Якщо дитина не хоче
читати
Ми
підготували
перелік
найбільш
важливих рекомендацій, як змусити дитину
читати і чи варто це робити.
Багато нинішніх батьків стикаються з тим,
що змусити прочитати дитини книги хоча б за шкільною програмою вже
майже неможливо, а вже про те, щоб дитина читала для власного розвитку і
задоволення залишається тільки мріяти.
«Зобов'язалівки» в навчанні – головний бич шкільних уроків
літератури. Сьогодні діти у віці 10-11 років починають вивчати літературу і
від них майже відразу вимагають глибокого розуміння характерів персонажів
класичних творів. У цій ситуації навіть ті, хто далекі від психології і
педагогіки, прекрасно розуміють, що це занадто рано. Доречи, науковці не
знайшли і особливого зв'язку між любов'ю до читання і використанням
мультимедійної та комп'ютерної техніки. Є діти, які багато часу приділяють
читанню, але при цьому досить часто користуються комп'ютером.
Читання – це задоволення, відпочинок, можливість самовираження. Ці
його особливості нітрохи не менш важливі, ніж виховний момент. Дайте
можливість дитині самій вибрати те, що він хоче читати і, цілком можливо,
проблема «дитина не читає» геть зникне. Може бути, проблема зовсім не в
дитині, а в очікуваннях батьків, які хочуть бачити підлітка з томиком
Толстого, а він вперто бажає читати Коельо.
Досить часто в своїх очікуваннях мами і тата дуже емоційні. У строгих
і докучають нотациях можуть проскакувати вираження: «якщо ти не будеш
читати, то виростеш невдахою ...». Це підміна понять. Батькам варто робити
правильні акценти «читати – це захоплююче і цікаво», на виході
отримуємо: «читати – це правильно, необхідно».
Спостерігається загальна негативна тенденція нагнітання обстановки
як навколо читання, так і навколо підготовки дітей до школи. Малюків мало
не з пелюшок змушують зубрити буквар і читати по складах. Через цих
перегонів на випередження, в житті сучасного малюка навчання стало
займати занадто багато часу, а вимоги мам і тат постійно зростають.
Для правильного залучення дитини до читання вкрай важлива загальна
домашня атмосфера. Якщо малюк бачить, що домочадці проводять вільний
час біля телевізора, батьки не читають, тоді складно уявити, що дитині
захочеться самостійно взяти в руки книгу.
Ще одним вірним способом є спільне читання книг перед сном
(наприклад 20-30 хвилин). На перших порах ви самі читаєте дитині
захоплюючу література, але на самому цікавому місці зупиняєтеся зі
словами: «Ой, наш час читати вийшло. Що буде далі ми дізнаємося завтра».
Таким чином у дитини з'являється інтерес і інтрига до продовження і
самостійного прочитання поза покладеного часу.
Провокуйте дитину, зацікавте її. Читаючи книгу дитині, яка вже вміє
читати самостійно, дійдіть до кульмінаційного моменту, згадайте про

«важливому і невідкладну» справу і запропонуйте їй дочитати самій. Через
деякий час запитаєте – як закінчилася історія?
Читайте в присутності малюка самі. Нехай недовго, але регулярно.
Пропонуйте книги всіх жанрів і не
турбуйтеся, якщо ваша дитина вибере не зовсім те,
на що ви сподівалися.
Ніколи не наполягайте на тому, щоб дитина
дочитувала до кінця книгу, яка їй не сподобалася,
навіть якщо це улюблена книга вашого дитинства.

