nhất định. 

Không bao giờ là quá muộn

Bản thân bạn không quen với 
những cuốn sách và việc đọc? Vậy 
cũng đừng lo lắng: Không bao giờ 
là quá muộn để bắt đầu đọc (đọc 
cho con nghe) và làm cho những 
câu chuyện kể và hình ảnh trở nên 
sống động. Cố gắng lên!

Đọc cho con nghe bằng 
giọng biểu cảm

Dù vui vẻ, tức giận, hài hước hay 
nghiêm túc: Nếu biết điều chỉnh 
giọng đọc, cường độ và nhịp điệu 
cử chỉ, bạn sẽ làm tăng sự gay cấn 
và hứng thú của buổi đọc. Bạn có 
thể cùng con sáng tạo thêm những 
từ mới. Hoặc cùng nhau tưởng 
tượng ra những câu chuyện mới từ 
những bức hình. Như vậy bạn có 
thể hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ 
của con mình và qua đó có được 
nhiều niềm vui.

Sách hình được làm cho những 
người mới học đọc. Nếu người 
lớn cũng nằm trong số đó thì 
cũng chẳng vấn đề gì. Hãy cùng 
con bạn chinh phục những câu 
chuyện và hãy kiên nhẫn với 
chính mình và với con.

con bạn chinh phục những câu 
chuyện và hãy kiên nhẫn với 



22 www.lesestart.de            facebook.com/Lesestart

Sách hình có thể đem 
lại những gì

Sách hình mô tả những hoạt động  
thường ngày, truyền đạt thông 
tin và kiến thức. Sách hình mở ra 
những thế giới mới, khuyến khích 
óc sáng tạo và trí tưởng tượng. Sách 
này đóng góp rất nhiều vào sự phát 
triển ngôn ngữ của con bạn.

Lúc này con bạn đang quan tâm 
đến điều đó

Mỗi đứa trẻ đều khác nhau! Đối với 
một số trẻ, nội dung câu chuyện 
trong sách hình là quan trọng 
nhất, trong khi những trẻ khác lại 
bị hấp dẫn bởi những bức hình. 
Hầu hết trẻ em đều đặc biệt yêu 
thích những nhân vật là con vật. 
Muộn nhất là đến tuổi đi nhà trẻ, 
thì những chủ đề khác cũng trở 
nên thú vị. Thế giới mà trẻ con biết 
được kể thông qua truyện cổ tích và 
những câu chuyện lôi cuốn. Những 
vần chữ làm khơi dậy hứng thú đối 
vớ i các trò chơi ngôn ngữ. Các loại 
sách hữu hình và sách ẩn hình thúc 
đẩy hứng thú khám phá của trẻ.

Sách có ở mọi nơi 

Không chỉ đọc sách ở nhà hay ở nhà 
trẻ, mà đọc ở những địa điểm khác 
cũng là một trải nghiệm quan trọng 
đối với trẻ. Khi bạn cùng với con đi 
mua sách ở hiệu sách hoặc mượn 
sách trong thư viện, trẻ sẽ hiểu rằng 
sách là một phần của cuộc sống. 
Các thư viện hay hiệu sách thường 
xuyên tổ chức những sự kiện đặc 
biệt cho trẻ em.

 

Bạn và con cũng có thể mượn 
một số lượng sách (thường viết 
bằng nhiều ngôn ngữ khác 
nhau), đĩa CD, sách nghe và 
những tiện ích khác tại thư viện 
địa phương. Người ở đó sẽ chào 
đón bạn ghé thăm, không chỉ 
cho bạn những lời khuyên về 
chủ đề đọc cho con, mà còn cả 
những hoạt động khác nữa.
chủ đề đọc cho con, mà còn cả 
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Trong các hoạt động có bao 
gồm cả vẽ, hát và vận động 
Sách dẫn dắt trẻ em đắm mình vào 
một câu chuyện. Qua các hoạt  
động vẽ, hát và vận động, con bạn 
sẽ biết thêm nhiều kiểu diễn đạt 
để hiểu được những câu chuyện và 
hình ảnh. 
 
Vẽ

Vẽ là một phương thức tốt để biến 
những tưởng tượng trong đầu trở 
nên hữu hình.
Trẻ em ở độ tuổi lên 3 còn ở trong 
“giai đoạn vẽ nghuệch ngoạc”. 
Chúng vẽ những đường thẳng và 
hình tròn.

Sau đó chúng phát hiện ra rằng 
những đồ vật hàng ngày trông 
giống như những hình vẽ và ảnh 
trong sách. Trẻ con thường hay vẽ 
những thứ mà chúng biết từ những 
cuốn sách hình. 

Vẽ là bước đầu tiên cho việc học 
viết sau này: Đứa trẻ nào có thể cầm 
một cây bút và vẽ đường thẳng, 
hình tròn, tam giác hay hình vuông 
thì cũng có khả năng viết những 
chữ cái.

 “Jana rất thích vẽ chú thỏ từ câu chuyện yêu thích của bé. Tuy 
chú thỏ này nhìn hơi khác nhưng Jana nói nó phải như vậy!” (Jenny, chị gái 

Jana)
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Hát thúc đẩy phát triển 
ngôn ngữ!

Nghe hát và hát giúp nhiều vùng 
trong não hoạt động: trung tâm 
ngôn ngữ - vùng hình thành âm 
điệu, điều khiển sự 
chuyển động, kết nối 
cảm xúc và trí tuệ.

Vận động rất có lợi

Các hoạt động tuổi thơ ngày nay 
phần lớn diễn ra trong nhà và 
thường là trước màn hình máy tính. 
Điều đó dẫn đến hậu quả là trẻ em 
ít vận động hơn. Tuy nhiên, vận 
động rất quan trọng, vì vận động sẽ 
tạo hứng thú khi học ngôn ngữ.

Hát cho con nghe, hát cùng con 
và để con tự hát chính là 
đang giúp con sử dụng 
từ ngữ.

Nếu con bạn quá nghịch hoặc 
không chịu ngồi yên một chỗ, 
thì hãy để con chơi đùa một 
chút. Sau đó khi con bạn sẽ yên 
lặng hơn để cùng xem 
sách với bạn.

“Luca rất nghịch. Cậu thích nô đùa 
và thật không dễ để đọc cho bé 
nghe.” (Marco, một ông bố chia sẻ)

chút. Sau đó khi con bạn sẽ yên 



Hiện nay rất nhiều hộ gia đình có 
Tivi, điện thoại di dộng, máy tính 
hay máy tính bảng (Tablet). Những 
phương tiện này luôn khiến trẻ em 
và thiếu niên cảm thấy hứng thú. 
Tương tự như với người lớn, họ luôn 
dành rất nhiều thời gian để xem tivi 
hay chơi game trên máy tính. Thực 
ra cũng không thể phàn nàn về 
điều này được. Điều quan trọng là 
cha mẹ phải biết phương tiện nào 
phù hợp với con mình và chúng 
được sử dụng trong bao lâu để con 
không bị quá tải.

Đọc và chơi trò chơi bằng ứng 
dụng

Ứng dụng sách hình là những ứng 
dụng nhỏ tương tác dành cho điện 

thoại thông minh (Smartphone) 
hoặc máy tính bảng (Tablet). Bên 
cạnh những câu chuyện nhỏ thì 
những ứng dụng này còn thường 
có rất nhiều trò chơi như trò chơi 
xếp hình hay trò chơi luyện trí nhớ.

Đọc sách cho con bằng sách nói

Trẻ em thích lắng nghe và cả với 
việc đọc sách cũng vậy. Chúng thích 
nhất được nghe từ những người 
chúng tin cậy. Nhưng nếu bạn 
không có thời gian để đọc cho con 
nghe thì sách nói hay những kênh 
thiếu nhi trên đài cũng là một lựa 
chọn tốt. 

Những tiện ích khác có 
thể hỗ trợ việc đọc … 
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… và những gì mà các bậc phụ 
huynh như bạn nên biết về 
phương tiện truyền thông

Lời khuyên của các chuyên gia: 
trẻ em từ 3 tuổi nên xem tivi 
hoặc máy tính  tối đa một  tiếng 
rưỡi  một ngày.

Tốt nhất là hãy cùng khám phá 
các phương tiện giải trí với con 
bạn và giúp con làm quen với 
chúng.

Thỏa thuận những nguyên tắc 
rõ ràng: khi nào, ở đâu và bao 
lâu có thể sử dụng những thiết 
bị giải trí.

Hãy nhớ, bạn chính là tấm 
gương rất quan trọng đối với 
con.

Dành thời gian để sinh hoạt với 
con mà không dùng đến những 
phương tiện truyền thông, ví dụ 
chơi đùa, đi dạo hoặc cùng chơi.

Các thiết bị điện tử có thể bổ 
sung cho những cuốn sách. 
Chúng có thể là sự thay thế 
tuyệt vời trong những chuyến 
du lịch, trong thời gian chờ đợi 
hay cho những trẻ em và cha mẹ 
mê đồ công nghệ.

Đối với trẻ nhỏ, điều cực kỳ quan 
trọng là phải được trải nghiệm 
thế giới thật với đầy đủ ý nghĩa.
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Các gợi ý về việc đọc 
cho con nghe

1  Tìm một chỗ thoải mái để đọc cho con - Con bạn sẽ thích không 
khí ấm cúng, dễ chịu.

2  Hãy chọn một thời điểm thích hợp để đọc cho con và xem những 
sách có tranh minh họa, ví dụ: một thời điểm yên tĩnh trong ngày 
hay thời gian trước khi đi ngủ.

3  Thường xuyên đọc sách cho con nghe để cho việc đọc trở thành 
một phần không thể thiếu trong đời sống gia đình hàng ngày.

4  Hãy kiên nhẫn với con của bạn. Chú ý đến những phản ứng, câu 
hỏi và nhu cầu của con. Khi đọc cho con nghe một quyển sách 
hình, hãy nói chuyện cởi mở về tất cả những thứ mà con quan 
tâm.

5  Hãy để cho con chọn sách. Để ý những quan tâm và nguyện vọng 
của con và luôn đọc cho con nghe những cuốn sách mà con yêu 
thích.

6  Hãy liên tưởng những tình huống hàng ngày khác trong câu 
chuyện với con từ những cuốn sách hình và truyện.

7  Đọc cho con bạn nghe bằng ngôn ngữ nào mà bé nói tốt nhất. 
Điều này cũng tương tự như khi kể chuyện.

Lưu ý:
Mỗi đứa trẻ đều khác biệt, chúng có những nguyện vọng và nhu cầu 
khác nhau và những điều này cũng thay đổi theo thời gian. Tốt 
hơn hết là bạn nên biết con bạn thích gì để có thể thực hiện tốt!

27www.lesestart.de            facebook.com/Lesestart

Mỗi đứa trẻ đều khác biệt, chúng có những nguyện vọng và nhu cầu 



56 www.lesestart.de    

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

 facebook.com/Lesestart

Diesen Ratgeber finden Sie  
in 13 weitere Sprachen übersetzt 

zum Download unter 
www.lesestart.de!

Bu el kitapçığının  
13 farklı dilde çevirilerini  

www.lesestart.de  
adresinden indirebilirsiniz!

Poradnik mogą Państwo pobrać 
ze strony www.lesestart.de  

w tłumaczeniach na  
13 kolejnych języków!

Это руководство по  
чтению вслух Вы можете скачать в переводе 

еще на 13 других языков на сайте  
www.lesestart.de!  



Kontaktadresse
Stiftung Lesen | Römerwall 40 | 55131 Mainz

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

Komm, lies mir vor! 
Teil 2   

Impressum
Herausgeber und Verleger: Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz | Verantwortlich: Dr. Jörg F. Maas | Programme u. Projekte: Sabine Uehlein| 

Projektleitung: Sabine Bonewitz | Redaktion: Ulrike Annick Weber | Layout / Illustration: Hildegard Müller |  
Wissenschaftliche Beratung unter Begleitung der InterVal GmbH, Berlin:  

Prof. Dr. Christine Garbe, Köln; Prof. Dr. Bettina Kümmerling-Meibauer, Tübingen; Prof. em. Dr. Hans H. Reich, Landau; Prof. Dr. Petra Wieler, Berlin  
sowie Dr. Aysun Aydemir, Dortmund und Susanne Schneehorst, Nürnberg | 

Übersetzungen: Engin GmbH, Frankfurt | Fotos: Tamara Jung-König, außer S. 10/24/38/52: Oliver Rüther, S. 12/26/40/54: kzenon/Fotolia.com | 
Druck: Druckhaus Ernst Kaufmann & Co. KG, Raiffeisenstraße 29, 77933 Lahr | Auflage: 400.000  

 

©Stiftung Lesen 2015

www.facebook.com/Lesestart

Hãy ghé qua «Lesestart» trên Facebook

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Ausführliche Infos im Internet:

www.lesestart.de

       Hãy đọc cho con nghe! Phần 2    

  
  

  
  

   
                     lies mir vor

! 

 Komm,




