
Książki dla niemowląt
 

polecane przez neurologopedkę



Jak czytać z niemowlakiem?
 

Czas koncentracji maluszka na książce może
być bardzo krótki i nie ma w tym niczego
niepokojącego - nawet jeśli do tej pory nigdy
nie udało Wam się dotrzeć do końca książki,
albo gdy maluch wyciąga z półki wciąż ten
sam tytuł. Pamiętaj również, że nie musisz
czytać całego tekstu, który znajduje się na
stronie - możesz po prostu opowiedzieć
dziecku o tym, co widać. Najlepiej, jeśli dodasz
przy tym wykrzyknienia, np.: o-oł, co tu się
stało! Puk, puk? Jest tam kto? Jeeeeest!
Mmm ale pyszne, mniam! Masz wrażenie, że
mimo Twoich starań, dziecko nie jest
zainteresowane czytaniem? Nie szkodzi!
Spędzajcie czas w inny sposób, a z książkami
spróbuj ponownie za parę tygodni. Czytanie
może być dobrym sposobem wspierającym
rozwój mowy dziecka, ale z całą pewnością
nie jest sposobem jedynym i niezastąpionym.
Zostawiam Was z życzeniami miłego czasu
podczas przeglądania książek i z moimi
polecajkami.



Urocza pozycja, która aktywizuje
dziecko do naśladowania gestu
pukania w strony (do drzwi) 
i odkrywania kolejnych postaci.
Polecam nie tylko tę, ale wszystkie 
4 książki tej autorki.

Jest tam kto? 
wyd. Zakamarki



Jeśli nie masz ochoty wymyślać wyrażeń
dźwiękonaśladowczych czy wykrzyknień
- Pucio przybywa z pomocą. W tej
kartonówce oraz w większej formatem
Pucio uczy się mówić dźwięki są tak
wyselekcjonowane, by były dla dziecka
łatwe do wypowiedzenia. 

Pucio. Zabawy
gestem 
i dźwiękiem 
wyd. Nasza Księgarnia



Serię Poznaję świat cenię za to, że
zamiast ilustracji zawiera zdjęcia, co
dla wielu dzieci jest łatwiejsze w
percepcji. 

Poznaję świat.
Owoce (i inne
z tej serii)
wyd. Wilga



Przejrzysta kartonówka, która na
każdej stronie ma tylko jeden
konkretny obrazek, a do niego krótkie
zdanie i wyrażenie
dźwiękonaśladowcze.

Świat
dźwięków. 
W domu i na
ulicy (i inne 
z tej serii)
wyd. Olesiejuk



Jedna z moich najulubieńszych
książek dla dzieci - otwierane okienka
zachęcają maluszka do aktywnego
uczestniczenia w czytaniu. Uwaga, ta
pozycja nie ma kartonowych stron,
choć używałam jej nawet w gabinecie
i przetrwała sporo małych łapek ;)

Wszyscy
ziewają
wyd. Adamada



Przyznam, że nie wszystkie części z tej
serii przypadły mi do gustu (część W
domu jest ok, ale Jedzenie odradzam),
jednak postanowiłam umieścić ten
przykład w zestawieniu, ponieważ
zawiera przesuwane elementy, które
wspaniale aktywizują dziecko podczas
czytania.

Pierwsze
słowa. 
W domu
wyd. HarperKids



Przyjemna książeczka kartonowa,
która nie przebodźcuje dziecka, a
jednocześnie zaintryguje - maluchy
bardzo chętnie ją przeglądają. Treść
zainspiruje Was do wymyślania
własnych rozmówek z dzieckiem.

Gili gili -
słówka 
z ostatniej
chwili
wyd. Zakamarki



Dzięki okrągłym otworom na
stronach, książka stymuluje gest
wskazywania palcem. Dorośli docenią
fabułę z dobrym zakończeniem 
i artystyczne ilustracje.

Bardzo
głodna
gąsienica
wyd. Tatarak



Rytmiczny, rymowany tekst, w który
dziecko z chęcią się wsłuchuje.
Czytanie tej książeczki jest dobrą
okazją do nazywania części ciała,
które mogą być jednymi z pierwszych
słów, rozumianych przez dziecko.

Krok po
kroku - ciało 
wyd. Wilga



Minusem tych książek jest brak
kartonowych stron, jednak dzieci są
wprost zafascynowane dźwiękami,
które towarzyszą bohaterom tej serii -
zdecydowanie warto się z nimi
zapoznać.

Lalo, Babo 
i Binta 
(cała seria)
wyd. Zakamarki



Ta seria spełnia wszystkie moje
oczekiwania: strony są kartonowe,
zawierają elementy sensoryczne,
tekst ma powtarzalną strukturę, co
ułatwia rozumienie, oraz zawierają
wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
Stworzone przez logopedkę!

Jano i Wito
(cała seria)
wyd. Mamania



Ciekawa alternatywa dla książek typu
pierwszy słownik dziecka. Zero tekstu,
mnóstwo rzeczowników. Świetna do
ćwiczeń rozumienia.

 Jeden dzień
wyd. Dwie siostry


