Dlaczego warto dzieciom czytać?
referat dla Rodziców
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Dlatego czytajmy dzieciom!
Wielką sztuką jest wprowadzić dziecko w świat dorosłych. Funkcjonować dorosłym w
świecie dziecka – jeszcze trudniej. Książki mogą pomóc. Mądrze wykorzystane dają dostęp
do głębszej mądrości, przekazują wskazówki, wzory myślenia, przeżywania. Dorośli mają
wiele możliwości aby się czegoś dowiedzieć, nauczyć. Ponieważ posiadają zdolność czytania
i analizowania materiału, werbalizacji myśli i pojęć.
Dziecko- to wszystko musi zdobyć, nie wie wiele o świecie. Musi się nauczyć funkcjonować
w tym świecie i odnaleźć swoje miejsce. Nie jest to łatwe. W dzisiejszym, współczesnym
świecie, w dobie szybkiego rozwoju techniki, ogromnego przyspieszenia, zmian, dynamiki
życia- jest coraz trudniej. Rodzą się lęki, zahamowania, nerwice.
Jednym ze sposobów pomocy dziecku jest odkrywanie literatury, która może dać
wsparcie, kompensuje niezaspokojone potrzeby. Dobra książka pomaga zmniejszyć strach,
uspakaja, może też redukować lęki i smutki.
Czytanie dziecku od najmłodszych lat rozbudza ciekawość świata, pomaga zrozumieć
siebie i innych. Wspólne głośne czytanie kojarzy się dziecku z przyjemnością i poczuciem
bezpieczeństwa. Czytanie rozwija uczucia, jest źródłem emocji. Rozwija zdolności do
przeżywania trudnych losów bohaterów, postaci nieszczęśliwych, pokrzywdzonych.
Wzbogaca słownictwo, rozwija kompetencje językowe, co ułatwia wyrażanie myśli i uczuć.
Sprawia , że dzieci więcej rozumieją. Dzieci, którym rodzice czytają, mają lepiej rozwiniętą
wyobraźnię, potrafią tworzyć obrazy, „wyobrażać sobie”. Czytanie jest dobrym sposobem
na długie zimowe wieczory, a książka to przyjaciel, który daje ukojenie i nadzieję. Rodzice,
którzy poświęcają czas na czytanie swoim dzieciom uczą ich świata, sprawiają, że są
bogatsze w wiedzę o otaczającym ich świecie
Drodzy Rodzice ! Rozkochaj swoje dziecko w książkach:
- od najmłodszych lat otaczaj dziecko książkami
- wspólnie oglądajcie ilustracje w książkach, rozmawiajcie o nich
- pokaż właściwy sposób czytania, niech razem z rodzicem śledzi palcem tekst
- rozmawiaj z dzieckiem o tym jak wgląda książka
- oglądajcie razem książki popularno- naukowe (albumy, atlasy)
- w rozmowach z dzieckiem użyj odpowiednich określeń: książka, tytuł, autor, bohater,
postać, rozdział, strona
- pokaż dziecku, że rodzic też chętnie czyta książki
- naucz dziecko szanować książki
Rodzice: Czytajcie dziecku 20 minut dziennie, a nie będzie miało kłopotów w nauce.
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