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Skaitymas su vaiku
Skaitydami su vaiku dalijatės knygomis,
pasakomis, eilėmis ir kitu rašytiniu žodžiu.
Jūs galite:
•

Kartu skaityti knygas.

•

Sekti vienas kitam pasakas.

•

Kalbėtis apie perskaitytus dalykus.

•

Aptarti knygų iliustracijas.

•

Pasakoti istorijas net neturėdami knygos.
Kodėl nepapasakojus mėgstamos istorijos?
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Kodėl naudinga skaityti?
Skaityti knygas ir pasakas su vaiku – smagu!
Tai geras būdas rinkti ypatingus prisiminimus,
praleisti su vaiku puikių akimirkų ir lengvai
pasirūpinti, kad ta dienos dalis jam patiktų.
Skaitymas vaikams taip pat padeda:
•

Suvokti supantį pasaulį.

•

Įgyti socialinių ir emocinių įgūdžių.

•

Pasiekti geresnių rezultatų mokykloje
mokantis anglų kalbos, gamtos mokslų,

•

matematikos ir kitų dalykų.

•

Labiau pasitikėti savimi bendraujant.

•

Stiprinti ryšį su jumis ir kitais
šeimos nariais.
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Ką vertėtų skaityti?
Galite skaityti bet ką.
Pabandykite įvairių iliustruotų
knygelių, komiksų, eilėraščių.

•

Užeikite į artimiausią biblioteką ir
stebėkite, kas jūsų vaikui patinka.

Tą pačią knygą galima skaityti ne
kartą. Pažįstamos knygos veikia
raminamai ir skatina pasitikėjimą.

•

Paprašykite mokytojų,
bibliotekininkų arba kitų tėvų
patarti, kokią knygą rinktis.

Galite rinktis naujas knygas. Išsirinkite
kartu, kad abiem būtų smagu.

•

Paieškokite idėjų apsilankę
„Book Trust“ svetainėje adresu
booktrust.org.uk/bookfinder

•

Galite parinkti planšetiniams ir
kitiems kompiuteriams skirtų
pasakas sekančių programėlių
ir įgarsintų knygų. Jokiu būdu
nepalikite vaiko vieno ir skaitykite
istoriją kartu su juo.

Knygose nebūtinai turi būti daug
teksto.
Iliustruotos knygelės puikiai tinka
dalytis įspūdžiais ir kalbėtis apie jas.
Iliustracijos gali supažindinti vaiką su
istorijos turiniu ir padėti jam suprasti
sudėtingesnes knygas.
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Kada vertėtų skaityti?
Skaitykite kartu, kada tik turite laisvo laiko.
Skaitant vos po dešimt minučių per dieną
galima pajusti didžiulių pokyčių.
•

Neškitės knygų su savimi, kad pasitaikius
progai galėtumėte ką nors paskaityti. Galite
skaityti traukinyje ar autobuse arba net
laukdami eilėje.

•

Būdami lauke stebėkite, kas vyksta aplink.
Kurkite istorijas apie tai, ką abu su vaiku
matote.

•

Puikus metas paskaityti yra prieš miegą.
Taip susiformuoja geras įprotis, ir ėjimas
miegoti vaikui gali tapti laukiamu dalyku. Tai
puiki proga tėvams pabūti su vaiku.
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Kaip?
Susiraskite ramią vietą, kurioje niekas
neblaškytų.
Išjunkite televizorių, radiją, planšetinius
ir kitus kompiuterius. Neskubėdami
peržiūrėkite kiekvieną puslapį.
Nebūtina siekti, kad vaikas gerai
perskaitytų kiekvieną žodį. Nieko tokio,
jei abu padarysite klaidų! Leiskite
vaikui pasakoti apie iliustracijas. Taip
paskatinsite ieškoti prasmės ir mąstyti
apie tai, kas vyksta viename ar kitame
puslapyje.
Nepamirškite šypsotis. Jei nesigėdijate,
pamėginkite parodyti grimasų,
pamėgdžioti gyvūnų garsų ir nutaisyti
personažus atitinkantį balsą – vaikai nuo
to visada leipsta juokais!

Skaitydami kartu paklausinėkite.
Pavyzdžiui:
• Ką matai šiame puslapyje?
• Kaip manai, kokia personažų
savijauta?
• Kaip manai, kas nutiks toliau?
Baigę skaityti pasiteiraukite vaiko
nuomonės apie knygą:
• Kas patiko?
• Kas nepatiko?
• Kokius įvykius prisimena?
• Kuris personažas labiausiai patiko?
Kodėl?
• Susiekite istoriją su vaiko patirtais
nutikimais. Ar jis gali prisiminti, kada
nutiko kas nors panašaus?
Svarbiausia – smagiai praleisti laiką!
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Ką daryti, jei anglų kalba man nėra gimtoji?
Nebūtina skaityti knygas vien anglų kalba.
Skaitykite knygas, pasakas ir eiles gimtąja kalba!

•

Vaikas gali kalbėti angliškai, o jūs
galite jam atsakyti arba pakartoti jo
žodžius savo kalba. Vaikams patinka
jūsų balso skambesys, ir jie gali
bendrauti dviem kalbomis.

•

Kartu skaityti reikia ne vien dėl
mokymosi pažinti raštą, bet ir dėl
galimybės pajusti artumą ir praleisti
šiek tiek laiko kartu.
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O jei naudoju planšetinį ar kitą kompiuterį?
Skaitmeninės knygos ir pasakų
programėlės – labai smagus dalykas!
Kai skaitote planšetinio ar kito kompiuterio
ekrane, būkite kartu su vaiku. Pasakokite
jam, ką darote, ir padėkite išmokti naudoti
įrenginį.
•

Prieš duodant įrenginį vaikui,
patartina įjungti skrydžio režimą, kad
netektų patirti netikėtų išlaidų ir būtų
neįmanoma prisijungti prie interneto.

•

Užduokite tų pačių klausimų apie
istoriją, kurių užduotumėte perskaitę
spausdintinę knygą.
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Kas?
Būkite skaitančiojo pavyzdžiu!
Jei vaikas matys jus skaitant, jis taip pat norės skaityti.
•

Nepalikite nuošaly ir kitų šeimos narių
– kalbėkite su visais, apie ką skaitėte ir
kas jums istorijoje patiko labiausiai.

•

Skatinkite draugus ir kitus šeimos
narius paskaityti kartu su vaiku. Kuo
vaikas matys daugiau skaitančių
žmonių, tuo labiau norės skaityti pats.
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Kas toliau?
Apsilankykite svetainėje booktrust.org.uk
ir sužinosite plačiau apie pasakų, knygų ir
eilių skaitymo kartu su vaiku stebuklą.

Rasite:
•

Daugiau rekomendacijų ir patarimų.

•

Siūlomų knygų sąrašų ir apžvalgų.

•

Interaktyviųjų žaidimų.

•

Pasakų, kurių galėsite klausytis arba
skaityti.

•

Informacijos apie mūsų programas.

Smagaus skaitymo!

booktrust.org.uk
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