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Informacja dla rodziców - szczebel środkowy w szkole podstawowej
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Jesteś współgraczem
w grze o rozwój językowy twojego dziecka i jego postępy w czytaniu
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Czy wiesz że:
•

dzieci rozwijają umiejętności czytania poprzez cały
okres nauki szkolnej?

•

dzieci w tym wieku typowo przyswajają sobie
dziesięć nowych słów dziennie?

•

czytanie powiększa ich zasób słów?

•

im wiekszy zasób słów, tym lepsze zrozumienie
czytanego tekstu?

•

dzieci mające mały zasób słów mogą nauczyć się
czytać, ale często mają problemy ze zrozumieniem
tekstu, który czytają?

•

problemy ze zrozumieniem tekstu często pojawiają
się dopiero na średnim szczeblu szkoły podstawowej?
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ROZMAWIAJ, CZYTAJ I PISZ RAZEM Z TWOIM DZIECKIEM
Jako rodzic odgrywasz w dalszym ciągu ważną rolę w rozwoju
językowym twojego dziecka, tutaj również w jego postępach w
czytaniu.
Poświęć czas i uwagę na rozmowy z twoim dzieckiem
Zachęcaj twoje dziecko w szukaniu wiedzy na różnorodne tematy.
Rozmawiaj o tym co oglądacie w telewizji, słuchacie w radiu,
czytacie w książkach, gazetach lub na internecie.
Pokaż twojemu dziecku wszystkie możliwosci używania jego
umiejętności czytania i pisania.
Wyrażaj zainteresowanie gdy twoje dziecko samodzielnie czyta
i pisze.
Wykazuj zainteresowanie pracą szkolną twojego dziecka.
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CZYTANIE
Szkoła jest odpowiedzialna za nauczanie czytania - rodzice są
odpowiedzialni za to aby pomagać dziecku w nauce czytania.
Znajdując czas i miejsce na codzienne czytanie z twoim dzieckiem - możesz mu pomóc w robieniu postepów w czytaniu.
Czytaj głośno - również ze starszym dzieckiem.
Codzienne czytanie w domu przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników w każdym przedmiocie.
Dociekaj co interesuje twoje dziecko i pokaż mu, gdzie może
znaleźć pisemną wiedzę na dany temat.
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CZYTAĆ I ROZUMIEĆ
Jest ważne aby twoje dziecko czytając, rozumiało treść tekstu.
Rodzic może być pomocnym swojemu dziecku w zrozumieniu
czytanego tekstu poprzez:
•    zadawanie pytań dotyczących treści w tych tekstach, które
dziecko czyta.
•    zwracanie uwagi na to, czy dziecko rozumie te teksty, które
czyta.
•    zachęcanie dziecka do szukania pomocy przy wyborze
lektury.
•    zwracenie się do nauczycielki duńskiego, gdy jako rodzic,
masz wątpliwości i nie wiesz jak najlepiej możesz pomóc
swojemu dziecku.
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PROCES CZYTANIA
Należy zachęcać wszystkie dzieci aby dużo czytały.
Jest to ważne aby dziecko odczuło, że czytanie jest przyjemnością
i że książki, magazyny i media elektroniczne są źródłem przyswojenia sobie nowej wiedzy.
Ważne jest również, żeby twoje dziecko pielęgnowało ochotę na
czytanie i zachowało przyjemność czytania.
Staraj się nie poprawiać twojego dziecka podczas głośnego
czytania - należy to robić tylko w przypadku, gdy błędy mają
wpływ na zrozumienie tekstu.
Umiejętności czytania u twojego dziecka rozwijają się poprzez
bogactwo różnorodności tekstów:
•    komiksów
•    litertury fachowej
•    tekstów elektronicznych
•    esmesów
•    magazynów i tygodników
•    gazet
•    książek nagranych
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ĆWICZENIA PISEMNE
Dzieci rozwijają zarówno swoje umiejętności pisania poprzez
czytanie jak i umiejętności czytania poprzez pisanie.
Język pisemny dziecka rozwija się w różnych sytuacjach i w
różny sposób.
Dzieje się to, gdy dziecko pisze:
•    na komputerze
•    robi listę na zakupy lub plan czynności
•    listy i kartki pocztowe
•    esemesy
•    pamiętnik
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CAŁY CZAS NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE
Rozmowa między tobą a twoim dzieckiem ma duży wpływ na
jego rozwój językowy, w tym również na jego umiejętności
czytania.
Umiejętności czytania i pisania twojego dziecka wzajemnie na
siebie wpływają i uzupełniają się przez cały okres nauki dziecka
w szkole podstawowej.
Umiejętności czytania, pisania i używania języka są ważne dla
stałego rozwoju dziecka i jego możliwości dalszego wykształcenia.
Dobra wspólpraca między szkołą a rodzicami ma niezmiernie duże
znaczenie dla kontynuacji rozwoju językowego i umiejętności
czytania twojego dziecka.
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INFORMACJA
Możesz uzyskać więcej informacji od nauczycieli twojego dziecka.
Możesz również znaleźć informacje i inspirację w bibliotece i na następujących adresach internetowych:

		

www.aarhuskommune.dk/vpu

		

www.aarhuskommune.dk/vi

		

www.dotbot.dk/voksen/litteratur/vitaminer.asp

		

www.foraeldreunivers.dk

		

www.multidansk.horsens.dk
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LINKI

Ta
broszura jest przetłumaczona na język polski. Przetłumaczony tekst znajduje się na stronie internetowej:

www.aarhuskommune.dk/vi
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