Wspólne czytanie
to najlepszy prezent
dla dziecka

VOUW

Voorlezen

Poczytaj
dziecku.

Waarom het goed is voor
je kind.

Jak wybrać dobry tekst?

1 Alles kan: strips,

tijdschriften, liedjes,
boeken.

1 Maak er een fijn ritueel

1 Możesz korzystać z

van. Voorlezen versterkt
jullie band.

różnych tekstów:
komiksów, gazet,
piosenek, książeczek z
bajkami.

2 Vertel verhalen die je

zelf ook graag hoort.

3 Kies boeken met

2 Voorlezen prikkelt de

fantasie en het geheugen
van kinderen.

2 Wybierz teksty, które

sprekende personages
en knappe illustraties.

sam(a) lubisz czytać.

4 Overleg met kinderen:

wyraziste postacie i
ładne ilustracje.

waarover willen ze graag
een verhaal horen?

historie mu się
podobają.

boekenaanbod in de
bibliotheek en vraag
raad.

3 Dzieci uczą się nowych

5 Kinderen grijpen zelf

4 Czytanie pomaga wyrazić

4 Czytając, używaj codziennego

5 Czytaj głośno w zabawnych

schrijftaal. Verander zinnen
die te moeilijk zijn.

passages, fluister zacht als
het spannend wordt. Las
korte stiltes in.

wyobraźnię i pamięć
dzieci.
słów i lepiej poznają
język.

uczucia i doświadczenia.

5 Dzięki czytaniu dzieci

chętniej sięgają też po
podręczniki szkolne.

5 Spreek luid bij grappige

4 Lees in spreektaal, niet in

3 Spreek rustig en duidelijk.

voorhand, dan kan je beter
inspelen op wat komt.

2 Lees het verhaal op

doen? Hoe zou het nu
gaan met het
hoofdpersonage?

Voorlezen

Zo maak je het verhaal
spannender.

1 Stel vragen. Wat zou jij nu

VOUW

tempo opowiadania
przyspiesza - czytaj szybciej.

3 Czytaj powoli i wyraźnie. Gdy

Versnel wanneer dat bij het
verhaal past.

warto samemu zapoznać się
z tekstem, aby później lepiej
„odgrywać” role.

2 Przed wspólnym czytaniem

Poczytaj
dziecku.

Jak można uatrakcyjnić
czytanie?

1 Zadawaj dziecku pytania, np.

„A ty co byś zrobił(a)?” „Co się
teraz stanie z naszym
bohaterem?”

w bibliotece i poproś o
radę.

przyjemny rytuał.
Wspólne czytanie
wzmacnia więź między
Wami.

4 Voorlezen maakt

sneller naar een leesboek
als ze verhalen horen
vertellen.

5 Sprawdź ofertę książek

1 Możesz zrobić z czytania

2 Czytanie rozwija

gevoelens en ervaringen
bespreekbaar.

4 Spytaj dziecka, jakie

5 Bekijk het

Dlaczego czytanie jest
dobre dla dziecka?

3 Kinderen pikken nieuwe

woorden op en versterken
hun taalgevoel.

3 Książka powinna mieć

Poczytaj
dziecku.

momentach; zniżaj głos, gdy
scena jest pełna napięcia.
Rób krótkie przerwy.

Zo kies je een goed boek.

języka, nie oficjalnego.
Zmieniaj zdania, które są zbyt
trudne.

Voorlezen

Gdy czytasz swojemu dziecku bajki, dajesz mu najlepszy prezent. Czy wiesz, że
wspólne czytanie pomaga w wyrażaniu uczuć i w rozwijaniu pamięci dziecka? Te i
czternaście innych ciekawostek na temat czytania można znaleźć na 3 zakładkach do
wycięcia dla dzieci przygotowanych przez „Klasse”.

Chcesz się uczyć języka
niderlandzkiego? Poszukaj
odpowiedniej placówki w sąsiedztwie na
stronie www.huizenvanhetnederlands.
be lub zapytaj w szkole Twojego dziecka.

In samenwerking met iedereenleest.be

