WPŁYW CODZIENNEGO CZYTANIA DZIECKU NA JEGO ROZWÓJ.

NAWYK CZYTANIA I MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK MUSI POWSTAĆ W DZIECIŃSTWIE
Uczymy dzieci czytania, ale nie dbamy o to, by lubiły czytać. Nie rozbudzamy
w nich zapału do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się ich ogromną
przyjemnością i potrzebą! Wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się
z przymusem, przykrością i nudą. Dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji. Nie
stają się czytelnikami na resztę życia, tracą szansę na ciągłą edukację, na stały
rozwój intelektualny..
Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest
głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

CODZIENNIE CZYTAJMY DZIECIOM GŁOŚNO PRZEZ CO NAJMNIEJ
20 MINUT CODZIENNE.

GŁOŚNE CZYTANIE DZIECKU WARTO ZACZĄĆ JAK NAJWCZEŚNIEJ I NIE
ZARZUCAĆ GO NAWET GDY DZIECKO SAMO JUŻ DOBRZE CZYTA.

Czytajmy niemowlęciu trzymając je w ramionach, patrząc na nie z miłością
i głosem wzbudzając jego zainteresowanie. Budujemy w ten sposób trwałe
skojarzenie czytania z poczuciem bezpieczeństwa, przyjemności i więzi.
Stymulujemy przy tym jego rozwój umysłowy. Dzięki czytaniu w mózgu dziecka
powstają miliony połączeń neuronowych, które wpłyną na jego inteligencję.
Utrzymajmy rytuał głośnego czytania nawet wtedy, gdy dziecko samo już
dobrze czyta - poziom rozumienia tekstu czytanego na głos przekracza o kilka lat
poziom rozumienia przy samodzielnym czytaniu. Nie pozbawiajmy dziecka tej
korzyści - ani czasu spędzonego razem w serdecznej atmosferze!
Dzieci, które bardzo wcześnie same czytają, nauczane i ponaglane przez
dorosłych, niekoniecznie stają się czytelnikami na resztę życia. Na tym etapie
rozwoju trud samodzielnego czytania - często bez zrozumienia tekstu - zwykle
przewyższa przyjemność z lektury. Może to pozostawić trwałe skojarzenie czytania z
przykrością i doprowadzić do niechęci do książek. Zadbajmy, by czytanie było
zawsze dla dziecka radością - będzie nią wówczas, gdy do niego należeć będzie
słuchanie, rozumienie i uruchamianie wyobraźni.
Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!
Nie potrzeba tytułów naukowych ani drogiego sprzętu, by czytać dzieciom.
Książki można wypożyczać, wymieniać. Nie trzeba dobrej dykcji, by być najlepszym
nauczycielem czytania dla swego dziecka.

ZALETY GŁOŚNEGO CZYTANIA
Buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem.
Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa.
Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.
Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo.
Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.
Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.
Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.
Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu
i pisaniu.
9. Kształtuje nawyk czytania na całe życie.
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