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„Rozprávka nevznikla preto, aby sa
ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala
dospelých, aby pripomínala skutočné
hodnoty zmysluplnej ľudskej
existencie“.
Milan Rúfus
Hlavný partner adventných čítani:

Aj my sa pokúšame zasiať semienko
presvedčenia do detskej mysle, že
čítanie je niečo tak nádherné, že si bez
čítania život nemožno predstaviť.
Hrdinami projektu
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie
medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania.
„Bez ohľadu na to, koľko máš
práce, tá najdôležitejšia vec, ktorú
môžeš učiniť pre budúcnosť svojho
dieťaťa, je okrem prejavu lásky,
objímania, aj každodenné čítanie
a obmedzenie televízie“.
JimTrelease
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KAŽDÝ DEŇ BUDE
O ZÁŽITOK KRAJŠÍ!
21/07/2018 15:54

Rady pre rodičov a dospelých:

(Inšpirované textom Jima Trelease z knihy
„The Read-Aloud Handbook“
– učebnica predčítavania)

• Začínajte deťom čítať čo najskôr, najprv obrázkové
knihy, postupne prechádzajte ku knihám s textom.
• Čítajte tak často, ako máte vy a dieťa čas.
• Vyhýbajte sa opisným pasážam, ktoré dieťa nie je
schopné vnímať.
• Knihy vyvolávajú nové myšlienky, sprostredkovávajú objavy. Pomôžte dieťaťu vyrovnať sa s nimi rozhovorom, písomne, alebo maľovaním, ak k nemu
má dieťa sklon.
• Zapojenie otcov do čítania, dáva knihám v očiach
detí, špeciálne chlapcov, rovnaké postavenie, aké
má ich v mužskom svete napríklad šport.
• Veľakrát deti chcú čítať stále tie isté knihy. Splňte
im ich želanie. Opakované hlasné čítanie je výborným tréningom pamäti.
• Vždy, keď dieťa položí otázku, ktorá sa týka textu,
nájdite spoločne odpoveď.
• Pre niektoré dieťa je náročné len sedieť a počúvať.
Dovoľte deťom hrať sa, kresliť, niektoré deti si najlepšie pamätajú text, keď sú v pohybe.
• Majte knihu po ruke vždy, keď budete s dieťaťom
niekde dlho čakať (u lekára, vo vlaku, v autobuse,
v aute), pomôže vám potomka zabaviť a vznikne
užitočná väzba, že kniha je dobrou voľbou, keď má
človek čas.
• Buďte deťom príkladom, dajte im šancu vidieť vás,
ako si čítate pre radosť.
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Pravidelné čítanie nahlas deťom:

Čo NIE pri čítaní nahlas:

• Vytvára pevné puto
medzi rodičom a dieťaťom.

• Nečítajte deťom príbehy,
ktoré sa vám samotným nepáčia.

• Podporuje zdravý psychický
vývoj dieťaťa.

• Nenechajte sa zmiasť oceneniami, skutočnosť,
že kniha bola ocenená ešte neznamená,
že sa dá dobre nahlas čítať.

• Rozvíja jazyk, pamäť a predstavivosť.
• Zlepšuje sústredenie,
uľahčuje učenie
• Učí morálnym hodnotám,
pomáha pri výchove.
• Formuje čitateľské návyky,
podporuje získavanie vedomostí po celý život.
• Je tou najlepšou investíciou
do budúcnosti dieťaťa.

• Pri výbere knihy vždy zvážte intelektuálnu,
spoločenskú a emočnú úroveň dieťaťa a nečítajte
knihy, ktoré sú nad jeho emočnou úrovňou.
• Nepoužívajte knihu ako vyhrážku
(„Ak si neupraceš izbu, nebudeme si večer čítať!“)
• Nesnažte sa súťažiť s televíziou, vy ste dospelí
a rozhodujete, aké pravidlá u vás v rodine platia.
Nedopusťte aby to bolo tak, že knihy sú zodpovedné za to, že sa deti nemôžu pozerať na televíziu.
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