Mesaj pentru părinți:
Grădinița noastră areoportunitatea de a participa la Programul: ,,Citește-mi 100 de povești!”, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării,
Asociația OvidiuRo și Ministerul Culturii, program menit să stimuleze lectura în rândul copiilor, atât în grădinițe, cât și în familie! Suntem încântați
că puteți și dumneavoastră să participați la acet program în care să le citiți celor mici cărți în orice moment al zilei sau în orice loc!
Vă mulțumim pentru implicare!

Câteva sugestii de cărți!

Beneficii pentru parinti în ceea ce privește literația:

Cititul impreuna presupune o interactiune placuta si totodata o ocazie pentru parinte de a dezvolta anumite abilitati ale celor mici (inteligenta emotionala, empatia) sau de a-l ajuta
depaseasca anumite frici (teama de intuneric).

Cititul este o activitate relaxanta si pentru parinti, o ocazie de a se detasa de la activitatile si problemele lor. Cand face parte din rutina de seara a copiiilor, cititul relaxeaza si calmeaza
mintea, fiind recomandata pentru o buna calitate a somnului, pentru copii si parinti deopotriva.
Cand si cum sa le citim copiilor?
Cand sa incepem sa le citim?
Prin prisma studiilor care arata cat de benefic este cititul pentru dezvoltarea creierului, specialistii recomanda parintilor sa le citeasca copiilor cat mai devreme. Creierul unui copil incepe sa
absoarba informatii chiar de la nastere. De ce sa tinem cont cand le citim copiilor?
Implicati-i pe copii in alegerea cartilor si povestilor pe care vor sa le cititi! De asemenea, aveti in vedere preferintele lor legate de cand si pentru cat timp vor sa le cititi.Copiii mai mici nu au
foarte multa rabdare, insa pe masura ce cresc, durata de concentrare a atentiei creste. Este important sa va adaptati si sa nu prelungiti cititul mai mult decat pot ei sa se concentreze.
Inchideti televizorul sau alte dispozitive care i-ar putea distrage pe cei mici de la citit!
Folositi sunete expresive, cititi cu o tonalitate diferita replicile fiecarui personaj, faceti pauze pentru a crea suspans!
Puteti introduce cititul și in rutina de somn a copiilor! Este o activitate care îi linisteste si îi pregateste pentru somn, dar este si o ocazie de conectare emotionala.
Cartile pentru prescolari (3 -6 ani)
Se dezvolta tot mai mult capacitatea lor de a intelege, concentrarea atentiei, interesul pentru o varietate de subiecte. Va puteti orienta catre carti!

care prezinta intamplari similare cu ale lor, eventual spuse in povestiri scurte si simple (despre familie, prietenie, mersul la gradinita sau scoala);despre domeniile lor de interes;cu
numere, alfabetul;cu povesti amuzante si personaje haioase, care stimuleaza simtul umorului;
Copiii isi pot concentra atentia pentru durate mai mari de timp, de aceea puteti alege carti cu mai mult text pe pagina sau sa impartiti un capitol in mai multe sesiuni de citit.

