Teksten på dansk:
Titel: Læs med dit barn
Børn elsker at høre historier!
Alle børn elsker at få læst højt – og selv helt små børn elsker at høre mor eller far fortælle en god
historie. Heldigvis. For når børn allerede som helt små hører eventyr og historier, er det med til at give
dem et godt og varieret sprog.
Og børn, der har et godt sprog, får lettere ved at lære at læse og skrive, når de begynder i skolen og de
vil klare sig godt i uddannelsessystemet.
Du kan nemt hjælpe dit barn med at få et godt sprog ved at lytte, tale og lege med dit barn. Du kan gøre
det på mange måder: Læs, syng, fortæl, forklar og leg med dit barn! Og begynd nu – også hvis dit barn
er helt lille. Det er i dit barns første tid, at fundamentet for et godt sprog bliver lagt.
Tal og læs også med dit barn på dit eget sprog. Når dit barn bliver fortrolig med sit modersmål, får det
langt lettere ved at lære andre sprog – for eksempel dansk og engelsk.
Når du læser med dit barn – uanset på hvilket sprog – får dit barn udviklet sin fantasi og sit sprog. Og så
får dit barn nemmere ved at lære, når det kommer i skole.
Hvad finder du på biblioteket?
Det er gratis at låne bøger, musik, film og andre materialer på biblioteket, og vi har materialer fra hele
verden og på mange sprog. Og vi kan hjælpe dig med at finde det, du har brug for.
På biblioteket har vi bøger for børn i alle aldre. Vi har pegebøger for de allermindste, billedbøger, bøger
med rim og remser, digte, fagbøger og bøger med eventyr.
Biblioteket har også bøger for voksne om for eksempel børnesygdomme, opdragelse og mad til børn.
Vi glæder os til at se dig på biblioteket.
Velkommen!
Læseråd, der kan bruges i talebobler rundt omkring i brochuren (oversæt ikke denne sætning):
Læs tit.
Læs bare lidt ad gangen.

Men læs tit.
Tag på biblioteket.
Små børn er også velkomne, og de behøver ikke være stille!
Læs selv. Når du selv læser, bliver dit barn også glad for at læse.
Læs alt. I kan også øve sproget ved at læse andet end bøger. Læs for eksempel reklamer, vejskilte,
teksten på mælkekartoner eller tv-programmer.
Nye ord. Barnet lærer nye ord og udtryk ved at få læst højt. Børn elsker at få læst højt.
Det er godt at forklare de svære ord. Børn er nysgerrige og har lyst til at lære om verden.
Du kan bestille bøger, musik og film på over 30 sprog på bibliotek.dk

