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Поради батькам

ШАНОВНІ БАТЬКИ ТА ПЕДАГОГИ!

Книга, яку ви тримаєте в руках, розрахована на дітей віком 5—7 років, що вже
опанували буквар і продовжують розвивати техніку читання. Ми ретельно дібрали
для вашої дитини різноманітні, цікаві та завершені за змістом, а також оптимальні
за обсягом тексти, які вона зможе прочитати за одне заняття. Великий шрифт, яким
надруковано тексти, полегшить дитині сприйняття навчального матеріалу. З цією ж
метою складні та довгі слова поділено на склади, а також позначено наголоси.
Спеціальні вправи, що пропонуються для роботи з текстом, мають на меті розвинути в дитини уважність, здатність до цілісного сприйняття змісту та структури
тексту, а також логічне мислення та загальну культуру мовлення, сприятимуть формуванню й розвитку грамотності, вміння висловлювати свої думки та інтересу до
читання взагалі.
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ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО РОБОТИ НАД КНИГОЮ
Книга складається з п’яти частин, працювати над якими треба послідовно.

Частина 1. Тексти з малюнками замість слів

Спочатку прочитайте текст разом із дитиною. Основний текст читаєте ви, дитина ж
тим часом відстежує прочитане пальчиком. Читайте виразно, у темпі, лише трохи
швидшому за темп дитини, при цьому просячи її «вставляти» слова замість малюнків. Після першого спільного прочитання попросіть дитину прочитати текст повністю
самостійно. Звертайте увагу на те, щоби дитина правильно змінювала закінчення
слів — назв малюнків відповідно до того, як ці слова вживаються у реченні.

Частина 2. Вставляємо «загублені» слова

Спочатку виразно прочитайте текст. Нехай дитина стежить за текстом пальчиком
і промовляє слова разом із вами. Після цього поставте їй запитання до змісту і допоможіть відповісти на них у разі потреби. Удруге дитина читатиме самостійно. Важкі
слова вона може читати по складах. Не зупиняйте її, якщо вона, читаючи, зробить
помилку. Просто промовте це слово правильно, не збиваючи дитину з темпу.
Завдання, у яких дитині пропонується розглянути і пронумерувати у потрібній
послідовності малюнки, виявлять, наскільки малюк був уважним, а читання —
осмисленим. У разі потреби допоможіть йому в написанні цифр.
Якщо дитина успішно впорається з усіма попередніми вправами, вона зможе
читати текст, вставляючи пропущені слова. При цьому не вимагайте від неї
дослівного повторення тексту. Головне — зберегти загальний зміст. Якщо виникнуть
труднощі, дитина може подивитися на малюнки. Підбадьорюйте її, але не кваптесь
із підказками — надайте можливість подумати та знайти відповідь самостійно.

Частина 3. Знаходимо кінцівки речень

Як і в другій частині, спочатку читайте оповідання разом із дитиною, після цього
вона читатиме самостійно. Прочитавши текст, малюк має відповісти на запитання та
знайти в тексті речення до кожного малюнка.
У наступному завданні дитина має до початку речення (лівий стовпчик) знайти
кінцівку (правий стовпчик).
Якщо в завданні немає початкового тексту, то дитина спочатку працює з малюнками, розповідаючи, що на них зображено, і відтворюючи послідовність подій.
Після того як малюк буде чітко усвідомлювати порядок зображених дій, він із вашою
допомогою складає оповідання з початків і кінцівок речень.

Частина 4. Читаємо тексти-плутанини

На сторінках ліворуч у порядку розвитку подій розташовані малюнки, а праворуч — тексти, які треба прочитати, з переплутаними фрагментами.
Щоб правильно прочитати оповідання, дитина читає окремі речення, знаходить
до них відповідні малюнки та вписує у квадратик перед реченнями номери малюнків. У разі потреби допоможіть їй вписувати цифри. Після цього дитина читає речення
у порядку нумерації.
Далі завдання дещо ускладнюється: дитині пропонується спочатку «розплутати»
переплутані частини тексту, а потім прочитати цей текст, вставляючи «загублені»
слова.
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Частина 5. Вчимося ставити запитання

Якщо дитина читає більш-менш впевнено, вона може відразу читати текст самостійно. Після читання попросіть її переказати зміст оповідання.
Щоб виконати завдання, поясніть дитині, що до кожного слова в реченні можна
поставити запитання. Наприклад: «Маша їла кашу. — Хто їв кашу? Що їла Маша?
Що робила Маша?»
Нехай малюк намагається відповідати на питання розгорнуто, повними реченнями. Допомагайте дитині, підказуйте, поступово привчайте розуміти і формулювати запитання.

Якщо в малюка ще не дуже хороші навички читання, він, безумовно, відчуватиме певні труднощі, виконуючи окремі вправи. Тому багато залежатиме
від коректної допомоги дорослого. Переконайтеся, що дитина правильно
зрозуміла зміст завдання, поясніть їй значення нових, незнайомих слів. Під час
роботи просіть її коментувати свої дії, навчайте обґрунтовувати відповідь — це
зробить роботу над текстом більш свідомою.
Читання творів та виконання завдань вимагає від дитини неабияких зусиль. Тому тривалість занять залежатиме від індивідуальних здібностей вашого
малюка і не повинна перевищувати 15—20 хвилин. Припиняйте заняття за
появи ознак стомлення, неуважності.
Обов’язково стежте, аби заняття проходили з позитивними емоціями. Не
забувайте хвалити дитину, підтримувати її, відзначаючи найменші успіхи. У разі
помилки не говоріть відразу правильний варіант — почніть із підказки, даючи
дитині можливість самій виправитися, повірити у свої сили.
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ЧАСТИНА 1

ТЕКСТИ З МАЛЮНКАМИ ЗАМІСТЬ СЛІВ

Прочитай оповідання, вставляючи замість малюнків відповідні слова.

РО-БІТ-НИ-ЧОК

Ëåæàâ

³ íóäèâñÿ.

Ëåæàëè

³ òåæ íóäèëèñÿ.

² ãîñòðà

íóäèëàñÿ.

Òà îñü ïðèéøîâ Ìèêîëêà.
Â³í ïðèí³ñ

.

Óçÿâ Ìèêîëêà
Ðîçïèëÿâ

.
òà çáèâ ¿õ

Âèéøîâ ãàðíèé
Ìîëîäåöü, Ìèêîëêî!

.

.
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Частина 1. Тексти з малюнками замість слів

ПРОМЕНІ СОНЦЯ

Ç³éøëî íà íåá³ ÿñíå

. Ïî÷àëî âñ³õ áóäèòè.
.

Ïåðøèé ïðîì³íü óïàâ íà
Ïðî-êè-íó-ëà-ñÿ

³ çàñ-ï³-âà-ëà.

Äðóãèé ïðîì³íü óïàâ íà
Ïðîêèíóëàñÿ

.

³ ïîëåò³ëà äî

.

À òðåò³é ïðîì³íü óïàâ íà ëåäàðÿ.
Ëåäàð â³ä-âåð-íóâ-ñÿ äî ñò³íè ³ çíîâó çàñíóâ.
Çà Êîñòÿíòèíîì Óøèíñüêèì

Частина 1. Тексти з малюнками замість слів
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ЧОМУ КІТ У-МИ-ВА-ЄТЬ-СЯ ПІСЛЯ ОБІДУ

Çëîâèâ
Îò

ãî-ðîá-öÿ. ² õîò³â íèì ïî-î-á³-äà-òè.
³ êàæå:

– Âèõîâàí³
ïåðåä îá³äîì ó-ìè-âà-þòü-ñÿ.
îá-ëè-øèâ
À

³ ïî÷àâ óìèâàòèñÿ.

òèì ÷àñîì óò³ê.

Ç òîãî ÷àñó

çàâæäè âìè-âà-ºòü-ñÿ ï³ñëÿ îá³äó.

НАВІЩО ПІВНИКУ ГРЕБІНЕЦЬ

Ó íàøîãî
Óíî÷³

÷åðâîíèé

.

ëÿãàþòü ñïàòè.

Òîä³ â³í áåðå

òà ðîç-÷³-ñó-º ñâ³é

Ïîò³ì â³í çíîâó êëàäå

.

íà ãîëîâó.

À âäåíü õîäèòü, ðîç-ïóñ-òèâ-øè

.

Çà Âàñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì

Частина 1. Тексти з малюнками замість слів
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ЧЕРВОНІ ТРОЯНДИ

Íàä çåëåíîþ

ë³òàâ ÷åðâîíèé

Äóæå êðàñèâèé! Îñü â³í ñ³â íà

.
.

Ïîñèä³â ³ çíîâó ïîëåò³â.
Ïîáà÷èâ ãî-ðî-áåöü

. ² ïîëåò³â çà íèì.

Îñü-îñü íàç-äî-æå-íå! Ùî ðîáèòè
Ïîëåò³â
Ñ³â íà

äî ÷åðâîíèõ

Ïîëåò³â
Îòàê

.

³ çàâìåð. Äèâèòüñÿ

àëå íå áà÷èòü

?

,

.
äî

.

çà-õî-âàâ-ñÿ!
Çà Âàñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì

Частина 1. Тексти з малюнками замість слів
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ДВОЄ КОЗЕНЯТ

Çà ñåëîì áóëà ð³÷êà.
Ç áåðåãà äî áåðåãà ëåæàëà
Îäíîãî äíÿ äî

ï³-ä³é-øëè

Ç îäíîãî áîêó – ÷îðíå
À ç ³íøîãî – á³ëå

.
.

.
.

– ß õî÷ó ïðîéòè ïåðøèì! – ñêàçàëî

.–

Äàé ìåí³ äîðîãó!
– Í³, ÿ õî÷ó áóòè ïåðøèì! – ñêàçàëî

.–

Äàé ìåí³ äîðîãó!
Ñòàëè âîíè áèòèñÿ. ² îáèäâà óïàëè â ð³÷êó.
Çà Êîñòÿíòèíîì Óøèíñüêèì

