
Azi Iulia este supărată
Noaptea camera copiilor poate fi uneori de-a dreptul 

înfricoșătoare, chiar dacă ești la fel de curajos ca Iulia.  
Oare este într-adevăr un dragon la fereastră? Din fericire,  

Iulia știe ce trebuie să facă dacă o năpădește frica.
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CHIŢ-CHIŢ CITEŞTEPentru copiii de +3 ani

Poveştile care   îţi explică lumea

În seria CHIŢ-CHIŢ CITEŞTE apar multe povești minunate, 
ideale pentru citirea cu glas tare!

Azi Iulia este 
supărată

Preţ: 15,90 Lei
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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

În seria „Chiţ-Chiţ citeşte“ au apărut:

CHIŢ-CHIŢ CITEŞTE

Iulia se spală pe cap 

fără lacrimi!

Anna Wagenhoff Sigrid Leberer
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