Polish

Talk To Your Baby - quick tips

Rozmawiaj z dzieckiem – parę porad

Sharing books with
your baby

Wspólne czytanie z
dzieckiem

Sharing books is a wonderful way to help your
child learn to talk, and it’s the ideal opportunity
to share a cuddle at the same time.

Wspólne czytanie jest wspaniałym sposobem aby
pomóc dziecku w nauce mowy, a także wyśmienita
okazja na przytulenie.

• Find a quiet place. Turn off the TV or radio so
there are no distractions.

•

• As well as reading the story, talk
about the pictures. If there’s a picture
of a dog, talk about a dog that you
know.
• Give your child time to respond
to your chatter.
• Don't put any pressure on your
child to name the pictures, but if she
copies your words, praise her and
say the word again for her.
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• Visit your library for different books – it’s free to
join. Don’t worry if books get damaged; libraries
understand that this sometimes happens.
• Don’t read for too long. Young children get bored
quickly so little and often is best.

•

•

•

• Let other grown-ups – grandparents, carers and
older brothers and sisters – join in too.
• It’s good to share favourite books again and
again. Repetition helps children to understand
and remember the language they hear.
• Remember, you’re not teaching your child to
read. You learn to talk a long time before you
learn to read, and book sharing is a wonderful
way to help your child’s language development.

Znajdź ciche miejsce. Wyłącz telewizor czy
radio, tak żeby nic wam nie
przeszkadzało.
• Podczas czytania opowiadania
rozmawiajcie o obrazkach. Przy
obrazku psa mów o psie, którego
razem znacie.
• Daj dziecku szansę na
odpowiedź.
• Nie wywieraj presji na dziecku
aby nazywało obrazki, a gdy
powtarza po Tobie nazwy,
chwal je i powtórz jeszcze raz
dane słowo.
Odwiedzaj bibliotekę aby wypożyczyć
książki – te usługi są bezpłatne. Nie
przejmuj się gdy książeczka się nadpsuje, w
bibliotece zdają sobie sprawę, że to zdarza
się czasami.
Nie czytaj za długo. Małe dzieci szybko się
nudzą, więc najlepiej jest czytać krótko a
często.
Pozwalaj innym dorosłym – dziadkom,
opiekunom i starszemu rodzeństwu
dołączyć do was.

•

Dobrze jest czytać najulubieńsze książki
wiele razy. Powtarzanie tego samego
pozwala dziecku zrozumieć i pamiętać
język, którego słuchają.

•

Pamiętaj, nie uczysz swojego dziecka
czytać. Nauka mówienia następuje o wiele
wcześniej przed nauką czytania i wspólne
czytanie jest wyśmienitą metodą na rozwój
językowy dziecka.
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