Драги
родитељи,

Честитамо на рођењу Вашег детета! Пројектом
«Моја прва књига» желели бисмо да пратимо Вас
и Ваше дете на заједничком путу у свет језика.
Ваше дете се радује да са њим од самог рођења
разговарате и да му убрзом потом почнете причати
приче и читати књиге. Због тога свако новорођенче
у Швајцарској добија на поклон пакет «Моја прва
књига».

Истовремено откривање света језика и
света књига

24 месеца

Ваше дете листа једну страницу за другом.
Изражава речима оно што код њега стимулишу
слике. Завршава реченице које Ви започињете.
Понавља кратке одломке познатих прича. Ваше
дете постаје пажљивије. Оно «чита» књиге својим
луткама, плишаним животињама или мачки и
измишља сопствене приче.

36 месеци

Ваше дете већ уме правилно да се опходи према
књигама. Оно пажљиво прати док му читате и
примећује свако одступање од оригинала. Дете
само себи «чита» књигу и бира странице које га
највише занимају.

Заједничко прелиставање сликовница позитивно
утиче на однос између Вас и Вашег детета. Онај
ко детету чита, поклања му време, блискост и
саосећајност. Читање побуђује машту. Кроз игру
дете открива језик и свет око себе. Деца којој
се одмалена редовно чита располажу богатијим
речником и лакше науче читати од својих вршњака.

Касније

Одрастање уз књиге

Свакодневно читање

Следећи савети Вам пружају оријентациону
слику за шта ће се, и у ком узрасту, Ваше дете
интересовати, као и које ће способности развијати.

6 месеци

Ваша беба може да зграби књигу и да је угризе. Она
жели да сазна да ли та ствар коју држи у рукама
може да се једе. Жели да зна какав укус има књига,
да ли joj се допада њен облик и чврстина, да ли
књига ствара звуке и има ли посебан мирис. Ваша
беба већ може да препозна јарке боје.

12 месеци

Ваша беба већ пажљивије посматра ствари у својим
рукама. Она сада зна да се ради о књизи. Радује се
одраслој особи која са њом заједно разгледа књигу
и која јој чита Ваша беба препознаје слике. Могуће
је да тапше рукама када препозна слику. Почиње
да схвата када су слике правилно или наопако
окренуте.

18 месеци

Ваше дете је постало блиско са књигом. Носи је
наоколо са собом, покушава да листа странице и
упире прстом у слике. Претпоставља како слике
треба да се посматрају, али књигу не држи увек
исправно. Ваше дете жели да му читате. То вам
показује на свој јединствен начин.

Ваше дете већ располаже одличном способношћу
запажања. Може да замисли ствари. Сећа се онога
што сте му испричали и прочитали. Често жели
да понови својим речима оно што је управо чуло.
Поставља себи и Вама питања која стимулишу
дијалог и воде ка разговору.
Одвојите довољно времена да, заједно са својим
дететом, откријете нову књигу. Дајте прилику свом
детету да разгледа слике у миру и препознајте
интересовања Вашег детета. Пружите му могућност
да само прелистава, поставља питања и да са Вама
размењује искуства.

Добро дошли у библиотеку!

У библиотеци ћете Ви и Ваше дете наћи књиге
које чекају да их откријете. У већини библиотека
се одржавају различити догађаји намењени малој
деци. Заједно се пева и рецитује, читају се приче.
Учествујте и Ви и препустите се инспирацији.

Ко стоји иза пројекта «Моја прва књига»?
Овај пројекат се спроводи широм Швајцарске од
стране Библиомедије и Швајцарског института за
децу и омладинске медије SIKJM.
www.bibliomedia.ch
www.sikjm.ch, www.isjm.ch, www.ismr.ch
Даље информације : www.buchstart.ch,
www.nepourlire.ch, www.natiperleggere.ch
Serbisch / Serbe / Serbo

