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Jak zachęcić dziecko do
czytania
Wskazówi:
Czytajcie codziennie. Nawet 5 minut ma
duże znaczenie.
Nie przejmuj się jeśli nie potrafisz czytać w języku
angielskim – rozmawianie o książkach w jakimkolwiek
języku będzie wspierać umiejęność czytania Twojego
dziecka.
Zacznij zachęcać swoje dziecko do czytania już od
najmłodszych lat – będzie to miało duży wpływ na jego
postępy w nauce w przyszłości.
Kiedy to tylko możliwe pozwalaj swojemu dziecku
wybierać książki. Tak, prawdopodobnie często
wybierze tę samą, swoją ulubioną książkę… to jest
całkiem naturalne.
Znajdźcie ciche miejsce, aby Was nic
rozpraszało.
Zachęć pozostałych członków rodziny
do czytania z dzieckiem.
Dawaj dobry przykład czytając samemu.
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Miej książki w domu. Możesz za darmo
wypożyczać książki z biblioteki lub
kupować tanio w sklepach
charytatywnych.
W telewizji czytajcie napisy
w języku angielskim.
Rozmawiajcie o obrazkach w książce oraz na okładce.
Na przykład, “Czy potrafisz znaleźć ukrywającego się
wilka?” Znajdź w książce odpowiednie momenty, aby
się zatrzymać i zadać pytanie; “Jak myślisz, co się
wydarzy teraz?”
Pokazuj swoje emocje podczas czytania. Na przykład,
smiej i uśmiechaj się, wyglądaj na przestraszonego lub
smutnego. Bądź entuzjastyczny! Baw się dobrze
podczas czytania!
Czytaj swojemu dziecku!
 Niezmiernie ważne dla dzieci w każdym wieku jest,
aby im czytano.
 Książki mogą być
czytane w każdym języku i
mogą to być książki
obrazkowe lub te z długimi
rodziałami.
 Spędzanie tego
wyjątkowego czasu z Tobą
pozwoli Twojemu dziecku pokochać czytanie.
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Czytaj ze swoim dzieckiem!

Jeśli utkniesz na jakimś słowie:
 Zachęć dziecko do przeliterowania
wyrazu i złączenia dźwięków razem.
 Użyj obrazków jako wskazówki.
Jeśli nadal macie problem, użyjcie
tłumaczenia online, aby dowiedzieć się, co
dane słowo znaczy.
Staraj się być pozytywny i chwal dziecko za wysiłek,
starania i osiągnięcia nawet jeśli nie przeczytało książki
płynnie!
Po czytaniu:
 Rozmawiaj z dzieckiem o podobnych
doświadczeniach, jakie przeżyło. “Czy pamiętasz
jak…” “To tak jak Ty kiedy …”
 Rozmawiaj o historyjce
po jej przeczytaniu. “Która
część Ci się podobała?”
“Zabawne było jak…”
 Czytanie ze swoim
dzieckiem czyni naukę czytania bardziej zabawną.
Jeśli nauka jest zabawą, dzieci będą lepsze w
czytaniu i nauczą się czytać same dla siebie, co w
zasadzie jest naszym celem.
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Co jeśli nie potrafię czytać po
angielsku?
Jeśli Twoje dziecko czyta w języku
angielskim, Ty nadal możesz rozmawiać z
nim o książce w swoim języku.
Pomocne rownież jest czytanie bajek w
swoim języku.
Rozmawianie o bajkach to również wspólne spędzanie
czasu, zabawa a nie tylko nauka czytania.
Słuchanie audiobooków może Wam
obydwojgu pomóc w nauce języka
angielskiego.
Szkoła nauczy Twoje dziecko czytać –
rodzice mogą pomóc dziecku pokochać
czytanie.

