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Olvasson gyermekével!
A gyermekével való olvasás jelentheti a
könyvek, mesék, versek vagy más írások közös
elolvasását.
Ez alkalmat ad arra, hogy
•

együtt olvassanak,

•

történeteket meséljenek egymásnak,

•

beszélgessenek az olvasott dolgokról,

•

beszélgessenek a könyvekben látott
képekről,

•

történeteket meséljenek egymásnak még
akkor is, ha éppen nincsen ott egy könyv.
Mondják el újra kedvenc meséiket!
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Miért jó az olvasás?
A gyerekekkel való olvasás és mesélés vidám dolog!
Olvasás közben gyermeke és Ön szép emlékekkel
gazdagodnak, és különleges pillanatokat élhetnek meg együtt.
Az olvasással töltött percek gyakran a kicsik napjának kedvenc
részévé válnak.
Ezen kívül segít a gyermekeknek
•

megérteni a világot, amelyben élnek,

•

fejleszti szociális és érzelmi készségeiket,

•

jobb iskolai eredmények elérésében,
legyen az angol, matematika, tudományos
vagy más tantárgyak,

•

a kommunikáció terén,

•

szorosabbá teszi a köteléket a gyermek és
Ön és más családtagjai között.
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Mit olvassunk? Bármit.
Lehet ez akár képeskönyv, képregény, vers vagy mondókák.
Ugyanazt a könyvet többször is
elolvashatják újra. Az ismerős könyvek
megnyugtatják a gyermekeket, és
növelik az önbizalmukat.
Új könyveket is kereshetnek.
Válasszanak együtt valamit, ami
mindkettőjüknek tetszik.
A könyveknek nem kell sok szöveget
tartalmazniuk.
A képeskönyveket remekül lehet
együtt nézegetni és gyermekével
beszélgetni róluk. A képek segítenek
a történetek felfedezésében és a
nehezebb könyvek megértésében is.

•

Menjenek el együtt a helyi
könyvárba, és figyelje meg, hogy
mi tetszik a gyermekének.

•

Kérjen könyvajánlatokat
tanároktól, könyvtárosoktól vagy
más szülőktől.

•

Ötleteket kaphat a Book Trust
weboldalán is, ha ellátogat a
könyvkereső részre:
booktrust.org.uk/bookfinder

•

Táblagépeken és
számítógépeken is találhat
mesemondó alkalmazásokat
és történeteket. Csak maradjon
közben a gyermekével, és élvezze
a közös olvasást.
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Mikor olvassunk?
Az olvasásra mindig lehet időt találni.
Ha akár csak tíz percig olvas naponta a
gyermekével, már ez is nagyon sokat jelent.
•

Ha elmennek valahová, vigyenek magukkal
könyveket, hogy bármikor olvashassanak
együtt. Akár a vonaton, buszon, vagy akár
még sorban állás közben is.

•

Amikor elmennek valahová, figyeljék
meg, hogy mi történik a környezetükben.
Találjanak ki történeteket az együtt
látottakról.

•

Az esti lefekvés ideje tökéletes az együtt
olvasásra. Ez nem csak a napirend
kialakításában segít, hanem abban is, hogy
gyermeke akár még várja is a lefekvés
idejét. Ezek a közösen eltöltött percek
különlegesen fontosak.
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Hogyan?
Keressen egy csendes helyet, ahol
semmi nem vonja el a figyelmet.
Kapcsolja ki a tévét, a rádiót, a
számítógépeket és táblagépeket.
Figyelmesen nézegessenek meg minden
oldalt.
Nem szükséges, hogy a gyermek minden
szót tökéletesen el tudjon olvasni.
Mind a ketten nyugodtan hibázatnak!
Beszélgessenek a képekről. Ez segít a
gyermeknek abban, hogy megértse a
történet jelentését és feldolgozza azt.
Ne felejtsen el mosolyogni! Ha szeret
vicces képeket vágni, állathangokat
adni vagy különböző mókás hangon
beszéltetni a szereplőket, ezek mindig
megnevettetik a kicsiket!

Olvasás közben tegyen fel kérdéseket!
Például:
Mit látsz ezen az oldalon?
• Mit gondolsz, mit éreznek a szereplők?
• Mit gondolsz, most mi fog történni?
Olvasás után beszéljenek arról, hogy mit
gondolt a gyermek a könyvről:
• Mi tetszett neki?
• Mi nem tetszett?
• Mire emlékszik a történettel
kapcsolatban?
• Ki volt a kedvenc szereplője? Miért?
• Kapcsolja össze a történetet a
gyermek saját tapasztalataival.
Emlékszik arra, hogy valami hasonló
történt vele is?
A legfontosabb az, hogy jól érezzék
magukat!
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Mi van akkor, ha az angol nem az anyanyelvem?
Nem csak angol nyelvű könyveket lehet olvasni.
Továbbra is olvassanak történeteket, meséket és
mondókákat anyanyelvükön!
•

Előfordulhat, hogy gyermeke angol
szavakat használ beszélgetés közben.
Nyugodtan válaszoljon – vagy
ismételje meg, amit mondott – az
anyanyelvén. A gyerekek szeretik a
szüleik hangját hallani, és két nyelvvel
is meg tudnak birkózni.

•

Az együtt mesélés nem csak
az olvasástanulásáról szól – az
összebújás és az együttlét is fontos!

7

Mi van akkor, ha táblagépet vagy
számítógépet használok?
A digitális könyvek és mesemondó
alkalmazások is nagyon szórakoztatók!
Ha táblagépet vagy számítógépet használ
a gyermekével való olvasáshoz, legyen ott
vele Ön is. Beszéljen vele arról, hogy mit
csinál, és segítsen az eszköz használatában.
•

Hasznos lehet az eszközt repülőgépüzemmódba helyezni, mielőtt odaadná
a gyermeknek. Így elkerülheti a váratlan
költségeket, illetve megakadályozza az
internethez való hozzáférést.

•

A történettel kapcsolatban ugyanazokat
a kérdéseket tegye fel, mint egy
nyomtatott könyv esetében tenné.
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Ki?
Legyen példakép az olvasásban!
Ha gyermeke azt látja, hogy Ön olvas, ő is olvasni akar majd.
•

Vonja be a családját is abba, amit
éppen olvas: beszéljen róla és mesélje
el, hogy mi tetszett a történetben.

•

Bátorítsa a barátait és a családját is
arra, hogy könyveket osszanak meg
a gyermekkel. Minél több embert lát
olvasni a gyermeke, annál inkább akar
majd ő is olvasni.
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És most?
Látogasson el a booktrust.org.uk
oldalra, és fedezze fel a történetek,
könyvek és versek gyermekével való
megosztásának varázsát.
A weboldalon találhat:
•

további tippeket és tanácsokat,

•

könyvajánlásokat és véleményeket,

•

interaktív játékokat,

•

történeteket, amelyeket
meghallgathatnak vagy hallgatás
közben olvashatnak,

•

programjainkkal kapcsolatos
információkat.

Jó olvasást!

booktrust.org.uk
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