
Tėvų pagalba ugdant sąmoningą skaitytoją
R E KO M E N D A C I J O S



Skaitymo nauda

Kuriamas pagrindas ateities akademiniams pasiekimams.
Lavinami kalbos įgūdžiai.
Išmoksta susikaupti ir sutelkti dėmesį.
Vaikas auga ir bręsta kaip asmenybė.
Praturtinama vaiko vaizduotė.
Mokosi priimti sprendimus ir spręsti problemas.
Pamėgę skaitymą vaikai gauna dovaną visam gyvenimui –
meilę literatūrai.



Kada pradėti skaityti?

Skaitymo įgūdžiai išsivysto vaikystėje. Tam,
kad įgustum skaityti reikia pastangų. Sunku
„užsikrėsti“ skaitymu vėlesniuose gyvenimo
etapuose.



Kodėl reikia skaityti?

Esu įsitikinęs, kad svarbiausias dalykas, kurį gali duoti vaikui, 
yra tavo laikas, o antras svarbiausias dalykas – prieš miegą
skaitoma istorija. Tokiame amžiuje išgyventa bendrumo
patirtis tęsiasi visą gyvenimą“, – teigia M. Bond.



1. Skaitykite vaikams
Nesvarbu kurioje pradinės mokyklos klasėje Jūsų vaikas. Vaikams labai
patinka klausytis mamos ar tėčio skaitymo. Be abejo, skaityti reikia pradėti
kuo anksčiau, bet dar nevėlu. Skaitymas kartu, tai ne tik pažintis su nauja
istorija, bet nepaprastas laikas kartu.

Knyga tai ne tik tekstas, ne mažiau svarbios ir naudingos iliustracijos. 
Aptarkite jas.

Labai naudingos yra ir bežodės paveikslėlių knygos. Vartykite knygas, kurkite
savo istorijas.



2. Pa(si)rinkite tinkamas knygas
Rasti knygą, kuri '"užkabina" vaiką ne taip
paprasta, bet labai svarbu.

Tam padeda REKOMENDUOJAMŲ skaityti knygų
sąrašai. 
Šie sąrašai nedraudžia skaityti kitų knygų. Jie pa
deda nepasiklysti tarp daugybės vaikiškų knygų.

Svarbu surasti tinkamą, pagal skaitymo
gebėjimus, pomėgius, artimas temas.

Knyga negali būti labai sunki vaikui. Svarbu
parinkti tinkamą šrifto dydį, teksto apimtį
puslapyje.



3. Laisvė rinktis

Jei mokytoja mažina balą, ne iš sąrašo skaitomai knygai
"tai yra žiaaaauriai baisus dalykas" (T. Dirgėla). Radęs
tinkamą istoriją į skaitymą jis ims žiūrėti visai kitaip, nei
sukandęs dantis bandydamas įveikti jam neįdomias
būtinas perskaityti knygas.



4. Mokykite pavyzdžiu ir būkite kūrybiški

Ne tik pasakokite, koks fainas, įdomus ir naudingas dalykas yra
skaitymas, bet ir rodykite tokį pat pvyzdį. Jei vaiką vis raginsite
atsiversti knygą, o jis jus skaitant paskutinį sykį matė prieš
trejus metus, kai nagrinėjote indaplovės instrukciją, jūsų
raginimai bus sunkiai išgirsti. (T. Dirgėla)

Jei ir nesate užsidegę skaitytojai, stenkitės, kad vaikas
pamatytų jus skaitančius. Tai gali būti, žurnalas, kulinarinė
knyga ar laikraštis. Svarbu parodyti, kad smagu skaityti.



5. Knyga ar kompiuteris?

Šiuolaikiniam vaikui technologijos yra pramoga, kurią supriešinus
su knygomis skaitymas gali tiesiog atkristi kaip kažkas nesmagaus. 
Tad gal geriau ir vieną, ir kitą sujungti - pasiūlyti vaikui el. skaityklę, 
vieną kitą knygą perskaityti telefone ar planšetėje arba klausyti
audioknygų ausinėse?

Kai vaikas žiūri animacinius filmukus, jo smegenys tik pasyviai
stebi. Kuo daugiau vaikas galvos tuo daugiau nervinių jungčių bus 
vystoma, o kuo daugiau jų bus išugdyta, tuo geriau jam seksis.



Iniciatyva „Rudens-žiemos vakarai su knyga“

Kviečiame vis ilgėjančiais rudens-žiemos
vakarais skaityti kartu su vaiku knygas.

Pasirinkite patinkančią knygą.

Raskite laiką ir jo laikykitės.

Skaitykite kartu.

Pasikalbėkite apie ką skaitėte.



Meilė knygoms – viena gražiausių
dovanų, kurias galite padovanoti

savo vaikams.


