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КАКВО СЕ

СЛУЧИ? 



НАСЪРЧАВА ГРАМОТНОСТТА 

Изследванията показват, че ако децата до 5-годишна

възраст растат в среда, пълна с книги и ако им се чете

всеки ден, академичните им постижения се равняват на

тези на деца, израснали в семейства на висшисти. 

Проектът позволява на децата от семейства с различен

социален статус да растат в среда, пълна с книги и им

осигурява ежедневното четене от страна на учителите. 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА



РАЗВИВА ФОНОВИТЕ ЗНАНИЯ И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТТА 

Фоновите знания са ключови за по-нататъшното

трупане на знания в училище чрез самостоятелно

четене. 

Те помагат на децата да разбират различни концепции,

да мислят аналитично и критично. 

Любознателността е вродена, но трябва да се развива

активно и целенасочено, за да не се превърне в нездраво

любопитство.

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА



РАЗВИВА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ

Едно от най-важните умения, свързани с училищната

готовност, е умението за общуване. 

С помощта на новите, интересни заглавия, които

представят различни житейски ситуации, децата се

учат да общуват помежду си, да разрешават конфликти

и да работят в екип още преди училище. 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА



ОСИГУРЯВА ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА 

Дори в детската градина децата трябва да следват

учебна програма и да участват в обучителни ситуации.

Динамичните занимания бързо уморяват малките деца и

ги вкарват в режим на стрес. 

Четенето на интересни и приятни книги успокоява

децата, намалява стреса и повишава умението им да се

концентрират. 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА



УЧИ ДЕЦАТА ДА МИСЛЯТ

Четенето предлага на децата богата информация -

както за героите, характерите им и междуличностните

отношения, така и за природата, науката и света

около тях. 

Свързването на чутото от книгите с живота помага

на децата да мислят логически и да търсят

междупредметните връзки.

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА



РАЗШИРЯВА СВЕТОГЛЕДА 

Колкото повече знае човек, толкова по-добре се вписва

в света. Колкото по-информиран е, толкова по-

обосновани избори прави и е готов да допринася за

своята общност. 

Толерантността, увереността и креативността

зависят от широкия светоглед. Книгите подпомагат

неговото разширяване с всяка прочетена страница. 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА



ЗА ФИНАЛ...



Благодаря за вниманието
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https://www.detskiknigi.com

ИМЕЙЛ

editors@detskiknigi.com

ВАЛЕНТИНА СТОЕВА

+359 888 801 231 


