Jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń musi
opanować w szkole jest czytanie. Chodzi tu nie tylko
o technikę czytania, ale także o zrozumienie czytanego
tekstu.
Brak tej umiejętności przyczynia się do kłopotów
w nauce, może wywołać stres, a nawet fobię szkolną.

Wspieraj dziecko w nauce czytania. Najpierw, czytając mu codziennie,
stwórz pewien rytuał, wypracuj nawyk. Później zachęcaj je do
samodzielnego codziennego czytania.
Głośne czytanie jednorazowo nie może trwać dłużej niż 10 – 15 minut.

ĆWICZENIA W CZYTANIU
Gdy nasze dziecko ma znaczne trudności w czytaniu, na przykład czyta litera po
literze, nie potrafi tych literek złożyć, przeprowadzamy „ czytanie we dwoje”.
Czytamy razem z dzieckiem, ale głos dorosłego musi być cichy, dziecka głośny,
wyraźnie słyszany. Trzeba czytać powoli, ale tak aby nie dzielić wyrazów, lecz
starać się odczytywać je w całości. Można przy tym wyraz „rozciągać” tak, jakby
się go śpiewało. Nazywa się to czytaniem z zaśpiewem. W miarę uzyskiwania
wprawy w czytaniu, głos dorosłego będzie stopniowo ulegał zanikowi,
a śpiewne rozciąganie będzie ulegało skróceniu.

Jeśli dziecko już nie literuje i czyta samodzielnie, lecz jeszcze popełnia błędy
prowadzimy
z nim „czytanie pod kontrolą”. Dziecko czyta powoli, a dorosły
poprawia jego błędy, poleca przeczytać zdanie jeszcze raz, pilnuje, aby dziecko czytało
dokładnie, całymi wyrazami, przestrzegało przecinków i kropek. Jeżeli nikt nie
poprawi jego błędów, to będą się one utrwalać i dziecko nie nauczy się czytać
poprawnie.

Można organizować czytanie sposobem kombinowanym. Dziecko czyta najpierw
głośno pod kontrolą dorosłego, np. przez 10 min. a kiedy widzimy, że już się
zaczyna męczyć pozwalamy, aby pozostałą część przeczytało po cichu. Następnie
opowiada przeczytaną treść.
Zawsze, po każdym czytaniu, dziecko powinno opowiedzieć to, o czym przeczytało.
Jeśli opowiada niedokładnie albo tylko częściowo musimy pomóc mu odpowiednio
postawionymi pytaniami. Kiedy opowie treść przeczytanego tekstu, możemy mu
zaproponować, aby narysowało obrazek związany z treścią czytanki- trzeba przy
tym zawsze zainteresować się tym obrazkiem, porozmawiać z dzieckiem na jego
temat.

Tempo czytania jest bardzo ważne!
Pracę nad tempem czytania warto uczynić ważnym celem już od początku nauki.
Im szybciej uczeń opanuje technikę czytania, tym łatwiej przyjdzie mu nauka innych
umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Nie jest możliwe bowiem
opanowanie umiejętności poprawnego pisania, jeżeli dziecko nie czyta ze
zrozumieniem. Jak ma na przykład osiągnąć sukcesy matematyczne, skoro nie jest
w stanie poznać treści zadania?

Warto oswajać pociechę z literami przy pomocy rozmaitych układanek i gier. Jednak
naukę czytania możemy kontynuować nawet podczas „nudnej” jazdy samochodem!
W jaki sposób? Na przykład starając się znaleźć wokół siebie przedmioty na
określoną literę.
Dziecko pod kierunkiem dorosłego, który wyznacza mu określoną głoskę i jej
miejsce w wyrazie- wyszukuje w najbliższym otoczeniu różne przedmioty, rośliny,
zwierzęta, osoby itp. posiadające w swych nazwach daną głoskę. Polecenie może
brzmieć następująco: wskaż, dotknij, połóż na stole, włóż do koszyka te przedmioty,
których nazwa:
- zaczyna się na głoskę t (trawa, talerz, torba, tablica...)
- kończy się na głoskę t (płot, tort, samolot, kogut...)
- posiada głoskę t w środku (kotek, młotek, komputer, płyta)

Zabawa w sklep
Na stoliku gromadzimy różnorodne przedmioty codziennego użytku
i urządzamy z dzieckiem stoisko sklepowe. Następnie polecamy mu, aby
wzięło siatkę lub koszyk i dokonało zakupów. Przedtem określamy
dokładnie głoskę, która musi wystąpić w nazwach kupowanych
przedmiotów. Zabawa kończy się zliczeniem zakupów.
Agrafka
Wypowiadamy wyraz np. kot, następny wyraz musi się rozpocząć
ostatnią głoską wyrazu kot, czyli t.

np. kot, tata, agrest, tor, Romek itd.

Nauka na konkretach

Każdy z nas lubi przekuwać teorię w praktykę. Zacznijmy więc od praktycznego,
konkretnego materiału. Na początek ulepmy z plasteliny kilka liter: B, A, N, A, N.
Następnie z kuchennej szafki przynieśmy banana i spróbujmy ustawić litery w
odpowiednie miejsca.
Możemy też pokusić się o grę "Czego tu brakuje?" i z ułożonego słowa "BANAN"
zabrać jedną literę. Potem prosimy dziecko, by znalazło brakujący element.
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Łączenie sylab w słowa
Kładziemy przed dzieckiem obrazki oraz rozsypane sylaby, które będzie dopasowywać
do obrazków. Na początek warto zacząć od dwóch obrazków, np. la-la i zdjęcie lali oraz
ma-ma ze zdjęciem mamy. Z biegiem czasu zwiększamy ilość obrazków i dodajemy
wyrazy złożone z trzech
i większej ilości sylab.

Metoda czytania sylabami jest pomocną metodą w nauce czytania. W tekstach
wyeksponowana jest sylaba, po to, żeby ograniczyć koncentrację dziecka do
określonej, niewielkiej części wyrazu. Pomaga to dziecku, które ma zaburzoną
percepcję wzrokową i słuchową. Ma to ogromne znaczenie, bo ułatwia
identyfikację i syntezę głosek, reguluje tempo czytania, eliminuje błędy, ułatwia
analizę i syntezę liter w sylabie oraz sylab w wyrazie, a więc ogranicza wysiłek
dziecka przy czytaniu. Czytając z dzieckiem możemy sylabę wyklaskiwać, bądź
wystukiwać, a nawet łączyć łukiem.

• Wprowadzenie w domu zwyczaju czytania dziecku na dobranoc jest niezwykle
pomocne nie tylko w pogłębianiu więzi rodzinnych i stwarzaniu ciepłej atmosfery,
ale w przekonaniu dzieci, że czytanie samo w sobie jest przyjemne . Czytając
dzieciom rozwijamy ich wyobraźnię, pozwalamy im samodzielnie myśleć,
wzbogacamy ich słownictwo czynne (to którym posługujemy się na co dzień) i
bierne (którego używamy rzadziej).
• Gdy dziecko zaczyna składać sylaby, podsuwajmy mu książki z dużym drukiem i
małą ilością tekstu. Radość, że samodzielnie przeczytało całą książkę, zmobilizuje
je do dalszego wysiłku. Nie zapominajmy o pochwałach! Często kupujmy kolorowe
pisemka i komiksy.

Zastanawiając się, jak pomóc dziecku w nauce czytania, warto zreflektować się:
ile razy nasza pociecha miała okazję zobaczyć rodzica podczas lektury? A przecież
dziecko uczy się poprzez naśladownictwo, czerpiąc wzorce z najbliższego
otoczenia.
Jeśli więc w ostatnim czasie zaniedbaliśmy czytanie, warto sprawdzić nowości
czytelnicze! A może wybierzecie się na książkowe zakupy z dzieckiem i zrobicie
sobie rodzinne czytelnicze popołudnie?
Z pewnością dziecko przystanie na to chętniej niż na samotne czytanie. Do dzieła
więc!

Tylko od dorosłych zależy czy dzieci pokochają czytanie i nie
będą tego traktować jako przykry obowiązek.

Wykorzystano:
https://www.google.com/search?q=ksi%C4%85%C5%BCka+kolorowanka+dla+dzieci&sxsrf=AOaemvLFNffcNU9qO
ucLb60MEBJa9CdH-A
https://www.google.com/search?q=uk%C5%82adanka+kolorowanka&sxsrf=AOaemvKfe5mCqrViFiZqNmRwXvrJSv
Ku3w:
http://www.edukacja.edux.pl/p-13537-jak-pomoc-dziecku-w-nauce-czytania.php
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKhPmT5NoHe4JwN0eTjA8X--5xcBA%3A1638030820938&lei

https://www.malecharaktery.pl/artykul/jak-pomoc-dziecku-w-nauce-czytania
http://oblicza.dodn.dolnyslask.pl/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-11/178-jak-pomoc-dziecku-w-nauceczytania
https://www.babyboom.pl/uczen/pomoc-w-nauce/nauka-czytania-cwiczenia-i-porady
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3699
https://www.google.com/search?q=czytanie+sylabami+grafika&sxsrf
https://www.google.com/search?q=czytanie+sylabami+grafika&sxsrf
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