
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. 

 
 
 
 

 

Romanian 

 
 

Citește împreună cu 
bebelușul tau 
 
Cititul cărților este o modalitate extraordinară în 
care îți poți sprijini bebelușul să învețe să 
vorbească și în același timp este o ocazie ideală 
pentru a vă îmbrățișa.  
 
• Alege un loc liniștit. Închide televizorul sau radioul 

pentru a nu vă distrage atenția. 
 

• Pe lângă lectura cărții vorbiți despre ce se 
observă în imagini. Dacă vedeți un cățel, 
vorbește-i copilului despre un cățel pe 
care îl cunoașteți voi.  

 
• Dă-i posibilitatea copilului tău să 

răspundă comentariilor tale.  
 

• Nu pune presiune pe copilul tău în a 
numi ce vede în imagine, dar dacă te 
copiază în ceea ce spui, laudă-l și spune 
cuvântul din nou pentru el. 

 
• Mergeți în vizită la bibliotecă să vedeți cărți variate – 

înscrierea este gratuită. Nu te îngrijora dacă unele carți 
se vor deteriora, bibliotecile înțeleg că acest lucru se 
poate întâmpla uneori. 

 
• Nu citiți pentru o durată prea mare. Copilul mic se 

plictisește repede, așa că cel mai bine este să citiți des și 
pentru puțin timp.  

 
• Dați ocazia și altor adulți – bunici, rude, frați și surori 

să participe. 
 
• Este foarte indicat să citiți des cărțile preferate de 

bebelușul vostru. Repetiția ajută copiii să înțeleagă și să 
își amintească limba în care li s-a vorbit. 

 
• Tineți minte: nu vă învățați copilul să citească. Învățăm 

să vorbim cu mult timp înainte de a citi, iar lectura este 
o modalitate extraordinară prin care poți sprijini 
dezvoltarea limbajului copilului tău.  
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