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„Czytanie dzieci i czytanie dzieciom”

Nauka czytania to jeden z najważniejszych celów dydaktycznych w nauczaniu
początkowym. Aby czytanie było poprawne, biegłe, wyraziste i płynne potrzeba wiele
różnorodnychćwiczeń, które umożliwi ą usprawnienie tej techniki a w konsekwencji
rozumienie czytanego tekstu. Do takichćwiczeń należy m.in. czytanie głośne,
ciche czytanie z podziałem na role, czytanie nauczyciela –jako przykład. Zarówno w
klasie jak i w domu można zaproponować dziecku wiele szczegółowychćwiczeń
dotyczących czytania, np. czytanie co trzeciego wyrazu, czytanie wyrazów od końca
linijki, czytanie co drugiej linijki tekstu, czytanie pierwszych wyrazów w danej linijce
itp. Można również zorganizować dzieciom różne zabawy łączące czytanie z ruchem,
np. jedno dziecko w kole z zamkniętymi oczami, pozostałe tworzą krąg wokół niego i
trzymają w ręku różne napisy. Na hasło np. „owoce!” dziecko otwiera oczy i stara się
szybko odczytać poszczególne wyrazy. Te, które są nazwami owoców, zabiera. Dzieci
w kole nie powinny podpowiadać. Po wykonaniu zadania dziecko wśrodku siada i
odczytuje napisy, które wybrało. Zabawę można prowadzić mierząc czas. To dobry
sposób na przekonanie się, kto czyta szybciej, kto rozumie znaczenie czytanych słów.
Inna zabawa to odczytywanie kolejnych poleceń z kartek rozłożonych w różnych
miejscach pokoju czy klasy. Dziecko musi prawidłowo odczytać zdanie, aby wiedzieć
gdzie jest następna kartka. Na końcu „drogi” powinna być przygotowana
niespodzianka. W trakcie zabawyćwiczymy również znajomość rozumienia
przyimków: na, pod, obok, przy, przed, za, nad itd.., np. „Idź do kuchni i zobacz, co
jest na półce obok lodówki”. Powyższe przykłady są ciekawym uzupełnieniem
codziennej systematycznej nauki czytania. Nie tylko nauczyciele, ale również rodzice
powinni uświadamiać swe pociechy,że czytanie powinno być stałym elementem
każdego dnia. I wcale nie chodzi tu ożmudne godzinneślęczenie nad tekstem. Ważne
jest odpowiednie zachęcenie, wyrobienie motywacji do czytania. Mama może prosić
córkę o przeczytanie z gazety przepisu na pyszne ciasto, dziadek z wdzięcznością
posłucha, jaki będzie program w telewizji, bo sam gdzieś zapodział okulary... Ważne
jest przy tym, aby wyjaśnić dziecku niezrozumiałe wyrazy, przybliżyć ich znaczenie,
np. gdy uczeń nie będzie wiedział, co to jest dyliżans pocztowy, nie wytworzy sobie
obrazu dawnych podróży i zniekształci przez to poznaną treść.

W czasie, kiedy dzieci same jeszcze słabo czytają, bardzo ważne jest słuchanie
treści opowiadań, baśni, wierszy czytanych przez dorosłych. Wędrując po
księgarniach pełnych kolorowych książek rodzice często zastanawiają się, co wybrać
dla swoich pociech. Które książki będą dawały dobre wzory do naśladowania, które
będą skłaniały dzieci do myślenia, które będą przekazywały dobre wartości. Należy
pamiętać, że dobra książka dla dzieci powinna spełniać trzy funkcje: uczyć, bawić i
wychowywać. Powinna też pogłębiać więzy rodzinne i uczuciowe.

Do najczęściej kupowanych pozycji z literatury dziecięcej należą bajki i baśnie.
W ostatnim czasie wydawnictwa starają się wręcz prześcignąć w opracowaniu coraz
to bogatszej, bardziej kolorowej szaty graficznej. Na okładkach takich książek zamiast
prawdziwego nazwiska autora baśni widnieje napis... Walt Disney.
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Jednak przy całym szacunku dla tego amerykańskiego twórcy nie jest on przecież
autorem „Kopciuszka”, „KrólewnyŚnieżki” ani „Pięknej i Bestii”. Te baśnie były już
znane naszym babciom i prababciom. Dlatego ważne jest, aby uczniowie znali
prawdziwe nazwiska autorów klasyki dziecięcej, takich jak: H.Ch. Andersen, N.J.
Grimm, Ch. Perrault. Ilustracje w książkach są bardzo ważne, szczególnie dla
młodszych dzieci. Nie wolno jednak zapomnieć o języku.
Tłumaczenie tekstów z j. angielskiego pozostawia często wiele dożyczenia. Jest byle
jakie, błędnie przeniesioneżywcem z obcego języka. Tekst często tylko komentuje
obraz. Warto to rozważyć wybierając bajki dla dzieci.

Osobny problem stanowią komiksy. Tutaj tekst jest tylko dodatkiem do-często
wątpliwej jakości- obrazków stłoczonych na jednej stronie. Dzieci nie czytają
komiksów. One je oglądają, odczytując przy okazji z tzw. „dymków” zawołania w
stylu: bum, bang, hej, ty, trach itp. W komiksach brak narracji, którą zastąpiono
ilustracją. To wszystko uczy nasze dzieci wygodnictwa, lenistwa i ogranicza
wyobraźnię. Nie wzbogaca też słownictwa, które dziecko powinno rozwijać.

Podobnie rzecz ma się z bajkami w telewizji. Z ekranu straszą dziwne stwory,
słychać wręcz wulgarny język, przed oczyma dzieci przewijają się bezsensowne
gonitwy i bijatyki „bohaterów”. Nie sprzyja to rozwojowi dziecka, lecz pobudza do
agresji. Cechami postaci większości filmów nie jest odwaga, poświęcenie, ofiarność,
odpowiedzialność, ale cwaniactwo, siła, bezwzględność. Cała akcja sprowadza się
tylko do tego, kto kogo zniszczy.

Warto więc chyba wrócić do starego, pięknego zwyczaju czytania rodzinnego.
Rodzice lub dziadkowie mogą czytać dzieciom wieczorami przepiękne opowieści, w
których zwycięża dobro, przyjaźń, sprawiedliwość, a piękny język wzbogaci
słownictwo i wyobraźnię dziecka.
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