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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. 

 
 
 
 
 

Falar com o seu bebé – dicas rápidas  
 

Ler livros com o seu 
bebé 

 
Ler livros juntos é uma óptima maneira de 
ajudar o seu filho a aprender a falar, e é 
também a oportunidade ideal para um miminho. 
 
• Encontre um lugar tranquilo. Desligue a televisão 

ou o rádio para que não hajam distracções. 
 

• Para além de ler a história, fale das  
           fotografias. Se houver uma fotografia dum  
           cão, fale sobre um cão que conheçam. 
 

• Dê tempo ao seu filho para responder ao  
                  que você diz. 
 

• Não pressione o seu filho para dizer o  
                        nome do que vê nas fotografias, mas  
                           se ele copiar as suas palavras,  
                            elogie-o e repita a palavra para ele  
                             a ouvir. 
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• Visite a sua biblioteca para pedir livros variados 
emprestados – não tem de pagar. Não se 
preocupe se os livros se estragarem, a biblioteca 
entende que isto às vezes acontece. 

 

• Não leia durante muito tempo. As crianças 
pequenas ficam cansadas rapidamente, por isso é 
melhor ler pouco mas frequentemente. 

 
• Deixe outros adultos: avós, pessoas que cuidam 

da criança e irmãos e irmãs mais velhos – 
participarem também. 

 

• É bom ler os livros favoritos juntos muitas vezes. 
A repetição ajuda as crianças a entenderem e 
compreenderem a linguagem que ouvem. 

 
• Lembre-se, não está a ensinar o seu filho a ler. 

Aprende-se a falar muito antes de aprender a ler, 
e ler livros juntos é uma maneira óptima de 
ajudar o seu filho a desenvolver a linguagem. 
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