Lasītprasmes apguve ar prieku
Padomi pedagogiem un vecākiem, kā šo
mācīšanās procesu padarīt aizraujošāku un
bērnam interesantāku...
Bērnam PAŠAM ir jāsaprot, ko dod spēja lasīt un kur to varēs
izmantot!
Dodoties pastaigās, mudinām bērnu lasīt visu, ko
redzat apkārt - ielu un veikalu nosaukumus, norādes,
uzrakstus uz autobusu pieturām utt. Stāstam bērnam,
kā lasītprasme mums palīdz ikdienā un kur mēs varam
šo brīnumaino prasmi izmantot.
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Izmantojiet bērna mīļākās rotaļlietas - lietas,
kas aizrauj bērnu. Saki: "Es Tev kaut ko
uzrakstīšu, vai spēsi šo lietu atrast?" Šādā veidā
šis lasīšanas process ir bērnam aizraujošs. "Es
atradu! Es izlasīju!"

Ir brīži, kad ir sevišķi grūti motivēt zēnus apgūt
lasītprasmi. Tad nu vecākam un pedagogam ir jābūt
sevišķi radošam, lai ieinteresētu bērnu. Kāpēc gan to
nedarīt, izmantojot vienus no mīļākajiem tēliem šajā
vecumā?

Tiklīdz bērni ir iemācījušies lasīt, viņiem būtu
jāaizraujas, jāgrib lasīt un lasīt, bet bieži tā nenotiek,
bērni zaudē savu entuziasmu, ja mēs kā pieaugušie
viņiem dodam lasīt kaut ko tādu, kas ir "garlaicīgs,"
vai arī pārāk liela apjoma grāmatas, piemēram, biezu
pasaku grāmata.
Bērna pirmai izlasītai grāmatai ir jābūt ar nelielu
teksta daudzumu, tādai, lai bērnam nepazustu drosme
lasīt!
"Es izlasīju veselu grāmatu!"

Atmosfērai pirmsskolā un mājās ir jābūt tādai, lai bērns vēlētos lasīt!
Materiāliem, kas atrodas plauktos, ir jābūt bērna interesēm saistošiem, vienalga vai
tās būtu grāmatas par dzīvniekiem, vai atlants par automašīnām, vai komiksu
grāmata - galvenais ir tas, ka bērns PATS vēlas lasīt!
Spēlējiet dažādas lasīšanas spēles!
Sagatavojiet dažādus teikumus lasīšanai - sākot ar
visneiedomākajām lietām , visu, kas ir interesants
bērnam un atrodas vidē, kur bērns uzturas.
Bērns no trauka izvelk lapiņu, izlasa un izpilda izlasīto.
Piemēram, palecies uz kreisās kājas; aizej pie grāmatu
plaukta; paskaties pa logu.

Raksti bērnam vēstuli! Raksti zīmīti!
Visu to, ko vēlies pateikt, uzraksti, lai bērns izlasa!
Šis ir brīnišķīgs moments, kad bērns var skaļi teikt:
"Skolotāja MAN uzrakstīja vēstuli!"
Bērns jūtas svarīgs un novērtēts, sadzirdēts, personīgi
nozīmīgs skolotājai vai mammai!

Bērnam ir jāatrodas lasīšanu motivējošā vidē,
lai viņš pats vēlētos to darīt! Svarīgs ir paraugs
no pieaugušo puses, bērnam ir jāredz arī vecāki
un skolotājas ar grāmatu rokās..

Lai katram bērnam izdodas atklāt brīnišķīgo grāmatu pasauli, kur
katrs var iejusties dažādos tēlos - vienu dienu būt princese, otrā jau
bruņinieks, kas dodas kaujā!

