POŠTOVANI RODITELJI
Pomoću čitanja i pisanja otvaraju nam se vrata u svijet kakav ne možemo
spoznati samo svojim osjetilima. Čitanje i pisanje osnovni su alat za školovanje
Vašeg djeteta te je stoga razvoj tih vještina od presudne važnosti i za njegov
budući uspjeh. Dijete koje ih na vrijeme ne svlada, kaskat će uvijek za ostalima i,
vjerojatno, brzo izgubiti motivaciju za školu i učenje.
Iako se u prvom razredu posvećuje velika pažnja automatizaciji čitanja, Vi kao
roditelj imate veliku ulogu u formiranju djetetova stava prema prvim
tekstovima koje mora svladati.
Ako već ranije niste počeli, sada je pravi trenutak da uvedete čitanje (slušanje)
priča kao svakodnevne aktivnosti.

KAKO ODABRATI ŠTO ČITATI DJETETU?
 Slikovnice djeci pomažu da bolje dožive tekst. Ilustracije dopunjuju priču
i potiču promatranje, uočavanje, opisivanje slika.
 Bajke potiču maštu, potrebne su za oblikovanje pojmova dobra i zla.
 Djeca rado slušaju basne. Zanimljive su im zbog kratkoće i životinja koje
govore, a pouku treba objasniti što jednostavnije.
 Kratke i maštovite priče o predmetima, životinjama i djeci djeca slušaju
sa zanimanjem jer su dio djetetova okruženja.
 Dječji časopisi su bogat izvor svih vrsta priča i vrlo su pogodni za
poticanje čitanja. Privlače svojim šarenilom, igrama, rebusima,
ilustracijama.
 Poezija za djecu potiče na zamjećivanje glasova, slogova, rime. Djeca
naročito uživaju u šaljivom sadržaju.

KOLIKO I KAKO ČITATI DJETETU?
 Odaberite vrijeme kada ćete čitati djetetu tako da i Vama bude
zadovoljstvo. Nikako ne čitajte u žurbi.
 Dopustite djetetu da Vas prekine usred čitanja jer to je znak da prati
priču. Porazgovarajte s njim, pitajte ga što misli, što će se dogodite dalje.
 Čitajte više puta istu priču, ako to dijete zatraži.
 Odgovorite na dječja pitanja, čak i na ona koja sami znate, čitajte iz
dječjih enciklopedija i knjiga o životinjama.
 Nikada ne prisiljavajte dijete da mu čitate, već ga potaknite da to samo
poželi. Na primjer kažete li mu da ga Petar Pan već čeka u sobi, upitate li
ga hoće li Lesi ozdraviti ili samo komentirate kako bi bilo dobro znati
zašto su muhe tako dosadne – dijete će samo poželjeti čitanje.

KAKO DA DIJETE ZAVOLI ČITANJE I POSTANE SAMOSTALNI ČITAČ?





Pokazujte otvoreno oduševljene i uživanje dok čitate.
Neka dijete što češće ima priliku vidjeti vas kako čitate knjige ili novine.
U kući imajte nadohvat ruke mnogo knjiga ili drugih materijala za čitanje.
Djetetu za posebne prigode poklanjajte knjige i osigurajte mu vlastitu
policu za njih.
 Posjećujte školsku knjižnicu zajedno s djetetom, pomozite mu izabrati
slikovnicu.
 Učlanite ga i u Gradsku knjižnicu (dječji odjel) i zajedno s njim sudjelujte u
mnogobrojnim programima koji se tamo nude.
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