Čo robiť, aby žiaci a vaše deti čítali správne s porozumením?
Čítanie je dôležitou schopnosťou, ktorá je pre nás nevyhnutná pre fungovanie v spoločnosti.
Potrebujeme ho pri dekódovaní cestovného poriadku, receptu v kuchyni, chápaní denných
správ, ale i pre zábavu. Aby sa vaše dieťa stalo efektívnym čitateľom, je dôležité, aby sa
naučilo v správnom veku čítať plynule a s porozumením.
Ak ste sa rozhodli dať s nami do boja o záchranu malého čitateľa a vychovať z neho čitateľa
veľkého, radi vám v tomto odhodlaní pomôžeme. Dnes sme pre vás pripravili niekoľko tipov,
vďaka ktorým môžete dieťa viac zaujať, pracovať detailnejšie s čítaným textom.
Pozrite si naše ďalšie „ čitateľské tipy ”
1) Vtiahnuť čitateľa do príbehu, vyberať mu veku primerané texty, knihy, romány...
Všade sa hovorí, že deti majú v školách zlé výsledky v porozumení textu. Znamená to, že
dokážu síce prečítať písmenká, no uniká im obsah, zmysel pre ktorý prakticky text čítajú.
Neraz to vyplýva z toho, že dieťa vynakladá veľké úsilie na identifikáciu slov a nezostáva mu
už energia, aby mozog spracoval i obsah. Možno tomu predchádzať aj vďaka spoločnej
diskusii o tom, čo ste čítali. Kontrolovať, čo si dieťa zapamätalo a trénovať tak nenápadne
jeho mozog, aby vynakladalo úsilie i na obsahovú časť.
2) Prepájajte čítaný text s realitou
To, čo čítame, môžeme spájať s prežitými situáciami, konaním ľudí. Tieto momenty ešte viac
vťahujú deti do deja, lebo sa im situácie zdajú známe a blízke.
3) Umožnite deťom čítať rôzne typy textov Je dôležité, aby pri zoznamovaní sa s čítaním
vnímali, že existujú i noviny, časopisy, rôzne návody, emaily, ... Že všetko z toho má inú
formu a my to k životu potrebujeme. Nechajte napr. dieťa čítať návod na spustenie mixéra
alebo jedálny lístok v reštaurácii. Umožnite mu, aby sa zamyslelo nad tým, čo znamenajú
niektoré symboly ako gramy, eurá a pod.
4) Rozvíjajte pozitívne emócie
Pozitívne emócie môže dieťa prežívať aj vtedy, ak číta nejaké informácie z oblasti, ktorú má
rád. Ak je napríklad fanúšikom hokeja, môže čítať článok o výsledkoch posledného zápasu.
Forma môže byť naozaj rôzna.
5) Používajte techniku hlasného rozmýšľania
Hľadať hlavnú myšlienku príbehu, aby dokázalo dieťa rozlišovať obsah knihy a jej
myšlienku.

