
                  

                   Padėkime vaikui pagerinti skaitymo įgūdžius
 

Skaitymo įgūdžių tobulinimui nebūtina visą laiką sėdėti prie stalo su knyga.
Ilgas sėdėjimas šiais laikais neišvengiamas, todėl – pabandykime ir kitaip.
Štai keletas bendrų rekomendacijų ir keletas pasiūlymų skaitymo įgūdžių
lavinimui kitaip. Tinka visiems – ir jau skaitantiems, ir pradinukams!
 
1. Kad vaikas norėtų išmokti skaityti, PIRMIAUSIA - jis turi turėti tokį poreikį,
jis turi suprasti, kad tai jam yra būtina. Jeigu namuose yra spalvingų, akį
traukiančių knygų, šis noras ateis greičiau.
 
2.  Sukurkite vaikui poreikį skaityti. Palikite jam trumpus raštelius, rašykite
laiškus, kurkite kartu įvairius sąrašus: pirkinių, daiktų, reikalingų tam tikrai
veiklai, darbų, kuriuos reikia atlikti ir pan. 
 
3. Puikiai tinka žaidimai, kuriuose vaikas turi atlikti užduotis, surašytas ant
specialių „paslaptingų“ raštelių. Pavyzdžiui, vaikas skaito raštelį: „Ženk
penkis žingsnius į priekį ir du – į kairę, ištiesk ranką į priekį ir ant stalo po
knyga   rasi kitą užduotį“. Vaikas randa kitą užduotį, atlieka ją ir taip kelis
kartus. Galiausiai jis turėtų rasti siurprizą: saldumyną, žaislą ir pan. Tokių
būdu vaikas lavina savo skaitymo įgūdžius ir tuo pačiu supranta skaitymo
reikšmingumą ir naudingumą. 
 
4. Metodas „Slaptas laiškas“ – taipogi naudingas būdas skaitymo įgūdžių
formavimui ir tobulinimui: su baltos spalvos žvakės pagalba užrašykite žodį
ant balto didelio lapo. Suprantama, kad užrašytas žodis bus nematomas.
Vaikui pasiūlykite uždažyti lapą teptuku įvairių spalvų dažais. Tas
momentas, kai spalvotame fone išryškės baltos raidės – maloniai
nustebins vaiką bei suteiks džiaugsmo. Tokiu būdu vaiko malonios
emocijos bus siejamos su skaitymo malonumu ir jis gerai įsimins tokiu
būdu perskaitytus žodžius. 
 



5. Organizuokite savo šeimoje žaidimus su raidėmis, žodžiais (Žodžių
bokštas/Skrabble/Эрудит, Alias, Kartuvės http://kartuves.nepo.lt/,
https://ollgames.ru/viselica-igra-v-slova/, žodžių skaitymas atbulai,
anagramos ir pan.). Labai naudingos yra užduotys iš vaikiškų žurnalų,
įvairūs kryžiažodžiai, rebusai, šarados ir pan. Tokios treniruotės padės
vaikui lengviau orientuotis raidžių ir žodžių erdvėje, lengviau perskaityti
žinomus žodžius, turtinti savo žodyną ir galiausiai gerins vaiko skaitymą.
Lėtai vartomi knygos puslapiai su paveikslėliais, trumpi patogūs tekstukai
po paveikslėliais, – tai, ko reikia skaitymo įgūdžių formavimui ir
tobulinimui. Organizuokite namuose diafilmų peržiūrą. Senasis
diaprojektorius šiuo atveju – geras pagalbininkas (http://diafilms.com/
deja, diafilmai tik rusų kalba).
 
6. Skaitymo įgūdis tiesiogiai susijęs su smulkiosios motorikos išsivystymo
lygiu. Organizuokite vaikui veiklą, kurios dėka jis įvairiapusiškai treniruos
savo rankų, pirštukų raumenukus: lipdymas (pvz., iš plastilino, tešlos),
smulkių detalių karpymas, spalvinimas bei  klijavimas, aplikacijos iš įvairių
kruopų, origami lankstymas, žaidimas konstruktorių detalėmis, vėrimas,
rišinėjimas, varstymas, smulkių objektų rūšiavimas, vandens sėmimas
šaukštu, sėklų sėjimas, daigų laistymas šaukštu, tešlos maišymas, virto
kiaušinio lupimas, mezgimas, siuvinėjimas ir pan. Būtų labai gerai, jei
vaikas pasakotų, ką jis daro, komentuotų savo veiklą.
 
7. Sustokime ir susimąstykime. Kiekvienam vaikui, nepaisant jo amžiaus,
yra svarbus tėvų domėjimasis jų veikla, bet tai neturi virsti klaidų
analizavimu ar spaudimu siekti aukščiausių rezultatų. Nepamirškime
to! Nepaisant mūsų pasikeitusio gyvenimo ritmo – būkime kantrūs ir
pasistenkime išgirsti vaiko komentarus apie jo patirtus įspūdžius,
padėkime jam teisingai išsireikšti, skirkime laiko bendrai veiklai, – būtinai
raskime tam laiko, nes tai svarbu ne tik vaiko įgūdžių tobulinimui, bet ir jo
emociniam stabilumui.


