Predšolski oddelki s prilagojenim programom

KAKO SE LOTITI BRANJA
KNJIGE Z OTROKOM?


ODNOS DO BRANJA IN KNJIGE

Pri branju knjige je bolj pomembno, kako knjigo beremo, kot katero knjigo
izberemo. Pokažite, da ste navdušeni in komaj čakate, da knjigo odprete.



PRILAGODITE KNJIGO OTROKOVIM ŽELJAM IN STAROSTI

Ko v knjigarni, knjižnici ali na domači polici izbirate knjigo, izberite tako, ki
otroka pritegne. Morda mu bo všeč tista, ki se svetlika, morda tista z živalmi ali tovornjaki. Če je zgodba zanj predolga, jo skrajšajte. Morda bo
dovolj, da samo opišete ilustracije. Zgodbo lahko skrajšate na stavek ali
dva za vsako stran. Če je prekratka, jo podaljšajte. Preberete besedilo in
opišete še ilustracijo. Vsakič nekoliko podaljšajte pripovedovanje, da
raztegujete obseg otrokove koncentracije in pozornosti.



KNJIGA JE MIRNA DEJAVNOST

Temu primerno jo uporabimo takrat, ko si želimo umiritve. Odlična je pred
spanjem, po kosilu, po živahni dejavnosti, v čakalnici… Z mirnim branjem
in listanjem knjigo zaščitimo pred poškodbami, sami pa se za nekaj trenutkov sprostimo in si nekoliko odpočijemo.



OTROK NAJ SODELUJE

Če je to mogoče, naj otrok drži knjigo. Naj sam obrača liste. S tem bo
krepil gibe in moč prstov, dlani in zapestja. Če liste obrača prehitro, ga
učimo, da počaka na znak (rečete obrni, pokažete kretnjo ali potrkate po
knjigi). Med branjem in opazovanjem ilustracij mu lahko postavite
vprašanje, na katerega naj odgovori. Kje spi medved? Ali vidiš jabolko?
Kam se je skril deček? Kadar kaže ljudi ali predmete na ilustraciji, naj kaže
z enim prstom in natančno. Naj otrok ne bo samo poslušalec. S tem bo
počasi izgubljal zanimanje.



ISTO KNJIGO PREBERITE VEČKRAT

Otroci obožujejo ponavljanje, zato je celo boljše, da isto knjigo berete
večkrat. Ko zgodbo ali pesem iz knjige otrok res dobro pozna, naj vaše
branje dopolni. Rdeča kapica je šla na obisk k … (počakajte, da otrok
pove). Dopolni vas lahko tudi z daljšim delom, ne le z besedo, če to
zmore. In če zmore ob ilustracijah pripovedovati celo zgodbo sam odlično!



DODAJTE NOVE DIMENZIJE

Tudi, če v knjigi tega ni zapisano, dodajajte zvoke (oponašajte jeznega
leva ali brneče letalo) in gibe (stresite se, kot da vas zebe ali z rokami
oblikujte gosji kljun, ki otroka ščipa v trebuh), ki se navezujejo na zgodbo.
Berite doživeto, pretiravajte. Tako boste otroka pritegnili in navdušili za
knjige in branje. To pa se bo obrestovalo celo življenje.
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