Zachęcanie do czytania.
Efektywne czytanie naprawdę pomaga rozwijać umiejętność czytania u twojego
dziecka oraz zrozumienie tego co czyta. Poniżej znajdziesz kilka przykładów, jakie
pytania możesz zadawać dziecku podczas czytania. Proszę zapytać nauczyciela
swojego dziecka lub Panią Shorthose, jeżeli potrzebujecie dalszej pomocy lub
porady w zakresie nauki czytania waszego dziecka.
Pomoc w zakresie rozwijania umiejętności czytania:
- Spójrz ostrożnie na pierwszą literę.
- Jak ta litera brzmi? Postaraj się wypowiedzieć dźwięk?
- Skąd wiesz, ze to jest ten dźwięk? (Chcemy aby dziecko spojrzało na wyraz i
powiedziało jako to litera/ jaki to dźwięk w słowie, które pozwala mu rozszyfrować
dane słowo).
- Co jeszcze ci mówi, że to jest właśnie ten dźwięk / literka?
- Użyj kluczowych obrazków, aby sobie pomóc.
- Czy ma to sens?
- Co myślisz, co to może być?
- Sprawdź z obrazkiem, czy masz rację? Skąd to wiesz?
- Czy wygląda to poprawnie?Sprawdź?
- Co jeszcze możesz powiedzieć,aby dźwięk był poprawny?
- Czy masz racje? Powiedz mi skąd wiesz, ze masz rację?
- Czy znasz to słowo?
- Postaw paluszek pod wyrazem i przeczytaj go powoli.
Sprawdź zrozumienie:
- Opowiedz mi historię własnymi słowami.
- Pokaż mi gdzie ten fragment jest w tekście?
- Skąd my to wiemy?
- Jak myślisz jak on/ona się czuje?
- Jak myślisz jak to się stało?
- Jak myślisz co będzie dalej?
- I każde inne pytanie które jest odpowiednie do danego tekstu.
Kiedy dziecko uczy się czytać , pozwólmy mi nad tym pracować i powstrzymajmy się od
gadania aż do czasu kiedy dziecko skończy czytać. Po przeczytaniu pochwal dziecko,
choć za jedną rzecz, a na zakończenie przedyskutuj kilka błędów. Najważniejsze jest,
aby nie przeszkadzać dziecku w czasie czytania i pozwolić dziecku dalej czytać, bo
może to mieć efekt w zrozumieniu czytanego tekstu. Na zakończenie. Powinniście się
wycofywać i pozwolić dziecku rozszyfrowywać słowa samodzielnie. Jeżeli rozszyfrują
dane słowo jest szansa, że zapamiętają je na dłużej.

