Dragi părinți, dragi copii,
Organizația INFamilie a atras în ultimii ani atenția asupra sa, prin numeroase acțiuni de
susținere a copiilor și a familiilor acestora.
Fie centre de îngrijire și educare pentru copii, educație parentală, festivități organizate de către
oraș, proiecte sociale sau calendarul de perete, sunt de fiecare dată încântată, cât de diversificate
și competente sunt aceste oferte ce vin în ajutorul familiilor din Dortmund.
În 2016 am avut onoarea în calitate de sponsor, să vă ofer cartea „O zi cu Vorbărețul” pentru
copii cu vârste între 0-3 ani. Cartea este până astăzi un succes și este folosită în 9 limbi în multe
familii.
Mă bucur în mod deosebit să vă pot oferi și acum, atât dumneavoastră cât și copiilor
dumneavoastră, noua carte de logopedie cu ilustrații „Un an cu Vorbărețul” pentru copii cu
vârste între 3-6 ani.
Din nou, cu aceeași eroi, sunteți martori cum Vorbărețul crește și lumea lui devine mai
interesantă și mai colorată.
Le mulțumesc autorilor, desenatoarei și tuturor celor responsabili, care au făcut posibilă apariția
aceastei cărți de logopedie cu ilustrații.
Vă urez delectare plăcută.
Primar Birgit Jörder

Dragi cititoare și cititori!
În această carte regăsiți întâmplări din viața de zi cu zi și lucruri pe care le trăiți în decursul
unui an cu familiile dumneavoastră.
Am conceput-o ca să le arătați și să le puteți clarifica copiilor dumneavoastră diferite
evenimente din viața cotidiană, precum, anotimpurile, carnavalul, școlarizarea, zilele
aniversare, ș.a.m.d
Când priviți imaginile împreună cu copilul dumneavoastră și chiar mai târziu când retrăiți
situațiile împreună, le puteți arăta din nou, exemplifica și interacționa în cel mai diversificat
mod.
Am evitat în mod deliberat texte foarte elaborate, cu scopul de a vă lăsa frâu liber imaginației,
să inventați noi povești și să puteți explica desenele.
Jocul „caută imaginea”, de pe coperta din față, vă invită la descoperire și conversație. Aici puteți
găsi destul de multe situații din viața dumneavoastră de zi cu zi cât și din mediul înconjurător
din Dortmund. Făceți-vă timp, fiți curioși și explorați lumea împreună cu copilul
dumneavoastră!
În cadrul asociației INFamilie, ne-am preocupat de carte, ca echipă, o lungă perioadă de timp
și am umplut-o cu conținut. Am contribuit cu experiență proprie din diverse domenii și sperăm
ca această carte să vă delecteze și să reprezinte o activitate benefică atât pentru dumneavoastră
cât și pentru copilul dumneavoastră.
Vă dorim să vă bucurați de „Un an cu Vorbărețul”,
echipa redacției

