1. Rozprávajte so svojím dieťaťom. Rozprávajte o svojej práci, škole (jeho práci),
športoch, správach, priateľoch, televízii, príbuzných ...atď. Čím viac slov sa naučí
používať, tým viac slov bude preňho mať význam, keď ich uvidí na papieri.
2. Počúvajte svoje dieťa. Dieťa si zvykne myslieť, že to čo hovorí, je dosť dôležité na
to, aby si ho vypočuli. Navrhnite, aby si príbeh najprv prečítalo potichu a uistilo sa, že
pozná všetky slovíčka. Toto potom spraví počúvanie zaujímavejším pre Vás. Ak je
text preň príliš ťažký, nenúťte ho čítať nahlas. Ani Vy by ste neradi čítali materiál,
v ktorom je pre vás veľa ťažkých slovíčok. Cítili by ste sa trápne. A tak by sa cítilo aj
Vaše dieťa.
3. Čítajte svojmu dieťaťu. Každý raz, keď mu čítate, budujete v ňom radosť z kníh
a čítania. Môžete to zdramatizovať a urobiť pre vaše dieťa zaujímavejším. Okrem
toho, že tým pomôžete svojmu dieťaťu s čítaním, je to krásny spôsob ako s ním stráviť
spoločné chvíle.
4. Pomôžte mu s čítaním. Ak dieťa číta a narazí na slovíčko, ktorému nerozumie,
povedzte mu jeho význam. Potom mu môžete ukázať, že význam slovíčka si mohlo
domyslieť z ostatnej časti vety, keby si ju bolo prečítalo do konca. Alebo sa toto slovo
môže stať „cvičným“ slovíčkom do budúcnosti.
5. Nechajte ho pozerať ako čítate. Dieťa veľmi rado napodobňuje svojich rodičov.
6. Nabádajte ho, aby používalo verejnú knižnicu. nehovorte mu aké knihy si má
vyberať. Môže si vybrať ľahkú knihu, alebo ako bude získavať sebavedomie,
uspokojenie a zlepší sa v čítaní, vyberie si ťažšiu knihu.
7. Kupujte dieťaťu knihy, hry a skladačky. Obohacujú slovnú zásobu a rozvíjajú
myslenie.
8. Vyrábajte hry. Môžete vyrábať jednoduché slovné hry tým, že povystrihujete
slovíčka z novín a požiadate dieťa, aby z nich zložilo celok. Vyrobte kartičky
s problematickými slovíčkami a hrajte sa s dieťaťom takúto hru: ako rýchlo sa naučí
slovíčko a koľko slovíčok už môžeme vybrať z kopy, lebo sa ich už naučilo. Slovíčka
môžete aj pridávať.
9. Chváľte svoje dieťa. Pamätajte, že čítanie je zložitá úloha. Nečakajte, že bude
vedieť nejaké slovíčko, lebo ste mu ho povedali raz alebo dva razy, alebo dokonca
desať alebo dvadsaťkrát. Niektoré deti potrebujú slovíčko vidieť oveľa viackrát.

Odporúčania pre rodičov.
Začnite čítať s dieťaťom čo najskôr. Čím skôr začnete s ním čítať, tým ľahšie a lepšie to
pôjde.
Používajte rýmy a piesne na stimuláciu jazykových schopností a počúvania dieťaťa..
S počiatku čierno-biele obrázky, neskôr výrazne farebne ilustrované knihy prebúdzajú
detskú zvedavosť a rozvíjajú jeho vizuálne zmysly.
Čítajte tak často, ako máte Vy a dieťa čas.
Stanovte si deň v týždni, ktorý budete venovať čítaniu príbehu.
Začnite s obrázkovými knihami a postupne prejdite k celým príbehom a románom.
Skôr ako začnete čítať novú knihu, venujte pozornosť ilustrácii na jej obale a diskutujte
s dieťaťom o nej. Pýtajte sa: “Čo so myslíš, o čom bude príbeh v tejto knižke?“
Pri čítaní udržujte pozornosť dieťaťa zapojeného do príbehu tým, že sa ho z času na čas
spýtate: „ Čo si myslíš, ako sa bude príbeh vyvíjať ďalej?“
Dajte dieťaťu niekoľko minút na upokojenie sa a prípravu na počúvanie príbehu. Ak
pokračuje v čítaní príbehu, na začiatku sa spýtajte: „Čo sa udialo v príbehu v časti, ktorou
ste čítanie naposledy prerušili?“ Nálada je veľmi dôležitým faktorom pri počúvaní.
Keď čítate meňte výraz tváre. Ak je to možné zmeňte tón svojho hlasu podľa charakteru
dialógu.
Nečítajte príliš rýchlo. Čítajte dostatočne pomaly na to, aby si dieťa mohlo v mysli
vytvoriť predstavy o tom, čo práve počulo. Spomaľte tak, aby si dieťa mohlo prezrieť
obrázky v knihe bez toho, aby malo pocit, že sa musí ponáhľať. Kto číta rýchlo nemá čas
na to, aby využíval zafarbenie hlasu, výrazy.
Nezaangažovaný čítajúci, alebo neobyčajne živé dieťa má veľké problémy pokojne sedieť
a počúvať. Papier, farebné ceruzky a pastelky mu zamestnajú ruky, kým počúva. (Aj Vy
čarbete, keď telefonujete, však?)
Ockovia by mali vynaložiť zvýšené úsilie čítať svojmu dieťaťu. Keďže väčšina učiteľov
základných škôl sú ženy, malí chlapci často spájajú čítanie len so ženami a prácou v škole.
Choďte príkladom. Nech Vaše dieťa vidí, že si radi vo svojom voľne čítate a nielen vtedy,
keď máte vyhradený čas na hlasné čítanie s dieťaťom. Podeľte sa so svojím dieťaťom
o nadšenie z prečítaného.
Usmerňujte a obmedzte množstvo času, ktoré Vaše dieťa trávi pred televíznou
obrazovkou.

