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Thuis lezen is belangrijk Czytanie w domu jest ważne
Hoe meer een kind leest,  hoe beter het gaat lezen. Als ouder kan je je kind helpen 
lezen plezierig te maken. 8 tips.

1 Haal samen boeken in huis. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod. De 
bibliotheekmedewerker(s) helpt jullie met advies. 

2 Waak mee over het niveau van het boek. De vijfvingertest is een eenvoudig trucje om te 
achterhalen of het boek geschikt is voor je kind: lees de eerste bladzijde van het boek. Je 
kind telt op de vingers de woorden die te moeilijk zijn. Meer dan vijf vingers? Dan wacht 
je nog even met dit boek.

3 Laat je kind kiezen wat het wil lezen: een strip, gedicht, moppenboek, prentenboek, 
magazine … De variatie aan leesmateriaal maakt lezen leuk en aantrekkelijk.

4 Praat met je kind over de inhoud. Vraag of de personages leuk zijn, of het verhaal 
spannend is, het thema interessant is …

5 Samen lezen is fijn en ezellig. Bekijk eerst wat je leest: wat staat er op de kaft, welke 
prenten zie je, vind je het mooi? 

6 Betrek je kind altijd en overal bij lezen: wanneer je een verkeersbord, reclameboodschap, 
recept … leest. Lezen kan overal: aan tafel, in de auto, in bed, in de winkel ... 

7 Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Voorlezen verrijkt de woordenschat van je 
kind, ontspant en geeft leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

8 Doe mee, lees zelf ook. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk.

(Bron: www.iedereenleest.be)

Im więcej dziecko czyta, tym lepiej będzie czytać. Jako rodzic możesz pomóc 
swojemu dziecku, aby czytanie było dla niego przyjemnością. 8 wskazówek.

1 Wspólnie przynoście książki do domu. W bibliotece znajdziesz ich szeroki wybór. 
Pracownik biblioteki chętnie wam doradzi. 

2 Czuwaj na poziomem trudności książki. Test pięciu palców to prosta sztuczka, aby określić, 
czy książka jest dla twojego dziecka odpowiednia: przeczytaj pierwszą stronę książki. 
Twoje dziecko liczy na palcach słowa, które są za trudne. Jeżeli policzy więcej niż do 
pięciu, to z daną książką należy jeszcze poczekać.

3 Pozwól dziecku wybrać, co chce przeczytać: komiks, poezję, książkę z dowcipami lub 
obrazkami, czasopismo... Różnorodność materiałów sprawia, że czytanie jest przyjemne i 
atrakcyjne.

4 Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o treści. Spytaj, czy polubiło postaci, czy historia jest 
wciągająca, czy temat jest ciekawy...

5 Wspólne czytanie jest miłe i przyjemne. Przyjrzyj się najpierw, co będziesz czytać: co jest 
na okładce, jakie widzisz obrazki, czy są ładne? 

6 Zawsze i wszędzie angażuj swoje dziecko do czytania: gdy czytasz znaki drogowe, reklamę, 
przepis... Czytać można wszędzie: przy stole, w aucie, w łóżku, w sklepie... 

7 Czytaj na głos, również wtedy, gdy twoje dziecko potrafi samo czyta . Czytanie na głos 
wzbogaca słownictwo twojego dziecka, relaksuje i sprawia przyjemność dzieciom, które 
mają trudności z czytaniem.

8 Ty również czytaj. Dawanie przykładu jest bardzo ważne.

(Źródło: www.iedereenleest.be)

Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc, odwiedzając stronę 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Lub zapytaj w szkole, do której 
uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w Brukseli? 
Wejdź na https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je 
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 


