Додаткова інформація:
-Дозвольте мові розростись

Інформація
для батьків
-Дозвольте мові розростись

LæseLeg ( ГраЧитайка) – це конкретний педагогічний інструмент,
який дозволяє легко зміцнити мову дітей та їх здатність брати участь у
житті суспільства.

Шановні батьки

Як підтримати дитину

Ваша дитина стала учасником читацької групи.

Ви можете допомогти своїй дитині, переконавшись що він або вона присутні на
читацькій групі, і слухаючи, коли дитина розповідає про книги, які читались у групі.

У читацькій групі - постійний дорослий разом із невеликою групою дітей, читає
особливим методом книги-картинки. Цей метод називається діалогічним читанням.
Мета читацької групи полягає в тому, щоби ваша дитина розмовляла більш багатою і
різноманітною мовою.
У діалогічному читанні діти активно залучаються під час читання. Усі книги читаються
тричі, в працесі дорослий з дітьми обговорюють сюжет книги, ілюстрації та слова.
До кожної книги діти також виконують творчі завдання та ігри, де вони вчаться
використовувати нові слова, які зустрічались у книзі.
З досліджень ми знаємо, що діалогічне читання збільшує словниковий запас дітей
і їх здатність до спілкування. Це допомагає їм краще вступати в діалог з іншими
дітьми, грати та бути разом у повсякденних справах. Одним словом, бути частиною
суспільства.
Зазвичай, усім дітям подобається бути у читацькій групі,
втім найбільшу користь діалогічний метод читання
приносить дітям, які володіють слабкою мовою.

Також непоганою ідеєю буде, якщо ви вдома читатимете і говоритимете з дитиною
про книги. Наприклад, ви можете позичити книгу, яку ваша дитина читає у читацькій
групі. Якщо ви не розмовляєте данською, то достатньо буде обговорювати ілюстрації
або те, чим діти займались на читацькій групі, вашою рідною мовою.
Книги можна позичити безкоштовно у бібліотеці.
Бібліотекарі з радістю допоможуть вам знайти те,
що відповідає віку та інтересам вашої дитини.
У бібліотеці можна також знайти книжкикартинками багатьма іншими мовами.
Читати книги разом має бути приємно.
Зробіть читання між вами і вашою дитиною
затишним. Якщо ви сумніваєтеся, як краще
читати книги з дитиною, можете звернутися
за порадою до дорослого, який працює з
читацькою групою. А можливо вам дозволять,
одноразово, бути слухачем у читацькій групі.

Шукайте
натхнення
до хороших книг
на læseleg.dk
а також на сторінці
LæseLegs
у Facebook.

Якщо ви сумніваєтесь, чому ваша дитина бере участь
у читацькій групі, зверніться до дорослого, який
проводить ГруЧитайку з вашою дитиною.
Детальніше читайте на læseleg.dk (інформація на сайті данською мовою)

Години зустрічі читацької групи
Читацька група складається з

дітей

Ми зустрічаємось
Результат читацької групи буде найкращий тоді, коли ваша дитина приходитиме
кожного разу, коли запланована зустріч.

Корисні поради
Ви можете багато зробити аби допомогти своїй дитині володіти багатим і
різноманітним словниковим запасом.
• Багато розмовляйте з дитиною, про все і в будь-якому контексті.
• Не бійтеся вживати рідкісні слова.
• Цікавтесь тим, що хоче сказати ваша дитина, і ставте запитання.
• Робіть все вищезазначене мовою, якою ви найкраще володієте.
На læseleg.dk ви можете знайти 10 корисних порад від ГриЧитайки для батьків.
Поради перекладено 12 різними мовами. Розпитуйте про них у дорослого який
займається з вашою дитиною у читацькій групі.

