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Schildts & Söderströms söker fadderförskolor
Finns det någonting viktigare än barn och böcker? Kanske det, men inte för oss! För att
gynna barn och läsning söker vi nu två fadderförskolor som vi erbjuder:
•
•
•
•
•

Friexemplar på alla årets barnböcker (ett ex av varje bok)
Besök av en författare eller illustratör
Besök av en expert som talar om barns läsning på ett föräldramöte
25 % rabatt på barnböcker i vår nätbutik till alla familjer som har barn i
förskolan
Skräddarsytt program och saft på Helsingfors bokmässa (för förskolor i
huvudstadsregionen)

Är din förskola den vi letar efter?
Skicka in en fri ansökan till info@sets.fi senast 3.5. Tillsammans med läsambassadören
Katarina von Numers-Ekman väljer vi två vinnare som kungörs inom maj månad.
Projektet kör igång efter sommarlovet och pågår i ett läsår. Sen får nästa förskola sin
chans!

Läsambassadören Katarina von Numers-Ekman vet hur viktigt läsning är:
- Det finns forskning som visar att barn som föräldrarna läst för lättare lär sig både läsa, skriva och räkna
när de börjar skolan. Det har bland annat att göra med ordförrådet.
- Språket i litteraturen är ofta mycket rikare än vårt vardagliga talspråk. Barn snappar upp massvis med nya
ord och uttryck upp genom högläsning. I en vuxen människas ordförråd härstammar nio av tio ord från det
skrivna språket.
- Barn i 5-6-årsåldern har i snitt ca 2500-5000 ord i sitt ordförråd, men skillnaderna kan vara enorma. Den
som kan många ord utökar också sitt ordförråd i snabbare takt än den som inte kan så många. För att
skillnaderna inte ska bli alltför stora är det viktigt att alla barn får ta del av så mycket inspirerande litteratur
som möjligt under förskoleåret.
- Högläsningen stöder förstås inte bara ordförrådet. Den ökar uttrycksförmågan,
problemlösningsfärdigheterna, koncentrationen, fantasin och mycket mer. Något av det värdefullaste man
kan ge ett barn är faktiskt att läsa högt och prata om läsupplevelsen med honom eller henne.

Läs mer på sets.fi/litteratur!

