Bookbug
Împărtăşiţi poveşti, cântece şi poezii
Vocea ta estea cea mai importantă pentru bebeluşul sau copilul tău, iar a-i vorbi sau a vă
bucura împreună de cărţi în limba voastră maternă este crucial. Bebeluşului sau copilului
tău îi va face mare plăcere să te asculte vorbind, să-i cânţi sau să-i spui poezii în română,
iar a vorbi mai mult de o singură limbă va fi un mare avantaj pentru copil.
Povestitul, cântatul şi poeziile spuse copilului tău au multe beneficii minunate. E foarte
distractiv pentru cei mici şi doar câteva minute pe zi:







Ajută la dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale copilului
Ajuta să vă faceţi timp pentru îmbrăţişări, ceea ce creează o legătură puternică între
tine şi copilul tău
Te ajută pe tine şi copilul tău să vă relaxaţi
Îi vor creşte celui mic încrederea în sine
Îl vor încuraja să înceapă să deseneze şi să scrie
Îl vor da copilului un bun start în viaţă.

Bucura-te de plăsuţele tale de cărţi GRATUITE
Bookbug oferă fiecărui copil în Scoţia patru plăsuţe cu cărţi, de la naştere până când cel
mic va împlini 5 ani. Deşi cărţile sunt în engleză, le puteţi răsfoi împreună, folosind
imaginile pentru a spune propria poveste în română.
Plăsuţa pentru bebeluşi (Baby Bag): dăruită de vizitatorul NHS (National Health System
– Sistemul Naţional de Sănătate) în primul an de viaţă al copilului tău.
Plăsuţa pentru copii cu vârsta între 1 şi 2 ani (Toddler Bag), de asemenea dăruită de
vizitatorul NHS.
Plăsuţa Pirat (Pirate Bag): Dăruită la grădiniţă, atunci când copilul împlineşte 3 ani
Plăsuţa Primary 1 pentru familie (Primary 1 Family Bag): Dăruită la şcoală, când
copilul este în Primary 1 (Clasa întâi)
Pe lângă plăsuţe, Bookbug vă poate oferi cărţi tactile pentru familiile cu copii cu nevoi
adiţionale sau dificultăţi de învăţare. Pentru a intra în posesia acestor materiale, sau dacă
copilul tău nu a primit plăsuţa gratuită Bookbug, te rugăm să întrebi la biblioteca locală sau
să vizitezi scottishbooktrust.com/local-bookbug-contacts.
Însoţiţi-ne la sesiunile Bookbug GRATUITE
Sesiunile Bookbug sunt sesiuni de poveşti, poezii şi cântece, distractive şi gratuite. Toată
lumea este binevenită şi nu contează dacă nu ştii versurile – sunt o modalitate distractivă
pentru a petrece timp cu micuţul tău. Multe dintre cântecele sunt repetate în fiecare
săptămână, aşa că le poţi învăţa rapid. Anumite biblioteci oferă sesiuni Bookbug şi în

limba ta. Pentru a găsi cea mai apropiată sesiune în altă limbă, întreabă la biblioteca
locală sau vizitează scottishbooktrust.com/localbookbugsessions.
Înscrie-te la biblioteca locală
Bibliotecile au o varietate de cărţi pe care le poţi împrumuta gratuit, iar copilul tău nu e
niciodată prea mic pentru a fi înscris! Este posibil ca biblioteca ta să aibă şi cărţi în română
sau cărţi bilingve ilustrate, în română/engleză, pe care le puteţi încerca împreună.
Împărtăşiţi poveşti, cântecele şi poezii în română
Copilului tău îi va fi foarte folositor să te audă cântându-i, vorbindu-i şi citindu-i în română,
iar tu poţi folosi poveştile, cântecele şi poeziile din copilăria ta. Acest lucru îl va ajuta pe
cel mic să înveţe o a doua limbă atunci când va merge la şcoală.
În multe biblioteci, există şi cărţi în alte limbi sau cărţi bilingve pe care le poţi împrumuta
gratuit. De asemenea, se pot cumpăra de pe site-ul Mantra Lingua, uk.mantralingua.com,
sau able kids, ablekids.co.uk. Cărţi în format digital pot fi accesate gratuit, online, la
International Children’s Digital Library en.childrenslibrary.org.
De asemenea poţi găsi melodii în alte limbi pe mamalisa.com, şi multe alte cântecele şi
poezii ce te vor ajuta să iei parte în sesiuni pe site-ul nostru,
scottishbooktrust.com/bookbug/songs-and-rhymes

