JAK SKŁONIC DZIECKO DO CZYTANIA KSIĄŻEK,
CO ROBIC,GDY NIE ODCHODZI OD KOMPUTERA?
Kiedyś podstawowym źródłem wiedzy o świecie były książki. Teraz liczba źródeł
dostarczających informacje rozrasta się w zawrotnym tempie. Te nowe dostarczają wiedzę
w sposób łatwiejszy niż czytanie, które wymaga skupienia i koncentracji. Dzieci czytają coraz
mniej także, dlatego, że coraz więcej z nich ma trudności natury dyslektycznej, co utrudnia
czytanie i zniechęca do zainteresowania się książkami. Następnym powodem chęci bądź
niechęci do czytania jest wybór literatury podsuwanej do czytania. Oprócz rodziców
zasadniczą role odgrywają przy doborze literatury nauczyciele zwłaszcza nauczyciele uczący
w szkole podstawowej. Ciekawie dobrane lektury rozbudzają pasje czytelnicze i wychowują
czytelników na całe życie.
Ważne jest, aby uczyć czytać w sposób adekwatny do możliwości rozwojowych dziecka.
Nawyk czytania należy wyrabiać już w dzieciństwie. Po drugie samemu czytać dając
w ten sposób właściwy przykład dziecku
Co zrobić, gdy dziecko nie odchodzi od komputera zanim nie zniszczy wszystkich
komputerowych przeciwników lub godzinami buszuje po internecie?
Zadanie dla rodziców może polegać na tym, aby określić reguły, ile czasu dziecko może
przesiadywać przed komputerem.
Sprawdzić, na czym polega pasjonująca gra pociechy i wybrać odpowiednią do wieku
dziecka. Jeśli chodzi o internet młodsze dzieci powinny być pod kontrolą rodziców. Starsze
dzieci trzeba uczyć kilku przydatnych reguł: żeby nigdy nie podawały nieznajomym swoich
danych, żeby umiały reagować na nowe dziwne wiadomości w skrzynkach komputerowych
i wybierały adresy stron przydatnych do nauki szkolnej i rozwijania zainteresowań. Przydatne
są również zakładane przy oprogramowaniach komputerowych filtry zabezpieczające przed
niektórymi stronami internetowymi.
JEŚLI CHCESZ, ŻEBY DZIECKO CZYTAŁO, PRZEDE WSZYSTKIM CZYTAJ SAM.
JEŚLI NIEPOKOISZ SIĘ, ŻE DUŻO CZASU SPĘDZA W TOWARZYSTWIE KOMPUTERA,
ZAPEWNIJ MU SWOJE TOWARZYSTWO.
Propozycje ciekawych pozycji książkowych do tematu czytanie:
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„Kurs szybkiego czytania” J. Jaruszkiewicz Wideograv II 2002r,
„Współczesna poezja dla dzieci i jej wartości” K. Bęczkowska Kielce 2004r,
„Czytanie i recytacja w klasach początkowych” P. Bąk Warszawa 1983r,
„Paszport do świata” L. Marszałek Warszawa 1986r,
„ Mowa i myślenie dziecka” J. Piaget Warszawa 2005,
„Grzeczność w komunikacji językowej” M. Marcjanik Warszawa 2007r,
Przydatne strony internetowe: www.dzieckowsieci.pl, www.kidprotect.pl/
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