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לייענט צוזַאמען 
בשעת מיר שמועסן מיט ַאנדערע ַאנטוויקלט זיך אונזער 

שּפרַאך.
לָאזט אײער קינד זײן ַאקטיוו בשעת איר לייענט צוזַאמען, 

הערט זיך צו זייערע ווערטער און קולות, און קוקט זיך אײן צו 
זײערע תנועות און העוויות. לייענט לויט דער שנעלקײט פון 
אײער קינד, גיט ַאכט ווָאס אינטערעסירט זיי און ווַארט אויף 

זייער רעַאקציע, ַאזוי וועט דער לייענען זײן בַאזונדער ניצבַאר 
אין ַאנטוויקלען די שּפרַאך בײ זיי.

קלויבט אויס ביכער
קלויבט ביכער וועלכע וועלן זײן אינטערעסַאנט און פַארכַאּפנדיק 
פַאר אײער קינד, און וועלכע ּפַאסן דעם שטַאּפל פון אײער קינדס 

שּפרַאך. אויב איר הָאט שוועריקײט אויסצוקלויבן, קענט איר בעטן 
הילף בײם ביבליָאטעקער.

איר קענט אויסבָארגן ביכער פון אײער ביבליָאטעק בחינם.

לייענען און קוקן אויף ביכער מיט אײערע קינדער צוזַאמען קען סײ זײן 
הנאה׳דיק און געשמַאק – און סטימולירט אויך זייערע שּפרַאך און רעדן 

קענטשַאפט.
בשעת איר לייענט און רעדט וועגן געשעענישן אין דעם בוך, העלפט איר 

אויך אײער קינד צו ַאנטוויקלען זייער כח הדמיון, און זייערע יכולתן פון 
קָאנצעטרַאציע און קָאמוניקַאציע.

מַאכט ַאז דער לייענען 
זָאל זײן בַאקוועם

ּפרובירט צו געפינען ַא צײט יעדער טָאג 
אויף צו לייענען און קוקן אויף ביכער 

צוזַאמען אין ַא רואיקער ַאטמָאספעריע. 
זיצט נָאענט איינער צום צווייטן, אין ַאן 

אופן ַאז איר זָאלט הָאבן סײ גוף און אויגן 
קָאנטַאקט. מַאכט זיכער איר וועט ניט 

געשטערט ווערן. מען דַארף נישט 
בדווקא ַאדורכלייענען דעם גַאנצן בוך פון 
טָאוול צו טָאוול; פשוט זיצן אינאיינעם און 

ַאדורכבלעטערן דעם בוך, און 
ַארײנשטעלן די זַאכן וועלכע כַאּפן אײער 

קינדס אינטערעס איז ַא גוטער וועג צו 
ַאנטוויקלען אײער קינדס שּפרַאך.
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קוקט אויף די בילדער און שטעלט 
זיי פָאר אין אײערע אייגענע 

ווערטער
ַאסַאך מָאל איז עס גרינגער צו כַאּפן אײער קינדס אינטערעס 

אויב איר זענט מתאר ּפַאסירונגען און בילדער אין אײערע 
אייגענע ווערטער, נוצנדיק דערבײ פַארשידנַארטיקע קולות 

און תנועות.
נעמט די צײט אויף ָאנצואווײזן אוון שמועסן וועגן די בילדער.
דָאס העלפט אײער קינד מיטצוהַאלטן מיט דער מעשה, און 

גיט אים נָאכמער געלעגנהײטן זיך אויסצולערנען נײע 
ווערטער.

לייענט, זינגט און 
דערציילט אין ַאלע פון די 

שּפרַאכן פון אײער קינד
פָארשונגען הָאבן אויפגעוויזן ַאז קינדער 

ווָאס לייענען פַארמָאגן ַא גרעסערן 
ווערטער־אוצר, און ַאז קליינע קינדער 

קענען לערנען ַאּפָאר שּפרַאכן בבת־אחת.
טָא לייענט, זינגט און דערציילט מעשיות 

אין ַאלע שּפרַאכן ווָאס אײער קינד 
פַארשטייט! דָאס וועט העלפן אײער קינדס 

שּפרַאך ַאנטוויקלונג.

דערציילט די מעשה צוזַאמען 
איר דַארפט געבן אײער קינד ַא געלעגנהײט זיך משתתף צו זײן ווען איר לייענט 

אינאיינעם; צום בײשּפיל, דורך לָאזן זיי פַארענדיקן ווערטער און זַאצן, און ענטפערן 
שאלות. נעמט די צײט אויף צו בַאשטעטיקן און מרחיב זײן אויף דעם ווָאס אײער 

קינד זָאגט. דורך דערויף ווײזט איר אויף ווי אײער קינד קען ַאנטוויקלען זײן שּפרַאך. 
ווען איר הָאט שוין איבערגעלייענט ַא בוך עטליכע מָאל, וועט אײער קינד מעגליך 
קענען איבערדערציילן די גַאנצע מעשה לויט ווָאס עס טרעפט זיך אין די בילדער.

רײט סּפרָאקטָאגעט
קינדער ביכער העלפן אײך צו העלפן אײער קינד 

ַאנטוויקלען פַארשידענע שּפרַאך יכולתן ווי פַארשטיין, 
ווערטער־אוצר, גרַאמַאטיק און ריכטיקער ַארויסרייד. 

אויב איר ווילט עצות וועגן ּפַאסיקע ביכער, בעט אין 
אײער ביבליָאטעק פַאר דער לייען־רשימה פון 

סּפרָאקטָאגעט!

איר קענט אויסבָארגן ביכער 

פון אײער ביבליָאטעק בחינם.

ברוכים־הבאים!
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סּפרָאקטָאגעט )Språktåget(, די שּפרַאך־בַאן, שלָאגט פָאר עצות און טיּפן 
ווי צו סטימולירן די שּפרַאך פון ַא קינד און וועגן שּפרַאך ַאנטוויקלונג צו 
עלטערן און ַאנדערע וועלכע שטייען אין ענגען קָאנטַאקט מיט קינדער. 

סּפרָאקטָאגעט שטעלט זיך ָאּפ בײ געוויסע סטַאנציעס וואו קינדער קענען 
ַאנטוויקלען פַארשידענע־ערליי געביטן פון זייער שּפרַאך קענטשַאפט. 

געוויסע וועלן דַארפן זיך ָאּפשטעלן בײ ַא געוויסער סטַאנציע ַאביסל לענגער, 
בשעת ַאנדערע וועלן דורכרײטן גיכער. ַאלע קענען פָארן אויפן 

סּפרָאקטָאגעט!

Språktåget )די שּפרַאך־בַאן( איז ַא צוזַאמענַארבעט פון שטָאטישע 
ביבליָאטעקן, קינדער־העלטהקעיר און רעד־טערַאּפיסטן אין 

שטָאקהָאלמער געגנט.

דער דָאזיקער טעקסט איז צוגעגרייט געווָארן דורך רעד־טערַאּפיסטן 
Region�  עלווירַא ַאשבי און לינעַא ַאנדערבערג אין צוזַאמענַארבעט מיטן

bibliotek Stockholm )שטָאקהָאלם געגנט ביבליָאטעק)
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