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Jeder Mensch hat bestimmte Talente und kann  
daher „zaubern“. Was kannst du besonders gut?

Gedankenspiele بازی های فکری
هر انسانی دارای استعدادهای خاصی است و بنابراین می تواند 

“شعبده بازی” کند. تو چه چیزی را خوب بلد هستی؟
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Agi Ofner
Stell dir vor, du besitzt magische Kräfte. Was würdest 
du für dich und alle Kinder dieser Welt herbeizaubern?

Warum Vor-Lesen wichtig ist.

Lesekompetenz ist ein elementarer Schlüssel zur Welt.

Kinder erwerben diese wichtige Fähigkeit rascher, wenn 

sie früh mit verschriftlichten Geschichten in Kontakt 

kommen. Dem Vorlesen kommt also eine besondere 

Bedeutung zu: Kinder, denen von klein auf regelmäßig 

vorgelesen wird, verfügen später über einen größeren 

Wortschatz, sind sozial kompetenter und in der Schule 

erfolgreicher.* 

Das gilt für alle Kinder in gleichem Maße. Kinder 

mit Migrationshintergrund sind zudem vor die Aufgabe 

gestellt, sich die Sprache ihrer neuen Umgebung anzu-

eignen. Diese erlernen sie wissenschaftlichen Studien 

zufolge umso leichter, je sicherer ihr Umgang mit der 

Erstsprache ist. 

Papperlapapp möchte einen Beitrag leisten zur  

frühen sprachlichen Förderung jeweils in der Erstsprache 

und damit zugleich in der Bildungssprache Deutsch.

 Deshalb erscheint Papperlapapp in Deutsch und  

einer im deutschsprachigen Raum stark vertretenen 

Migrationssprache.

 Die Hefte eignen sich nicht nur als private Lektüre, 

sondern auch als Praxismaterial für Kindergärten und 

Volksschulen.

 Im Idealfall lernen die Kinder die Vorlese-Geschichten 

in ihrer Erstsprache zu Hause kennen und bringen sich 

selbstbewusster und aktiver ein, wenn die Geschichten 

in Kindergarten oder Volksschule nochmals auf Deutsch 

gelesen oder vorgelesen werden.

 So erlernen die Kinder auf unterhaltsame Weise die 

Bildungssprache Deutsch.

Papperlapapp ist in folgenden neun Sprach- 

kombinationen erhältlich: 

Deutsch/Albanisch, Deutsch/Arabisch, Deutsch/ 

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Deutsch/Englisch, 

Deutsch/Farsi, Deutsch/Polnisch, Deutsch/Rumänisch, 

Deutsch/Tschetschenisch, Deutsch/Türkisch 

*(vgl. www.stiftunglesen.de)

دلیل مهم بودن خواندن مجدد.

توانایی خواندن کلیدی ابتدایی برای ورود به دنیا است. کودکان این توانایی 
 مهم را در صورت آشنا شدن زودهنگام با قصه های کتبی رسیع تر فرا 

می گیرند. بنابراین خواندن اهمیت ویژه ای برای افراد زیر دارد: کودکانی که 
از سنین کم به طور منظم برایشان خوانده می شود، در آینده از دایره لغات 

باالتری برخوردار بوده، از اجتماعی تواناتر و در مدرسه موفق تر هستند.* 
این امر برای همه کودکان به یک اندازه صدق می کند. کودکانی با 

پیش زمینه مهاجرت، به عالوه با امر سازگار شدن با زبان محیط خود روبرو 
هستند. طبق مطالعات علمی، این کودکان هر چه تسلط بیشرتی بر زبان 

اولیه خود داشته باشند، از یادگیری راحت تری برخوردار می شوند. 
Papperlapapp می خواهد کمکی به پیرشفت توانایی های زبانی در 

زبان اول و به وسیله آن در زبان تحصیلی آملانی ارائه نماید.
بنابراین Papperlapapp به زبان آملانی و یکی از زبان های قوی   

نمایندگی شده بین مهاجران در دنیای آملانی زبان، دسرتس قرار می گیرد.
کتابچه ها نه تنها برای مطالعه شخصی مناسب هستند بلکه به عنوان   

مواد عملی برای کودکستان ها و مدارس عمومی نیز قابل استفاده می باشند.
در رشایط ایده ال، کودکان قصه های خواندنی  را در زبان اول در خانه   

 می خوانند و وقتی قصه ها در مهدکودک ها یا مدارس عمومی مجدداً به 
زبان آملانی خوانده یا ارائه می شود، آماده تر و فعال تر خواهند بود.

این چنین کودکان به شیوه ای رسگرم کننده زبان تصویری آملانی   
را فرا می گیرد.

Papperlapapp در نه ترکیب زبانی زیر در دسرتس است: 

 آملانی/آلبانیایی، آملانی/عربی، آملانی/بوسنی و کروات-رصب، 
 آملانی/انگلیسی، آملانی/فارسی، آملانی/لهستانی، آملانی/رومانیایی، 

آملانی/چچن، آملانی/ترکیه 

(www.stiftunglesen.de(*

خودت را معرفی کند، تو صاحب قدرت جادویی هستی. چه چیزی 
برای خودت و همه کودکان این دنیا شعبده می کردی؟




