Kaip skaityti su vaiku:















Skaitykite jau kūdikiui.
Žiūrėjimas į knygas ir garsų
klausymas skatins jo
smegenų raidą.
Pažinties su knyga pradžioje
rinkitės knygas storais lapais,
leidžiančiais jas lengvai
vartyti, čiupinėti, uostyti;
spalvotas, kuriose būtų
daugiau iliustracijų nei
teksto; garsus skleidžiančias
knygas.
Savo vaikui kasdien sekite
pasakas. Skaitymas yra
nuostabus būdas pabūti kartu,
kurti tvirtesnius tarpusavio
ryšius.
Pasakas skaitykite
kūrybingai imituodami
veikėjų balsą, kaitaliodami
kalbėjimo tembrą.
Skaitykite kasdien bent po
20 min., tai padės lavinti
vaiko skaitymo įgūdžius.
Kai vaikas paūgės skirkite
vietą namie, kur jis galėtų
susidėti savo knygeles, jas
lengvai pasiekti ir pasiimti.
Numatykite tinkamą laiką,
kad skaitymas nevargintų
jūsų pačių. Numatykite
dienos metą, kai vaikas bus
„laisvas", neatitraukite jo nuo
žaidimo ar mėgstamos
veiklos. Pasiūlykite skaitymą
kaip dar vieną įdomų
užsiėmimą.











Susikurkite jaukią ir malonią
skaitymui skirtą aplinką,
kampelį. Išrinkite patogią
vietą, gerai apšviestą, toli nuo
televizoriaus ir triukšmo, kad
niekas neblaškytų vaiko
dėmesio.
Vartydami iliustruotas
knygeles, mokykite įsižiūrėti
į paveikslėlius , kalbėkite
apie juos atkreipdami
mažylio dėmesį į paveikslėlių
detales. Paprašykite parodyti
vieną ar kitą pavaizduotą
personažą ar kokią kitą
detalę.
Skaitant sekite žodžius pirštu
(vaikas supras, kad skaitoma
iš kairės į dešinę, iš viršaus į
apačią, kad skaitome ne
paveikslėlius, o žodžius).
Leiskite vaikui versti lapus
(vaikas suvoks, kad lapus
verčiame iš kairės į dešinę).
Apsilankykite bibliotekoje.
Vaikas susipažins su nauja
aplinka, knygų gausa,
draugišku elgesiu, užsimegs
ryšys su biblioteka.
Išsiaiškinkite, kuo domisi
jūsų vaikas, kokie jo
pomėgiai; pasiūlykite pačiam
išsirinkti /nusipirkti knygų,
susijusių su vaiko interesais.
Lankykitės knygynuose kartu
su savo atžalomis taip, kaip
lankotės ir kitose
parduotuvėse.
















Dovanokite įvairiomis
progomis knygas.
Skatinkite vaikus su
knygomis elgtis pagarbiai.
Būkite geru pavyzdžiu - tegul
vaikas mato, kad jūs skaitote
knygas laisvalaikiu savo
malonumui.
Aptarkite perskaitytą knygą,
pasidomėkite vaiko
įspūdžiais, pasidalinkite
savais.
Įpraskite komentuoti blogas
ar geras situacijas ir lyginti
istorijas su savo patirtimi.
Klauskite: “Ką darytum, jei
tau taip atsitiktų?”, “Ką
darytum būdamas veikėjo
vietoje?”
Skaitykite vaikui ir tada, kai
jis pats pramoks skaityti.
Įdėmiai klausykite
(neskubinkite,nepertraukite ).
Pasikeiskite. Vieną pastraipą
perskaitykite jūs, o kitą
duokite perskaityti vaikui.
Kuo vaiko skaitymo įgūdžiai
gerėja, tuo labiau ilginkite
skaitomą tekstą. Pradedantys
skaitytojai koncentruojasi į
skaitymo procesą, o ne į
tekstą, todėl tada, kai
skaitysite jūs, vaikas galės
atsipalaiduoti ir gilintis į
istoriją.
Pagirkite vaiką už jo
tobulėjančius skaitymo
įgūdžius.

PPT darbo laikas:
Pirmadienį – ketvirtadienį
8 – 17 val.
Penktadienį
8 – 16 val.
Pietų pertrauka 12 – 1245

SKATINKIME
VAIKUS
SKAITYTI

val.
Skaitymas, pagarba ir meilė
knygai - tai išsilavinimo dovana,
kurią gali pasiūlyti tėvai savo
vaikams.
Anksčiau išmoksta skaityti tie
vaikai, kuriems kūdikystėje ir
vaikystėje buvo skaitoma, kurių
namuose yra daug knygų ir kurie
dažnai mato skaitančius
suaugusius savo šeimos narius.
Turtingesnis būna šių vaikų
žodynas bei rišlioji kalba.
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