Zalety głośnego czytania dzieciom
Głośne czytanie to wspaniały wynalazek, jest proste, nie potrzebujemy tytułów
naukowych, ani drogiego sprzętu. Książki można wypożyczyć, wymienić z innymi,
kupić. Zawsze należy zwrócić uwagę na treść książki, przyjrzeć się jej walorom
językowym oraz przesłaniom, jakie niesie.
Pierwszy kontakt z książką jest podejmowany z inicjatywy dorosłych. Małe dziecko
bawi się wszystkim: patykiem, kamykami. Jeśli nie podsuniemy mu książki, samo po
nią nie sięgnie. To dorośli powinni rozbudzić w dziecku chęć sięgania po książkę.
Pierwsze książki, to zabawki: do kąpieli, gryzaczki, książeczki piankowe. Potem
pojawiają się harmonijki
z ilustracjami. ,,Czytając” te książki, to my dorośli snujemy opowieści nawiązujące do
obrazków, nadajemy im nazwy, wskazujemy przedmioty w rzeczywistości. Później
wytwarza się więź z tekstem literackim, rozumienie następstw zdarzeń, relacji
przyczynowo- skutkowych. Zadaniem rodziców- dorosłych jest wprowadzenie
malucha w świat języka znaków.
Wiek przedszkolny- to okres słuchania bajek, legend. Z logiki przedstawionych tam
zdarzeń dziecko uczy się wyciągania prawidłowych wniosków. W miarę dorastania
zainteresowania czytelnicze dziecka stają się coraz rozleglejsze. Chętnie słucha
,,bajek łańcuszkowych”, łańcuszkowych wierszyków, doskonali umiejętność
śledzenia losów bohatera, rozumie sens używanych zwrotów. Wielokrotnie przeżywa,
potrafi słuchać ulubionych utworów codziennie, odkrywając wciąż na nowo
zaskakujące historie.
Równocześnie z procesem czytania, towarzyszy dzieciom fascynacja telewizyjna i
filmowa. Dlatego nie jest obojętne, po jakie książki sięgamy, czy chcemy, aby książki
kształtowały nasze dzieci, a nie agresywne filmy. Duże znaczenie ma wzorzec
wyniesiony z domu, czy istnieje księgozbiór, nawet niezbyt bogaty
w domu, który stanowi tradycję i kulturę domu.
Dzieci uwielbiają baśnie i dlatego każdy kto zapoznaje z nimi dzieci, ma klucz do
dziecięcych serc.
Dla tych , którzy nie zaznali w domu przyjemności czytania i słuchania bajek na
kolanach u rodziców, przedszkole stwarza możliwość pierwszego kontaktu z książką
w warunkach gorszych, bo w grupie, często bez możliwości dokładnego obejrzenia
ilustracji i bez silnych kontaktów uczuciowych, które dominują przy lekturze domowej.
Czytanie dzieciom to ważna inwestycja w dziecko. Dlatego warto przyłączyć się do
ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, gdyż dzieci uczą się głównie przez
przykład, naśladując dorosłych. Świadomie uczymy dzieci wartości moralnych
czytając im mądre książki, rozmawiając o wartościach
i samemu je praktykując. Wartości, tak jak języka, należy uczyć się od najmłodszych
lat.
Czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności mówienia i
słuchania, doskonali pamięć, uczy myślenia, jest drogą do wiedzy i wykształcenia,
buduje więź i zaufania, stwarza możliwość pytań
i rozmowy.
Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta, czują się wtedy ważne, kochane i coraz
mądrzejsze.

10 KROKÓW KU TEMU BY STAĆ SIĘ LEPSZYM
RODZICEM
1.MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZĄ POTRZEBĄ WSZYSTKICH DZIECI, jest także
istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz dziecku swoja miłość,
przytulając je i mówiąc mu „kocham cię”, tym bardziej będzie chciało udowodnić, że na nią
zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.
2. SŁUCHAJ UWAŻNIE TEGO, CO MÓWI TWOJE DZIECKO. Interesuj się tym, co robi
i co czuje. Zapewnij je, że silne uczucia nie są czymś złym, jeśli wyraża się je w sposób
odpowiedni. Im częściej będziesz to robić, tym rzadziej będziesz musieć je dyscyplinować.
3. GRANICE SĄ POTRZEBNE NAWET W NAJBARDZIEJ KOCHAJĄCYM SIĘ
ZWIĄZKU, W KTÓRYM LUDZIE POTRAFIĄ SIĘ SŁUCHAĆ. Bycie rodzicem polega
między innymi na wyznaczaniu granic. Pamiętaj, że jest czymś naturalnym i normalnym, że
dziecko testuje te granice. To nie jest niesforność ale część procesu uczenia się. Dzieci
czują się bezpiecznie, jeśli trzymasz się granic, które wyznaczyłeś, nawet jeśli zdarza się, że
na nie narzekają.
4. ŚMIECH POMAGA ROZŁADOWAĆ NAPIĘTE SYTUACJE. Czasami rodzice stają się
tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać im radość. Dostrzegaj zabawne strony bycia
rodzicem i pozwól sobie na śmiech, kiedy tylko nadarza się ku temu okazja.
5. POSTRZEGANIE ŚWIATA Z PERSPEKTYWY DZIECKA i wyobrażanie sobie, co czuje
Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij sobie, kiedy byłeś
dzieckiem i jak wówczas niezrozumiały wydawał Ci się świat dorosłych.
6. CHWAL I ZACHĘCAJ SWOJE DZIECKO. Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze
zachowywało i zachęcaj je do podejmowania wysiłku. Chwal je za dobre zachowanie i staraj
się ignorować te niewłaściwe. Im częściej będziesz zrzędzić, tym rzadziej Twoje dziecko
będzie Cię słuchać.
7. SZANUJ SWOJE DZIECKO TAK, JAK SZANOWAŁBYŚ DOROSŁEGO. Pozwól mu
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go dotyczą. Uważnie
wysłuchaj jego zdania. Jeśli masz zamiar powiedzieć mu coś przykrego, zastanów się, jak by
to zabrzmiało, gdybyś powiedział to komuś dorosłemu. Przeproś, jeśli postąpiłeś
niewłaściwie.
8. USTAL PORZĄDEK DNIA. Małe dzieci będą się czuły bezpieczniej i łatwiej Wam będzie
uniknąć konfliktów, jeśli ustalisz jasny porządek dnia. Będą się czuły lepiej, jeśli wprowadzisz
stałe pory posiłków, snu i głośnych zabaw.
9. W KAŻDEJ RODZINIE POTRZEBNE SĄ PEWNE ZASADY, jednak staraj się
zachowywać elastyczność w stosunku do bardzo małych dzieci. Kiedy już ustalisz zasady
bądź konsekwentny. Dzieci mogą się czuć bardzo niepewnie, jeśli jednego dnia wprowadzisz
jakąś zasadę, a następnego dnia ją odwołasz. Czasami trzeba ustalić odmienne zasady
poza domem, które należy dziecku wyjaśnić.
10. NIE ZAPOMINAJ O WŁASNYCH POTRZEBACH, jeśli to wszystko zaczyna
przypominać ciężką pracę i czujesz, że brakuje Ci cierpliwości, przeznacz trochę czasu dla
siebie. Zrób coś, co sprawia Ci przyjemność. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że tracisz
panowanie nad sobą, albo, że w każdej chwili możesz krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub
uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.
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