
Dacă citiți cărți împreună, aceasta va contribui la 
dezvoltarea, la formarea limbajului și la consolidarea 
abilităților sociale ale micuțului dvs.

Copilul dvs. va fi foarte avantajat dacă vă va asculta 
cântând, vorbind și citindu-i în limba dvs.

Citiți împreună și distrați-vă cu cărțile din seturile 
Bookbug, împreună cu copilul dvs., folosind imaginile 
pentru a spune o poveste în limba dvs.

Bookbug este programul pentru bebeluși și copii mici inițiat de 
Scottish Book Trust.

To
tul despre Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Setul pentru bebeluși
De la asistentul dvs. medical, în 
momentul în care bebelușul dvs. are 
vârsta de 3–5 săptămâni.

Oferiți o îmbrățișare
Citirea împreună a unei cărți este 
momentul perfect pentru o îmbrățișare. 
Aceasta va ajuta copilul dvs. să se 
simtă relaxat, iar contactul direct al 
bebelușilor cu pielea părintelui îi poate 
ajuta să se dezvolte armonios.

Setul de familie pentru 
clasa 1 din școala primară
De la școală, când copilul dvs. intră la 
școala primară în clasa 1 (P1).

Cântați un cântec sau 
spuneți împreună o poezie
Ascultarea diferitelor sunete din 
cântece și poezii contribuie la 
dezvoltarea vorbirii și a limbajului. 
Încercați împreună să spuneți o poezie 
din carte.

Setul pentru copii mici
De la asistentul dvs. medical, în 
momentul în care copilul dvs. are 
vârsta de 13–15 luni.

Relaxați-vă și distrați-vă
Sunteți cea mai bună persoană 
împreună cu care copilul dvs. poate 
citi cărți, poate cânta cântece și poate 
spune poezii! Nu există un mod corect 
sau greșit: trebuie doar să faceți ceea 
ce funcționează cel mai bine pentru 
dvs. și să vă distrați împreună.

Setul micului explorator
De la educatorul sau îngrijitorul 
copilului dvs., în momentul în care 
copilul dvs. a împlinit vârsta de 3 ani.

Citiți o poveste
Nu este niciodată prea devreme să 
începeți să citiți împreună cu micuțul 
dvs. El va adora cu siguranță sunetul 
vocii dvs. și să se ghemuiască pentru 
câteva momente speciale petrecute 
împreună.

Recomand�ri principale privind BookbugSeturile Bookbug
Fiecare copil din Scoția are dreptul la patru seturi gratuite de cărți:

Gențile Bookbug în limba galeză sunt disponibile pentru familiile interesate de 
limba galeză. Cărțile tactile sunt disponibile pentru copiii cu nevoi de asistență 
suplimentare.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Veniţi alături de noi la sesiunile Bookbug!
Aduceți-l pe micuțul dvs. pentru a asculta gratuit o poveste, un 
cântec sau o poezie, la biblioteca sau la centrul comunitar local. 
Găsiți o sesiune online sau locală, pe site-ul nostru.

Twinkle, twinkle, little star
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

Găsiți mai multe cântece și poezii pe site-ul nostru și în aplicația Bookbug:

Încercaţi astăzi o poezie

scottishbooktrust.com/bookbug

Ascultați cântecul pe site-ul nostru:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


