Lithuanian

Padėkite savo vaikui tapti
skaitovu
Patarimai:
Kasdien skirkite laiko skaitymui. Didelis
skirtumas gali pasijusti net ir skiriant tik 5
minutes per dieną.
Nepergyvenkite, jei patys nesuprantate angliškai pokalbis apie knygas bet kokia kalba padės Jūsų vaiko
skaitymo įgūdžiams.
Jau nuo pirmųjų metų drąsinkite vaiką mėgautis
knyga - tai turės didžiulį poveikį jo / jos pažangumui
mokykloje vėliau.
Kai tik įmanoma, tegu vaikas pats pasirenka knygą.
Taip, jie dažnai gali rinktis vis tą pačią, savo
mėgstamiausią...bet tai juk natūralu.
Raskite ramią vietą, kur niekas
netrukdytų.
Skatinkite kitus šeimos narius skaityti
kartu su vaiku.
Rodykite gerą pavyzdį skaitydami patys.
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Turėkite knygų namuose. Galite nemokamai
pasiimti jų iš bibliotekos arba
nebrangiai įsigyti labdaros
prekyvietėse.
Žiūrėkite televizijos laidas su
angliškais subtitrais.
Pasikalbėkite apie knygos iliustracijas ir viršelį.
Pavyzdžiui, „Ar matai pasislėpusį vilką“? Raskite
momentus sustoti ir paklausti: „Kas, manai, vyks
toliau?“
Skaitykite, demonstruodami išraiškingas emocijas.
Pavyzdžiui, nusijuokite, nusišypsokite, tarsi nusigąskite
arba nuliūskite. Demonstruokite entuziazmą.
Mėgaukitės skaitymu!
Skaitykite vaikui!
 Bet kokio amžiaus vaikui labai svarbu girdėti
suaugusį skaitant jiems.
 Knygas galima skaityti bet
kokia kalba. Tai gali būti tiesiog
iliustracijų knygelės arba ilgesnių
pastraipų knygos vaikams.
 Šis ypatingas laikas su Jumis
padės vaikui tobulinti meilę
skaitymui.
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Skaitykite kartu su vaiku!
Jei vaikas neištaria žodžio:
 Padrąsinkite ištarti po vieną raidę
atskirai, o po to sujunkite garsus į
visumą
 Užuominai pasitelkite paveikslė lius
Jei patys dar neturite pakankamų kalbos
įgūdžių, pasinaudokite internetiniu vertimu, kad
sužinotumėte, ką reiškia konkretus žodis.
Nusiteikite pozityviai ir pagirkite vaiką už jo / jos
pastangas ir pasiekimus, net ir jei dar nepavyksta
skaityti sklandžiai!
Skaitymui pasibaigus:
 Užklauskite vaiko, gal ir jis / ji išgyveno panašią
patirt kaip knygoje. „Ar pamenu, kai
tu...“...“Žiūrėk, juk ir tu tada...“
 Pasikalbėkite apie tai, ką
perskaitėte. „Kuri dalis
patiko?“ „Argi nejuokinga,
kai...“
 Skaitymas su vaiku - tai
malonumas. Jei skaitymas vaikui teikia malonumą,
jis / ji taps geru skaitovu (-e) bei išmoks tai daryti
savarankiškai, o tai juk ir yra Jūsų siekis.
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Ką daryti, jei nesuprantu angliškai?
Jei patys neskaitote angliškai, galite
pasikalbėti apie knygą ir sava kalba.
Tai taip pat padeda skaitant istorijas sava
kalba.
Bendri įspūdžiai apie tai, ką perskaitėte - tai
ne tik mokymasis skaityti, bet ir kartu
linksmai praleistas laikas.
Klausydamiesi įgarsintų knygų, galite
kartu mokytis anglų kalbos.
Skaityti vaikas išmoks mokykloje, o tėvai
gali padėti savo vaikui pamilti skaitymą.

