Dragi părinți,
Bucuria lecturii se învață, se dobândește, se culege. Noi o putem oferi
copiilor noștri, așa cum le oferim multe alte bucurii.
Țineți în mână o carte cu miros de copilărie, cu versuri, poezii şi cântecele
care fac parte din noi, din moștenirea noastră, fiind învățate la grădiniță sau
spuse de către bunici și părinți.
Acum este timpul să le redescoperiți şi să le transmiteți mai departe
copiilor dumneavoastră! Citiți, cântați și dansați împreună pe fiecare pagină
plină de culoare și de voie bună! Veți crea un moment de neuitat alături de
cel mic, iar greierașul, melcul supărat sau rața de pe butoi îi vor rămâne în
suflet pentru totdeauna.
Cartea de față îi va ajuta pe copii să învețe să vorbească, fiind de asemenea
vitală pentru pregătirea și formarea primelor abilități de citire. Multe dintre
aceste poezii și cântecele îi familiarizează pe cei mici cu noi concepte, ca de
exemplu număratul, vremea, anotimpurile, lunile anului, păsările și animalele
domestice sau sălbatice, într-o manieră lejeră și extrem de distractivă. Nu
în ultimul rând, copiii vor deprinde și noțiuni morale despre generozitate,
compasiune, responsabilitate, respect și grijă față de tot ce ne înconjoară.
Descoperiți împreună cu copilul dumneavoastră farmecul lecturii! Doar
așa îi puteți stimula creativitatea și îl puteți ajuta să crească armonios!

Sfaturi pentru părinţi
Aceste versuri şi cântecele ne-au înfrumuseţat copilăria, ne-au acompaniat jocurile alături
de prieteni şi, datorită lor, ne amintim cu plăcere clipele minunate când părinţii ne cântau
pentru a ne distra, pentru a ne învăţa mai uşor diferite lucruri sau chiar pentru a ne opri din
plâns. Ele sunt ideale pentru a-i introduce pe cei mici în lumea lecturii.
Şi, pentru că orice text poate ajuta la dezvoltarea şi educaţia copiilor, iată câteva sfaturi
pentru a profita la maximum de aceste momente.
Discutaţi cu copilul dumneavoastră. Cereţi-i părerea despre subiectul fiecărei poezii,
întrebându-l, de exemplu:
• Ţie cum îţi plac morcovii, cruzi sau gătiţi? De ce este bine să mănânci morcovi? Dar alte
fructe şi legume? (Morcovelul)
• Când se coace grâul? De ce strânge furnica grăunţe? (Trei furnici)
• Ce se întâmplă primăvara? Ce schimbări vezi în jurul tău? (Firul de iarbă)
Îndemnați-vă copilul să citească împreună cu dumneavoastră. Sugeraţi-i să spună
cuvintele pe litere şi pe silabe şi să arate cu degetul litera pe care o rosteşte. Atrageţi-i atenţia
asupra semnelor de punctuaţie, cum ar fi semnul exclamării, semnul întrebării, punctul şi
virgula şi explicaţi-i, pe înțelesul lui, rolul acestora.
Şi, mai ales, nu uitaţi să încurajaţi copilul, să-l lăudaţi şi să vă bucuraţi împreună de aceste
clipe minunate. Astfel, confortul şi plăcerea de a citi se vor cuibări în sufletul celui mic, iar
acest lucru îi va fi de mare ajutor când va creşte mare!

Un pitic atât de mic
Făcea baie-ntr-un ibric.
De săpun s-a-mpiedicat
Şi piticul s-a-necat.
Vai, vai! Ce păcat
Că piticul s-a-necat!
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Trei furnici negre şi mici,
Încălţate în târlici,
Cară în spinare spice
Pentru vremea cu ilice,
Să adune de mâncare
Pentru iarna viitoare.
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