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KAD KNYGA TAPT DRAUGU
Visai neseniai nuaid jo rugs jo pirmosios
skambutis, visus kvie iantis klases, skelbiantis nauj
mokslo met pradži , viliojantis v l pakeliauti po žini
ir mokslo labirintus. Kartu su švente prasideda ir nauji
pes iai: m
aplink ,

atžalos patenka

susiduria

su

vairiomis

nauj

socialin

užduotimis

ir

reikalavimais, kuriuos ne visiems pavyksta s kmingai
veikti. Vienas iš dažniausiai pasitaikan

sunkum

pradin se klas se - skaitymo (disleksija) ir rašymo (disgrafija) sutrikimai.
Tam, kad m

vaiku iams kuo geriau sekt si - mokytis ir mokyti reikia prad ti dar

prieš pradedant lankyti mokykl .
Vienas iš svarbiausi dalyk mokantis, semiantis nauj žini yra skaitymas. Šiandien
tiek suaugusieji, tiek ir m

mažieji skaitytojai pamažu apleidžia knyg ir pirmenyb teikia

kitokiems informacijos gavimo, laisvalaikio praleidimo b dams. Vis sunkiau sekasi vaikus
sudominti knyga.
Vaiko poži ris knyg pirmiausia priklauso nuo šeimos, kuri yra pirmoji ir labiausiai
takinga mokytoja. Pad ti vaikui išmokti skaityti - vienas iš svarbiausi dalyk , kur j s galite
padaryti. Labai gerai, kai m

vaikai mato skaitan ius šeimos narius. Tyrimais rodyta, kad netgi

tie vaikai, kurie bendravo su kitais vaikais, kuriems t vai daug skait ir pasakojo, b na geriau
pasiruoš mokyklai.
„Kartais mums, suaugusiesiems, atrodo, kad negalime šiaip sau šneku iuotis –
gaišuoti, kai yra daugyb neatlikt darb . Ta iau mažyliui, kuris visomis proto pastangomis bando
išmokti skaityti ir rašyti, pokalbis yra esminis dalykas – kuo jis simintinesnis ir dalykiškesnis, tuo
geriau. Kasdien kalb kit s su vaikais“. (M. Susan Burns, Peg Grifn y Catherine E. Snow (Eds.), Un
buen comienzo. Guía para promover la lectura en la infancia, 2000)
Mokslininkai teigia, kad nuo gimimo iki septyneri met vystosi vaik m stymas ir
emocijos – intelekto ir bendravimo pagrindas. Šiuo metu labai praver ia šeimyniniai skaitymai – tai
puiki proga pasikalb ti apie kitus kraštus, mums ne prastas situacijas, apie personažus, panašius
mus arba visiškai skirtingus. Skaitymas – tai b das bendrauti, suprasti pasaul ir save. Skaitymas mokymosi pagrindas.
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Kada gi verta prad ti mokyti savo vaik skaityti? vairiuose moksliniuose šaltiniuose
teigiama, kad skaitymo mokymas prasideda vaikui dar negimus.
gird damas t

dikis mokosi skaityti

balsus ir jausdamas j lyt jimus. K tik gim mažyliai su aplinka susipaž sta

poj iais: jie „skaito“ ausimis, oda, akimis, burna ir nosimi. Visi m

lyt jimai, sakomi žodžiai net

vystantis vaisiui, yra mažylio troškimo žinoti ir mokytis pagrindas. Tai gi ir pirmoji k diki
„knyga“ – tai t

veidas, balsas, kalb jimo ritmas ir intonacija.

7 – 12 m nesi vaikas jau reikalauja žaisti su juo, knyga yra dar vienas žaisliukas,
kur jis kišasi burn arba sviedžia kur pakliuvo. Ta iau po truput tur damas j rankose, išmoksta
versti lapus ir naudotis knyga kaip priemone bendrauti su t vais, siekti aplinkini draugijos.
Šio amžiaus mažyliams reik
gdžiojami gyv

skaityti lopšines, trumpus eil raštukus, kuriuose

balsai, dainuoti daineles. Šiuo metu jie pradeda dom tis knygomis su

paveiksl liais ir nesud tingais pasakojimais. Tinka žaislin s knygos iš kartono, plastiko, su
trumpais rimuotais pasakojimais ar tik su paveiksl liais.
1 – 2 met

vaikams knyga yra jau ne tik žaisliukas – jie atpaž sta paveiksl lius ir

patys ver ia lapus, vardija knygoje nupieštus daiktus ir personažus. Jiems labai dom s tikri vykiai
ir tai, kas nutinka pasak herojams. Šio amžiaus vaikai labai smals s, juos traukia žaislin s knygos:
su langeliais, užuolaid

mis, erdvin mis, iškiliomis iliustracijomis. Vaikus domina knygos apie

linksmus nuotykius, iš kuri jie gali juoktis, taip pat žurnalai ir knygos su nuotraukomis. Šio
amžiaus mažiesiems nuolat skaitykite, klauskite, atsakykite j klausimus. Veskite vaiko pirštuk
skaitoma eilute – jis prad s sieti gars su parašytu žodžiu. Paprašykite, kad vaikas iš savo m gstam
knygeli „paskaityt “ jums – ži

paveiksl lius ir pasakot , k prisimena. Jis gis pasitik jimo,

kad gali skaityti, ir vis labiau nor s knyg .
3 – 5 met vaiku iai ple ia savo žodyn ir kaskart vis ilgiau gali klausytis, o sulauk
penkeri

met

jau kalba aiškiai. Tai – „kod l amžius“. Jiems patinka patiems skaityti arba

apsimesti, kad skaito. Šiuo metu jau pasireiškia vaik , kaip skaitytoj , nuomon : jie žino, kas jiems
patinka, o kas ne, kas yra gerai, o kas blogai.
Šešiame iai vaikai - pradinukai – šneku iai, pokalbio tem ir moment m gsta
pasirinkti patys. Šiuo metu fantazija ir tikrov greta.
Mokyklinio amžiaus vaikams patinka iliustruotos knygos, kuriose gana daug teksto, o
raid s didel s. Tai gali b ti stebuklin s pasakos, kasdieniai nutikimai, linksmos istorijos, knygos su
sl mis, greitakalb mis.
Daugelis vaik raides išmoksta pažinti dar priešmokyklin je ugdymo grup je, kiti su
raid mis ,,susidraugauja“ pirmoje klas je. Kai išmoksta atpažinti visas raides ir patys bando
skaityti, juos apima džiaugsmas. Jie ima suprasti, iš ko susideda pasakojimas: istorija prasideda,
paskui ji pl tojama, o galop ateina pabaiga. Šio tikrojo skaitymo pradžia vaikui labai svarbi.
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Kaip galime pad ti savo vaikams išmokti skaityti? Meil knygoms, skaitymui ateina
palengva, tod l nebarkite neskaitan io vaiko, pasistenkite suprasti, kod l jis neskaito.
Skaitymas - tai bendravimas. Pad kite savo mažajam skaitytojui išsirinkti tinkam
knyg , bet kartu leiskite tur ti ir savo nuomon .
Vaikas turi suprasti, kad vienas iš skaitymo tiksl - gauti informacijos. Kada vaikas
ieško atsakymo

klausimus, jis skaito s moningai. Niekada nereikalaukite, kad vaikas skaityt

greitai. J s galite pad ti vaikui suprasti skaitom tekst , skatindami jame ieškoti prasm s. Kuo
daugiau pad site susidaryti s ryšius tarp vaiko gyvenimo ir skaitom knyg personaž bei situacij ,
tuo geriau jis supras skaitom tekst .
Labai svarbu kalb tis su vaiku apie tai, kas jam patiko ir nepatiko skaitytoje istorijoje
ar knygoje, nes tai moko vaik m styti, išreikšti savo nuomon ir j argumentuoti.
Klausykit s jums skaitan io vaiko

miai ir ramiai. Pagirkite j už pastangas ir

išreikškite susižav jim . praskite kiekvien dien kartu paskaityti bent po 15 minu

. Skaitymui

išnaudokite kiekvien prog : kartu su vaiku skaitykite parduotuvi užrašus, reklaminius užrašus,
maisto pakuotes, nuorodas, kaip sukonstruoti žaisl arba naudotis buitiniais prietaisais, rašykite
vieni kitiems raštelius. Papasakokite vaikams nutikim iš savo vaikyst s arba iš t laik , kai buvo
maži j seneliai, pasi lykite tai užrašyti, pagaminti knygas. Tegul vaikai kuria, užrašo, iliustruoja
savus pasakojimus. Nupirkite vaikišk

žurnal . Dabar labai populiarus kompiuteris, internetas,

drauge su s numi ar dukra paieškokite jame informacijos apie tai, kas vaik domina. Yra nemažai
internetini svetaini , kuriose rasite užduo

,

tvirtinan

jo skaitymo, o taip pat ir rašymo

džius.
Jeigu namuose tur site knyg , jas skaitysite, kalb site su vaiku nuo pat jo gimimo,
tai ugdysite vaiko geb jim mokytis.
Ne visi vaikai skaityti išmoksta savarankiškai, kartais prireikia ne tik t
specialist pagalbos. Jei s nus ar dukra susid

, bet ir

su mokymosi sunkumais mokykloje – sunkiai

sekasi pažinti raideles, išmokti skaityti, rašyti ar skai iuoti, neabejodami kreipkit s pagalbos
klas s mokytoj ar mokykloje dirbant logoped , special

pedagog , kurie patars, kaip tikslingai

pad ti mažajam mokinukui. Pagalbos galite kreiptis ir

Raseini

pedagogin je psichologin je

tarnyboje dirban ius specialistus (V.Grybo g. 33, Raseiniai. B tina išankstin registracija telefonu
51 571).
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