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Въведение
Четенето е ефикасен и прекрасен начин за
обогатяване на речника. Децата, които четат
книги, знаят доста повече думи, което помага за
едно по-добро разбиране на заобикалящия ги
свят. Децата се учат да общуват на първо място,
наблюдавайки другите около тях.
Четенето изпълнява съществена роля във
формирането на модела за добро и зло, за
правилно и неправилно поведение, също и
чувството за справедливост. Четенето също би
могло да помогне на детето да намери своето
признание за в бъдеще, отново черпейки от
преживяванията на своя любим герой или пък от
цялостната история.
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Изложение
Опитът на детето с книгите преди да започне
училище е от ключово значение за добрата му
подготовка за училищната среда. Четенето (и
разглеждането) на картинни книги развива много от
уменията, необходими за успешния старт на първата
учебна година. Ето част от ползите, които могат да
бъдат откроени:



Изложение

Запознаване с 

усещането за 

книга 

Развиване на 

визуалната 

култура 

Придобиване на 

познания за 

структурата на 

историята

Натрупване 

на по-богат 

речник 

Насърчаване 

на критичното 

мислене 

Трениране на 

концентрацията и 

наблюдателността

01

04

02

05

03

06



Заключение

03



Заключение
Всички възрастни съзнават, че темите и въпросите, свързани с ранното детско четене

звучат по-лесно, отколкото са всъщност, но всяко усилие насочено към ползите от

навика детето да чете си заслужава. Защото това ще му даде ранен старт в

образованието и ще открие пред него нов и магичен свят, в който ще може да се

връща винаги, когато пожелае. Необходимо е съзнателно да се възпитава в детето

любов към четенето и книгата да се превърне в негов приятел!
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