Podstawy tworzymy w domu

Wspólne czytanie rodziców i
dzieci rozbudza zainteresowanie
najmłodszych lekturą. Poniżej
znajdziesz kilka wskazówek
o tym, jak możesz im w tym
pomóc:
• Omów z dzieckiem treść książki, jej
bohaterów i ilustracje.
• Rozbudź dociekliwość i ciekawość
dziecka zachęcając je do zadawania
pytań na temat treści książki .
• Zainteresuj je językiem pisanym,
n.p. poprzez przesuwanie palcem
pod tekstem w trakcie czytania.

Do zobaczenia w bibliotece!

Wszystkim dzieciom do 18 roku
życia w Bibliotece w Hafnarfjörður
wydawana jest darmowa karta
biblioteczna.
Odwiedziny w bibliotece to
doskonała forma spędzania
wolnego czasu dla całej rodziny. Tu
znajdziesz różnorodne materiały dla
najmłodszych, m.in. czasopisma,
komiksy, rymowanki, podania i
legendy, książki popularno-naukowe i
audiobooki.

Znaczenie czytania dzieciom

• Zachęć dziecko do czynnego
uczestnictwa w lekturze, n.p.
poprzez wspólne powtarzanie słowa
wcześniej występującego w tekście.
• Przechowuj książki w miejscu
widocznym i dostępnym dziecku.
• Ucz dziecko rymowanek i wierszy.
• Zachęcaj dziecko do „czytania i
pisania na niby“ - niech „przeczyta“ i
„napisze“ własną historię .
• Sam czytaj dla przyjemności i
opowiadaj dziecku o książkach,
które przeczytałeś.
Niniejsza broszura powstała na podstawie broszury wydanej
przez Związek kierowników bibliotek publicznych

Biblioteka w Hafnarfjörður
Przychodnie zdrowia Fjörður i Sólvangur
Wydział Edukacji i Rekreacji miasta Hafnarfjörður

Czytanie jest sztuką życia

Czytanie dzieciom ...

Istotne pierwsze lata życia

• wspomaga rozwój językowy

Kampania czytelnicza miasta
Hafnarfjörður jest przedsięwzięciem
społecznym, w ramach którego
przedszkola i szkoły podstawowe,
wraz z rodzicami i organami
samorządowymi, współpracują
promując rozwój językowy i
czytelnictwo dzieci.

• powiększa zasób słownictwa
• pomaga w zrozumieniu tekstów
• stymuluje wyobraźnię
• rozbudza ciekawość
• rozwija zainteresowanie
literaturą
• ułatwia koncentrację

Celem akcji jest taki rozwój
czytelnictwa namłodszych, by wraz
z ukończeniem szkoły podstawowej
umieli oni czytać samodzielnie,
płynnie i ze zrozumieniem.
Obrane są kryteria niezbędne do
osiągnięcia celu. Szczególny nacisk
położony zostaje na dostęp uczniów
do nauczania czytania i pisania.
W ramach kampanii pracownicy
przedszkól i szkół podstawowych
wdrażać będą specjalistyczne medoty
nauki, mające pomóc w osiągnięciu
celów przedsięwzięcia.

Podstawy późniejszych umiejętności
czytelniczych dziecka tworzą się już w
pierwszych latach życia, wraz z nauką
języka.
Rodzice są pierwszymi nauczycielami
i to ich czyny stoją u podstaw
prawidłowego rozwoju językowego
dziecka.

• poprawia samopoczucie
• buduje wiarę w siebie
• uczy, bawi i rozwija

Wyniki badań naukowych wskazują
na to, że czytanie dzieciom już od
najwcześniejszych lat życia rozwija
ich słownictwo, wspomaga rozwój
językowy i zwiększa szanse na
późniejsze powodzenie w szkole.
Z tego względu ważne jest, by
rodzice czytali dzieciom już od
wczesnego wieku. Równie istotne jest
kontynuowanie czytania dzieciom
nawet wtedy, gdy te same umieją już
czytać.

