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Talk To Your Baby - quick tips 
 
 

Sharing books with 
your baby 

 
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. 
 
• 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.  

 
• 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 مشارآة طفلك في قراءة الكتب
 

 
قراءة الكتب هي طريقة ممتازة وممتعة مشارآة طفلك في 

لمساعدة طفلك على تعلم الكالم، وهي فرصة مثالية ليحضن أحدآم 
 .  اآلخر في نفس الوقت

 
أغلق جهاز التلفزيون والراديو للتخلص . فتش عن مكان هادئ •

 .من أي تشويش

 .تكلم عن الصور التي تشاهدها إضافة إلى قراءة القصة •
 .لب فتكلم عن آلب آالآما يعرفه     إذا آانت الصورة لك

 .اسمح لطفلك بالوقت الكافي ليستجيب إلى ثرثرتك •

 يجب عدم اإللحاح على طفلك ألن يقوم بتسمية ما •
      في الصورة، ولكن إذا قام الطفل بمحاآاة الكلمة 

      التي تلفظينها أنتي فقدمي له الثناء وآرري 
 .     تلفظ الكلمة ليستفيد من ذلك

 –ارة المكتبة العامة الستعارة آتب مختلفة قم بزي •
 .     إن االنضمام إلى عضوية المكتبة مجاني

     ال تقلق إذا تلف الكتاب الذي تستعيره؛ ألن المكتبات تفهم بأن
 .    ذلك يحصل في بعض األحيان

ألن األطفال الصغار سرعان ما . ال تقرأ لمدة أطول من الالزم •
رأ لفترات قصيرة ولكن مرات يسأموا، ومن األفضل أن تق

 .عديدة متكررة

مثًال،  األجداد . دع الكبار اآلخرين يساهموا آذلك في القراءة •
 .والجدات، المعتنين، األشقاء والشقيقات األآبر سنا

مشارآة طفلك في قراءة الكتب مرات عديدة من المستحسن  •
التكرار يساعد الطفل على فهم وتذآر اللغة التي . ومتكررة
 .ونهايسمع

فالطفل يتعلم . تذآر بأنك ال تقوم بتعليم طفلك على القراءة •
الكالم مدة طويلة قبل أن يتعلم القراءة، و مشارآة طفلك في 
 .قراءة الكتب هي طريقة بديعة للمساعدة  في تطوير لغة طفلك

 
 
 
 
 

© Posy Simmonds

Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk
Talk To Your Baby is an initiative of the National Literacy Trust. 

general user
New Stamp


