Latvian

Palīdziet savam
bērnam kļūt par
lasītāju!
Galvenie ieteikumi:
Atvēliet laiku lasīšanai katru dienu. Pat 5 minūtēs dienā
var izdarīt daudz.
Neraizējieties, ja jūs nelasāt angļu valodā – runājot par
grāmatām jebkurā valodā, jūs iedrošināt bērnu lasīt.
Sāciet mudināt savu bērnu izbaudīt lasīšanas prieku jau
agrīnā vecumā – tam būs milzīga ietekme uz viņu
sekmēm skolā, kad bērni paaugsies.
Ļaujiet savam bērnam izvēlēties grāmatas, kad vien
iespējams. Jā, viņi var bieži izvēlēties savu favorīti atkal
un atkal… tas ir pilnībā dabiski.
Atrodiet kādu klusu vietu, kur nekas
nenovērš uzmanību.
Mudiniet citus ģimenes locekļus lasīt
kopā ar bērnu.
Rādiet pozitīvu piemēru, lasot pats(-i).

Latvian

Glabājiet grāmatas savās mājās. Jūs varat
paņemt tās par velti no bibliotēkas
vai lēti nopirkt labdarības
veikalos.
Lasiet subtitrus angļu valodā,
skatoties televīziju.
Runājiet par attēliem un
grāmatas iesējumu. Piemēram: “Vai redzi, kur slēpjas
vilks?” Atrodiet piemērotas vietas grāmatā, lai apstātos
un pajautātu: “Kā Tu domā, kas notiks tālāk?”
Lasot izrādiet savas emocijas. Piemēram, smejieties,
smaidiet, izskatieties nobijies vai noskumis. Izrādiet
entuziasmu. Izklaidējieties lasot!
Lasiet savam bērnam priekšā!
 Lasīšanai priekšā ir milzīga nozīme bērniem visos
vecumos.
 Grāmatas var lasīt jebkurā
valodā, un tās var būt, sākot no
vienkāršām bilžu grāmatām līdz
grāmatām, kuras sastāv no
vairākām nodaļām.
 Pavadot šo īpašo laiku kopā ar
jums, bērnā veidosies
lasītprieks.
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Lasiet kopā ar bērnu!
Ja bērns apstājas pie atsevišķa vārda:
 mudiniet viņu izrunāt katru burtu
atsevišķi un sapludināt skaņas, lai
veidotos vārds
 izmantojiet attēlus kā atrisinājuma
pavedienu
Ja vārdu vēl joprojām nevar atpazīt, izmantojiet tulkošanu
tiešsaistē, lai atrastu vārda nozīmi.
Izrādiet pozitīvu attieksmi un paslavējiet bērnu par
centieniem un panākumiem, pat ja viņš/viņa nelasa visu
grāmatu tekoši!
Pēc lasīšanas:
 Runājiet par līdzīgiem piedzīvojumiem, kuri varētu būt
atgadījušies ar jūsu bērnu. “Vai tu atceries, kad tu …”
“Tas ir tieši tāpat, kad tu …”
 Runājiet par izlasīto pēc tam.
“Kura daļa tev patika?” “Vai tas
nebija smieklīgi, kad…”
 Lasīšana kopā ar bērnu rada
daudz jautrības. Ja lasīšana ir
patīkama laika pavadīšana, bērni
kļūs par labiem lasītājiem un iemācīsies lasīt paši…
tas ir tas, ko mēs visi patiešām vēlamies.
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Ko darīt, ja es nelasu angļu valodā?
Ja bērns lasa angļu valodā, jūs joprojām
varat runāt par grāmatu savā valodā.
Noderīga ir arī stāstu lasīšana savā valodā.
Daloties iespaidos par stāstiem, jūs pavadāt
kopā laiku, jums ir jautri, un tā nav tikai mācīšanās lasīt.
Audiogrāmatu klausīšanās var noderēt
jums abiem(-ām) ar bērnu angļu valodas
apguvē.
Skolā bērnam māca, kā lasīt – vecāki var
iemācīt bērnam lasīšanas prieku.

