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It’s never too early to start enjoying books 
together. Reading to your child from an early age 
helps to give them the best possible start in life.

But not everyone is confi dent with books and 
reading aloud, so this booklet is full of tips and 
ideas on how to get the most out of sharing books 
together.

From,
All of us at BookTrust

Dear Mums, Dads and Carers

 له ماشوم رسه کتاب رشيکول يوه ساعت تېري 
 ده – دا يو بل ته د نږدې کېدلو، خندلو او له 

يو بل رسه د خربې کولو وخت دی.

له خپل ماشوم رسه د کتاب لوستل د هغوی په 
 پرمختګ، ستاسې د اړيکې په پياوړتيا او ښوونځي 

ته د هغوی په چمتو کولو کې مرسته کولی يش.

محرتمو ميندو، پلرونو او رسپرستانو

د ورځې 10 دقيقې خپل ماشوم ته لوست کول له هغوی رسه 
مرسته کوي چې ټولنيز او رواين يا هيجاين مهارتونو ته وده ورکړي 

او په ځان باوري، خوښ لوستونکی ورڅخه جوړ يش.

داچې په ګډه د کتاب لوستلو څخه څنګه ډېر څه ترالسه کړو، په 
اړه يې په دې کتابچه کې ډېرې الرښوونې او نظرونه شتون لري – 

مونږ هيله لرو چې تاسې به ترينه خوند واخلئ!

 له لورې،
په BookTrust کې زمونږ ټولو
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Ask questions when you’re reading • 
together such as:
‘What can you see on this page?’
‘How do you think the characters feel?’

Try asking your child to tell the story. • 
They can ‘read’ the pictures to you and 
talk about what’s happening on the 
page. 

If you feel comfortable, try making • 
funny faces or using character voices – 
these always make children giggle! 

4

Top tips for
reading together

Find somewhere quiet away from noise, • 
TV and mobile phones. 

Cuddle up together or get brothers and • 
sisters to join in and enjoy stories and 
rhymes together. 

Make animal noises or sound effects –  • 
these help to bring the story to life and 
will make you both laugh!

لپاره غوره  د يوځای لوستلو 
الرښوونې

٠  له شور ماشور، تلويزيون او موبايل ټليفونونو څخه لرې يو 
خاموشه ځای پيدا کړئ.

٠  يو له بل رسه نږدې کېنئ يا ورونه او خويندې له ځان رسه 
يوځای کړئ او له کيسو او شعرونو څخه يوځای خوند واخلئ.

٠  د حيواناتو له شورماشور او غږونو څخه ګټه واخلئ - داچاره 
له ستاسو رسه مرسته کوي ترڅو کيسه عميل ژوند ته راوړئ 

او تاسې دواړه وخندوي.

 ٠  د يوځای لوستلو پرمهال پوښتنې وپوښتئ، د مثال په ډول:
 ته په دې صفحه کې څه شی ليدلی شې؟

څه فکر کوې چې اداکاران څه ډول احساس کوي؟

٠  کوښښ وکړئ چې خپل ماشوم د کيسې ويلو ته تشويق 
کړئ. هغوی کولی يش چې تاسې ته تصويرونه ولويل او د 
هغه څه په اړه خربې وکړي چې په صفحه کې شتون لري.

 ٠  که چېرې کولی شئ نو خندونکې پېښې وکړئ يا 
 د اداکارانو غږونه وباسئ – چې دا کار هر وخت 

خندوي! ماشومان 
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Look at the pictures and 
start talking about them

Can you fi nd a dinosaur or a rabbit? What else can you see?• 
How many bananas are there? • 
What games are the children playing?• 

په ياد ولرئ: له خپل ماشوم رسه خربې کول له هغوی 
رسه د ال نورو کلمو په زده کولو کې مرسته کوي.
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Remember: talking with your child will 
help them learn more words

تصويرونو ته وګورۍ او په 
اړه يې خربې وکړئ

٠  آيا يو ډيناسور يا سوۍ پيدا کولی شې؟ نور څه شی ګورې؟
٠  څو دانې کېلې شتون لري؟
٠  ماشومان کومه لوبه کوي؟
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Let’s choose some books

It’s OK to read the same book again and again 
because familiar books are comforting and build 
confi dence. 

But if you’re ready for a change, use our 
Bookfi nder to search for books about things your 
child enjoys. You can fi nd book ideas for children 
of all ages, from babies to teenagers. 

booktrust.org.uk/books

The next page also has some great new book 
ideas to get you started.

راځئ چې يو څو کتابونه غوره کړو!

سمه ده چې په تکراري ډول يو کتاب ولولئ ځکه چې اشنا کتابونه ارام 
بخښونکي وي او په ځان باور پيدا کوي. مګر که چېرې د بدلون لپاره 
چمتو ياست، نو د هغو کتابونو د پلټلو لپاره چې ستاسې د ماشوم د 

 )Bookfinder( خوښې شيان پکې وي، زمونږ له کتاب پيدا کوونکي
څخه ګټه واخلئ.

دلته تاسې کولی شئ چې له ماشومتوب څخه تر تنکۍ ځوانۍ پورې د 
هر عمر ماشومانو لپاره، د مختلفو کتابونو په اړه معلومات پيدا کړئ.

booktrust.org.uk/books

بله صفحه هم د پيل لپاره د نويو کتابونو په اړه ځينې غوره نظرونه لري.

Shark in the Park )په پارک کې شارک(
Nick Sharratt

)Picture Corgi(
ټيمويت پاپ، ټيمويت پاپ، د خپل ټلسکوپ په وسيله څه شی ليدلی شې؟‘ 

آيا دا واقعاً په پارک کې شارک دی چې هغه يې ويني؟
ستاسې ماشوم به په مينه په دې په زړه پورې کتاب کې د کلمو او 

عملونو په تررسه کولو کې ستاسو رسه ونډه واخيل. 

لپاره ځينې غوره کتابونه پيل  د 

!Oi Frog )هی چونګښې(
Kes Gray & Jim Field

)Hodder Children’s Books(
قوانني داسې دي: پيشو ګان په فرش باندې کيښني، خرګوشونه په 

نه غواړي چې  زينو کيښني، خرونه په چوکۍ کيښني... مګر چونګښه 
په دړه باندې کيښني. د نظم يو په زړه پورې انځوري کتاب دی چې 

تاسې او ستاسې ماشوم به وخندوي.

The Sheep Who Hatched an Egg 
)هغه پسه چې هګۍ يې ماته کړه(

Gemma Merino
)Macmillan Children’s Books(

لوال ګډه هره ورځ ساعتونه د خپلو په زړه پورې وړيو په پاملرنې 
تېروي، نو هغه ډېره خفه کېږي، کله چې يوه ورځ هغه له السه 

ورکوي. مګر کله يې چې وړۍ ډېرې ژر بېرته لويېږي، نو د هغې د 
ډېرې خوښۍ المل کېږي... دا چې د ښو ويښتانو په پرتله ملګرتيا 

ډېره مهمه ده، په اړه يې دا يوه په زړه پورې کيسه ده. 

We are Family )مونږ کورنۍ يو(
 Patricia Hegarty, illustrated by Ryan

Wheatcroft
)Caterpillar Books(

ټولې کورنۍ رسه توپري لري، مګر ټول يو څه رسه رشيک لري: مينه. يو 
ښايسته کتاب دی چې په وسيله يې ډېری ماشومان کولی يش خپل ځان 

او يا يوې کورنۍ ته د خپلې کورنۍ په نظر وګوري. 
9

Some great books to 
get you started

Shark in the Park
Nick Sharratt
(Picture Corgi)
‘Timothy Pope, Timothy Pope, what can 
you see through your telescope?’ Is it really 
a shark in the park he can see?
Your child will love joining in the words and 
actions in this fun book. 

Oi Frog!
Kes Gray & Jim Field
(Hodder Children’s Books)
These are the rules: cats sit on mats, hares 
sit on stairs, mules sit on stools… but Frog 
doesn’t want to sit on a log! A hilarious 
rhyming picture book that will get you and 
your little one giggling.  

The Sheep Who Hatched an Egg
Gemma Merino
(Macmillan Children’s Books) 
Lola the sheep spends hours every day 
looking after her wonderful wool, so she’s 
very upset when one day she loses it. But 
when her wool grows back wild, she gets 
a delightful surprise… A lovely story about 
how friendship is more important than 
good hair.  

We are Family
Patricia Hegarty, illustrated by Ryan 
Wheatcroft
(Caterpillar Books)
All families are different, but they all have 
one thing in common: love. A beautiful 
book in which most children will be able to 
see themselves or a family like their own. 
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Looking for more ideas?

Visit your local library where you can borrow • 
books for free. See if they run a Rhymetime 
or Storytime session where you can meet 
other families and enjoy rhymes together!

Ask your health visitor for ideas on how you • 
can support your baby’s development by 
sharing books together.

Find great books online with BookTrust! Our • 
website has lots of ideas for books to enjoy 
as well as lots more tips to make reading fun. 
booktrust.org.uk
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Learn through having fun

Play a guessing game when you’re out • 
and about together. Ask your child what 
numbers or letters they can see on buses, 
posters and signs.

Let your child enjoy making marks on paper • 
with pencils or crayons. There’s no right or 
wrong way to draw a picture – this is the 
very fi rst stage of writing and drawing. 

Encourage your child to ask lots of questions • 
– it’s one of the most important skills a 
learner needs!

د ساعت تېرۍ په وسيله زده 
کړه وکړئ

د نورو نظرونو په لټه کې ياست؟

٠  کله چې تاسې د باندې او يو ځای واوسئ نو د فکر کولو لوبه 
تررسه کړئ. له خپل ماشوم څخه پوښتنه وکړئ چې په بسونو، 

پوسټرونو او نښو باندې کومې شمېرې يا توري ګوري.

٠  ماشوم ته مو زمينه مساعده کړئ چې په يوه کاغذ باندې د 
پنسل يا رنګو په وسيله د نښو کولو څخه خوند واخيل. د انځور 

رسمولو لپاره صحيح يا غلطه طريقه نشته – دا د ليکلو او 
رسمولو ترټولو لومړۍ مرحله ده.

٠  خپل ماشوم وهڅوئ چې ډېرې پوښتنې وکړي - دا يو له هغو 
مهمو مهارتونو څخه دی چې يو زده کوونکی ورته اړتيا لري!

٠  خپل محليي کتابتون ته ورشئ چېرې چې تاسې کولی شئ کتابونه په 
وړيا ډول قرض کړئ. معلومات ترالسه کړئ چې هغوی د شعرونو 

او کيسو ويلو ټولګي لري چېرې چې تاسې له نورو کورنيو رسه ليدنه 
کولی شئ او يو ځای له شعرونو څخه خوند اخيستلی شئ!

٠  له خپل روغتياپال څخه پوښتنه وکړئ چې څه ډول کولی شئ 
يوځای د کتابونو په رشيکولو رسه د خپل ماشوم له پرمختګ 

څخه مالتړ وکړئ.

٠  له BookTrust رسه آنالين غوره کتابونه پيدا کړئ! زمونږ 
ويب پاڼه له کتابونو څخه د خوند اخيستلو لپاره ډېر نظرونه 

 او همدارنګه لوبې او د کيسو آنالين کتابونه لري. 
booktrust.org.uk
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 BookTrust د انګلستان د ماشومانو د لوست 
تر ټولو لويه خرييه اداره ده. مونږ خپل کار د 

ماشومانو لوست ته ځانګړی کړی.

 د Daniel Taylor له لوري طرحه شوی 
چې د خرييه ادارې شمېره يې 313343 ده

مونږ تعقيب کړئ


