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    Регионален център   за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч
 

         „ДЕЦАТА СЕ УЧАТ ОТ ТОВА,
                   КОЕТО ГИ ЗАОБИКАЛЯ.”       Мария Монтесори
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    ЧЕТЕНЕТО Е ……
● Вълнуващо, вдъхновяващо и образователно преживяване;
● Въображение, провокира ума, чувства, емоционалност;
● Споделяне и сближаване;
● Подкрепа на развитието.

   За  някои деца усвояването на умението за четене представлява
 много по-голямо предизвикателство, отколкото за  останалите им 
 връстници и този процес може да отнеме години, дори да не достигне 
до очакваното ниво. Много  деца закъсняват с  четенето или могат 
да се борят с това дълго време, но всички имат шансове да успяват. 

 Как да подкрепяме децата да преодоляват  трудностите с 
четенето?

      Възможно е изоставането в четенето да се дължи просто на липса на интерес към този вид дейност - детето не изглежда заинтересовано да вземе книга. Когато се опита да чете, се вижда, че то  може да разчете думите доста добре - просто не иска. В този случай трябва да се работи върху мотивацията му за четене, като бъде включено в такава дейност чрез неговите интереси: списания за компютърни игри, книги за динозаври, инструкции как да се създаде модел, комикси и приключенски истории – каквото работи.  По-сложна е ситуацията, когато детето не може да запомни звуковете на буквите или да ги слива в срички и думи, както и да разпознава вече прочетени думи. Тогава четенето става бавна и болезнена борба, която е мъчителна, както за детето, така и за родителите. Има също деца, които могат добре да разчетат написаното, но да не успяват да разбират смисъла му, а други, точно обратното – трудно да разчитат думите, но да успяват да осмислят написаното. Възможно е обаче да са налице проблеми и с разчитането, и с разбирането на прочетеното.                                                                      Причините за  всички тези проблеми могат да                                      бъдат много различни.  Сред възможните са:                                                                        - наличие на говорни и езикови затруднения;                                      - проблеми със слушане, чуване, слуховата                                      преработка  на речта;                                      - двуезична семейна среда;                                      - проблеми със задържането на вниманието                                       и концентрацията;



  

                                                                     
- ниско ниво на фонологично осъзнаване - трудно  обработване на звуците в изговорените думи. Например, детето може да не разбира, че изговорена дума като „маса“ е съставена от 4 отделни звука (м-а-с-а) или че се римува с „каса“. Това го затруднява да научи връзката между звук и буква.- ниско ниво на познания и на усет за морфология и синтаксис-трудно осмисля границите на думите и изреченията. - трудности при четене или правопис в семейството - изследванията показват, че трудностите с грамотността могат да бъдат наследствени, когато са свързани с дислексия.  Въпреки, че е лесно да отпишем летните ваканции като време за учене, важно е да помним важността на играта в развитието на детето. Лятото може да осигури на  детето ви свободата и възможността да расте и да изследва по начини, които не са възможни по време на натоварената учебна година. Вашето дете използва игрите, за да развие множество важни качества като самочувствие и изобретателност, както и социални умения като работа в екип.

РЦПППО, гр. Ловеч, ул. “Стара  планина” № 31, тел. 068/600-181

 1. ИГРА ЗА ПИСАНЕ С ЩИПКИ
Ще са ви нужни:Обикновени дървени щипки за пране, от двете страни на които са написани буквиКартончета с думи (подбрани според нивото на детето).
За кого е подходяща?  Играта е подходяща за деца, които се затрудняват с писането на ниво фина моторика и/или на езиково равнище. Ако затрудненията са само на ниво фина моторика – вместо изписаните думи, могат да се използват картинки и детето само да определи и подреди буквите. Ако затрудненията са на езиково равнище – думите първо се прочитат, а след това се изписват с щипките като се следи моделът на вече изписаната дума (своеобразен вариант на преписването).Какво друго е важно да помним?Насърчавайте детето само да извърши проверка на това, което е написало и да се самокоригира, ако е допуснало грешка. В началото започнете с кратки думички или, ако се налага, дори с отделни букви – всяка на различно картонче.  
                                  

   НАПРАВИ СИ САМ



  

   
           2. ИГРА С КАРТИ ЗА ПО-ЛЕСНО ЧЕТЕНЕ И УЧЕНЕ

Какво представляват картите за четене?                                                           За някои деца, които се затрудняват                                                            с четенето, прочитането на                                                            по-специфичните букви и                                                                           съчетания от букви е особено                                                                          трудно  – например буквите „й”, „я”,                                                               „ю”, „щ”, съчетанията „йо”, „ьо”,                                                                          струпването на съгласни,                                                                                   прочитането на затворени срички                                                                или срички, състоящи се само от                                                            гласни. Целта на един такъв                                                                             комплект карти е да се отработи и                                                                автоматизира чрез повторение                                                                       четенето на тези специфични букви                                                             и съчетания от букви.Изрежете от хартия или картон (ако е необходимо, нека са цветни, за да се намали контрастът между черните букви на белия фон) карти и напишете на тях думи (може и срички, ако детето не умее изобщо да сричкува) – целта е да имате голям набор от думи или срички, които детето да чете и да подрежда по определен начин. В случая сричките са написани с различен цвят маркер, за да се подпомогне правилното разграничаване на сричките.
За кого са подходящи?  Картите ще помогнат на деца, които имат нужда от допълнителна практика по четене и отработването на определени правила за четене. Как помагат картите?Картите позволяват отработването на трудните за детето правила и модели за четене чрез повторение и чрез надграждане. Ако детето може да прочете думата „май”, се научава, че може да прочете още „дай”, „лай”, „край” или по-сложни думи „майка”, „лайка”, „зайка”. Картите съдържат по една дума, написана с по-голям шрифт и с различни цветове за всяка сричка, което улеснява четенето. По този начин детето става и по-уверено в себе си и по-мотивирано да чете.Какво друго можем да правим с картите?По-големите деца могат даподреждат думите по смисъл след като ги прочетат (напр., прилагателни имена с антонимни значения), по части на речта (същетвителни имена, глаголи) и т.н. – всичко, което прецените, че би било полезно за детето да научи и упражни.
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 3. ИГРА: “МУХОБОЙКА” :)Да, чухте го правилно. Мухобойката  може да бъде и учебен материал. Дететочете даден текст, след което родителят/учителят задава предварително подготвенивъпроси, на които да може да се отговаря с една или две думи.  Направете голям квадрат от лепкави листчета с написани различни думи, които ги има в текста. Започнете със задаването на въпросите, след като детето чуе въпроса, удря с мухобойката  думата, която смята за верен отговор.
        10 начини за подкрепа

● Колкото по-рано започнете да говорите, пеете и четете на детето 
си, толкова повече време ще му дадете да развие “ума на 
читател”. 

● Започнете с 15 минути четене на ден.

● Четете на глас заедно с детето.

● Насърчете детето да чете на домашен любимец.

● Подберете книги с ясни илюстрации, да няма разсейващи 
детайли.

● Създайте специално "време за четене" и не го замествайте с 
друго занимание.

● Оставете детето само да избира книгите, които чете.

● Награждавайте го за постигнатите цели. 

● Разбийте четенето на малки стъпки.

● Четете едни и същи истории няколко пъти.
Важно е да се знае, че четенето не е състезание. Да бъдеш 

добър читател може да е финалната линия, но децата стигат 
до там по много различни начини и с различна скорост.
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                                                                                                                                                                                                        НЯКОЛКО ИДЕИ ОТ                                                                                                        СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:- Игри за учене на четене по срички:https://minikar.ru/bg/dengi/igry-po-obucheniyu-chteniyu-po-slogam-osnovnye-principy-igr-obuchenie/- Игри, които учат децата да четат:https://arsochi.ru/bg/learning-to-read/games-that-teach-children-to-read-the-game-learns-to-read-by-syllables.html- Образователни  игри за четене:
https://www.game.store.bg/search?srchstr=%EE%E1%F0%E0%E7%EE
%E2%E0%F2%E5%EB%ED
%E8%20%E8%E3%F0%E8%20%E7%E0%20%F7%E5%F2%E5%ED%E5&sin=1
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