Drogi Czytelniku!
Oddaję w Twoje ręce drugą serię książeczek Czytam globalnie, przeznaczoną dla dzieci od pierwszego roku
życia do sześciu lat. Treść książeczki oparta jest na krótkich wyrazach, dzięki czemu łatwo zapadają one
dziecku w pamięć.
Najmłodsze dzieci będą oglądać obrazki i słuchać, jak czytasz. Będą także przyglądać się wskazywanym
przez Ciebie wyrazom (to bardzo ważne – niezależnie od wieku dziecka zawsze wskazuj czytany wyraz,
aby dziecko kojarzyło jego wygląd z brzmieniem). Dzięki temu w ich pamięci wytworzą się i utrwalą obrazy
czytanych przez Ciebie słów.
Książeczki z serii Czytam globalnie II nie wymagają zachowania określonej kolejności (w przeciwieństwie do
serii pierwszej, w której kolejność czytania poszczególnych części miała znaczenie z uwagi na stopniowe
dodawanie nowych wyrazów). W serii drugiej akcent został położony na wielokrotnym powtarzaniu wybranych wyrazów, tak aby ich obrazy zostały utrwalone w dziecięcej pamięci. Starsze dzieci szybko dzięki
temu zapamiętają, co który wyraz oznacza, a już po kilku wspólnych sesjach czytania dziecko będzie próbowało odczytywać tekst samodzielnie.
Ponieważ analiza wzrokowa u małego dziecka jest słabo wykształcona i wyrazy zlewają się maluchowi
w jeden ciąg, w książeczce poszerzone zostały spacje międzywyrazowe. Zrezygnowano także ze znaków
interpunkcyjnych, a zamiast nich – w wybranych miejscach zastosowano większe odstępy pomiędzy poszczególnymi wersami. Celowym zabiegiem ułatwiającym zapamiętywanie obrazów słów przez dzieci jest
również to, że wszystkie wyrazy, za wyjątkiem imion, zapisane zostały małą literą.
Zadbaj o to, by po przeczytaniu książeczki dziecko odpowiedziało na pytania: • Jak miała na imię gęś? • Jak
myślisz, o czym śniła Uma? • Jak miał na imię kos? • Dlaczego Ego był zły?
Starszym dzieciom można zaproponować wykonanie zadań: • Znajdź rym do imienia: Uma. • Znajdź rym
do imienia: Ego. • Ułóż zdania z każdym z tych słów: gęś, kos. • A teraz spróbuj użyć obu tych słów w jednym zdaniu.
Pamiętaj! Czytanie globalne przynosi fantastyczne efekty, jednak aby były one widoczne „od zaraz” – trzeba zadbać o to, by cały proces był wspaniałą zabawą, pełną śmiechu i radości.
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