Jak pomoci vašemu
dítěti naučit se číst
Rady a tipy:
Udělejte si na čtení čas každý den. I pět minut denně
má velký význam.
Nedělejte si starosti s tím, že neumíte anglicky –
pomůžete vašemu dítěti, když si popovídáte o knížkách
v jakémkoli jazyce.
Podporujte vaše dítě, aby si oblíbilo knížky od útlého
věku – bude to mít velký vliv na to, jak se mu bude
dařit ve škole až bude starší.
Nechejte své dítě vybrat si knížku kdykoli je to možné.
Ano, může si vybírat svoji oblíbenou knihu stále dokola
… je to zcela přirozené.
Najděte si klidné místo, kde vás nebude nic rušit.
Přimějte ostatní členy rodiny, aby si
s vaším dítětem také četli.
Jděte dobrým příkladem tím, že sami
budete číst.

Mějte knihy doma. Můžete si je půjčit zdarma
v knihovně nebo je levně koupit v charitativních
obchodech.
Sledujte televizi s anglickými titulky.
Hovořte o obrázcích a obalu
knihy.
Například, „Vidíš, jak se ten
vlk schovává?“ Najděte si
vhodné místo, kde se
pozastavit a zeptat se, „Co myslíš, že se teď
stane?“ Při čtení vyjadřujte své emoce. Například se
zasmějte, ukažte, že se bojíte, anebo jste smutní. Čtěte
s nadšením. Čtení si užívejte!
Čtěte svému dítěti!
 Pro děti v jakémkoli věku je nesmírně důležité, aby
mu někdo četl.
 Můžete mu číst knihy
v jakémkoli jazyce a mohou
to být knihy jednoduché,
obrázkové až po knihy
s dlouhými kapitolami.
 Tím, že s vámi dítě
stráví hodnotný čas mu
pomůže rozvinout lásku ke knihám.

Čtěte se svým dítětem!

Když se zadrhnou u některého slova:
 Přimějte je, aby vyhláskovali každé písmenko a
spojili je ve slovo
 Použijte obrázky jako nápovědu
Jestliže stále ještě tápete, vyhledejte si význam slova na
internetu.
Snažte se být pozitivní a pochvalte své dítě za snahu a
výsledky, i když nepřečte celou knihu plynule.
Po čtení:
 Popovídejte si o podobných zážitcích s vaším
dítětem. „Vzpomínáš si, když…“ „To je jako když
jsi…“
 Později si popovídejte o
příběhu. „Která část se ti
líbila?“ To bylo legrační,
když…“
 Čtení s vaším dítětem
má být zábavné. Pokud
tomu tak je, děti se stanou dobrými čtenáři a naučí
se číst si sami …, což je v podstatě naším cílem.

Co když neumím číst anglicky?
I když čte vaše dítě anglicky, můžete si
přesto popovídat o knížce ve vašem jazyce.
Pomáhá i čtení příběhů ve vašem jazyce.
Společné čtení není jen o tom naučit se číst,
ale i o tom, že strávíte společný čas a užijete
si zábavu.
Poslouchání audio knih vám oběma
může pomoci naučit se anglicky.
Škola naučí vaše dítě číst – rodiče mu
můžou pomoci si čtení zamilovat.

