
Dragi părinți,

Lectura este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului dumneavoastră. Înțelegerea 
și învățarea, mersul la cumpărături și navigarea pe internet – nu sunt posibile dacă nu știi să 
citești. 
Primul pas pe calea lecturii este să răsfoiți împreună cu copilul și să îi citiți cărți ilustrate. 
Cititul cu glas tare este cel mai bun mijloc de încurajare a lecturii la copil, deoarece:

• Lectura cu glas tare favorizează apropierea de copil. 
• Lectura cu glas tare favorizează dezvoltarea limbajului copilului. 
• Lectura cu glas tare va trezi în copil bucuria de a citi. 

Citiți-i copilului! 
Ideal este să îi citiți timp de 15-20 minute zilnic, într-un loc liniștit. 
Este de asemenea important să îi citiți copilului cărți adecvate pentru vârsta lui.  
Seria Chiţ-chiţ citeşte vă oferă multe povești interesante, potrivite cititului cu glas tare.
Vă dorim lectură plăcută alături de copilul dumneavoastră!

Prof. Dr. Dagmar Bergs-Winkels
HAW Hamburg, Facultatea de Economie și Științe Sociale
Programul de învățământ și educația copiilor
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Iulia se spală pe cap 

fără lacrimi!
O poveste de Anna Wagenhoff

cu ilustrații de Sigrid Leberer
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Iulia construiește un minunat castel în groapa de nisip. Cu un băț desenează 
modele pe ziduri și decorează tot castelul cu scoicile adunate în concediul 
din vară. Sus în turn înfige o pană colorată. Acum îi mai lipsește doar un 
șanț cu apă în jurul castelului. 
Ups! În timp ce sapă, nisipul din lopată aterizează direct pe capul Iuliei. 
Nu-i nimic! Iulia pune mai întâi apă în găletușă și o toarnă în șanț.
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— Maamăă, taatăă! - strigă Iulia, când castelul e gata. 
— Priviți!
— Oh, dar e superb! - se minunează tata. Un adevărat castel 
medieval!
— Nu! Nu e un castel medieval - spune Iulia. Eu sunt o zână a 
apelor. Și acesta este castelul meu fermecat, subacvatic.
— Aha! Și mica zână a apelor e murdară de sus până jos! - 
constată mama și râzând îi spune: 
— În apă adevărată cu tine – treci în vană!
— Oh, da! - strigă Iulia.
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