
 

 

Мої вітання, шановні батьки! Щиро дякую за те, що ви присвятили свій 

час для знайомства з симпатичною слонихою Ліло Лауш. Ліло - це 

лялька-рукавичка з великими вухами. Коли ваш малюк відвідує дитячий 

садок, то він разом з Ліло Лауш багато часу буде вчитися умінню слухати. 

 

Адже вміння слухати - це ключ до спілкування, ключ до пізнання світу. 

Той, хто вміє уважно слухати, робить для себе багато відкриттів у 

навколишньому світі. Ми завжди впізнаємо почутий колись звук і 

обов’язково дізнаємося, що він означає. Слухаючи один одного, ми 

вчимося нових пісень, творимо музику. 

 

Ми вивчимо мову лише за умови, якщо будемо уважно слухати і думати, 

що означає це слово, як вимовляється, де ставиться наголос. Кожна 

мова має свої звуки, свій ритм, власну мелодику. Діти переймають мову  

батьків, уважно слухаючи та наслідуючи їх. За інтонацією вони 

відчувають емоційний стан та настрій батьків. Малюки, вивчаючи інші 

мови, уважно слухають і повторюють нові слова. 

 

Якщо прислухатися до людей, то можна навчится їх розуміти, 

дізнаватися про що вони розмовляють, що відчувають, чим 

переймаються. Коли дитина буде розуміти про що розмовляють інші 

люди, то зможе пізнати цікаві моменти життя вдома, у дитячому садочку 

чи пізніше в школі. Вашій дитині буде легше навчитися пізнавати нове, 

осмислювати важливу інформацію.  

 

Вміння слухати є основою освіти дитини, але набути його нелегко. Воно 

не приходить саме по собі. Вміння слухати потрібно розвивати. 

Тому вашому малюкові на допомогу прийде Ліло Лауш. У дитячому садку 

в неї є скриня з книгами та аудіоіграми багатьма мовами: німецькою,  



 

 

турецькою, російською, польською, арабською та. З їхньою допомогою 

діти розвивають вміння слухати. 

 

Ідею цього проєкту розробив фонд Zuhören. 

 

Завдяки Ліло Лауш ваша дитина дізнається про те, скільки радості 

приносить вміння слухати. Наприклад, грати в аудіоігри, розпізнавати 

різні звуки в  дитячому садочку, слухати історії іноземними мовами,  

обговорювати почуте. Таким чином, ваш малюк буде зосереджено вчити 

нові слова та з їхньою допомогою вислосвлювати свої думки. 

 

Якщо в сім’ї розмовляють не німецькою, а іншою мовою, то ваша дитина 

зможе поділитися нею, називаючи навколишні предмети рідною мовою. 

Діти будуть експериментувати, імітувати звуки, повторювати ритми мови. 

Це буде цікаво і збагатить їх знаннями. Особливо діти люблять слухати 

прислів’я та приказки іншими мовами.  Спілкування рідною мовою дуже 

важиве. Тільки той, хто добре знає рідну мову, зможе вивчити й німецьку.  

 

Коли ваш малюк розповідає про свої емоції від спілкування з Ліло Лауш, 

то вислухайте і розпитайте про його враження. У батьків також є нагода 

познайомитися з Ліло: відвідайте дитячий садок та разом з вихователями 

обміркуйте у який спосіб ви зможете взяти участь у грі — чи то розповісти 

цікаву історію чи заспівати пісню рідною мовою. Сподівємося, що ви 

візьмете активну участь у нашому проєкті та разом з дітьми придумаєте 

цікаві багатомовні історії. 

 

Шановні батьки, долучайтеся до співпраці! Незабаром вас запросять на 

батьківські збори, на яких ми будемо раді вас бачити. З нетерпінням 

чекають зустрічі: Ліло Лауш, ваш дитячий садок, фонд Zuhören. 


