Από τα 10
πιο σημαντικά
πράγματα
που μπορείτε να
κάνετε για
το παιδί σας
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Το αλφαβητάρι της σκέψης

Για να ενθαρρύνετε το παιδί σας να σκέφτεται, μπορείτε να του μάθετε να διαβάζει. Δεν
αναφέρομαι στην πρακτική πλευρά του θέματος, η οποία, φυσικά, είναι βασική. Εννοώ να
του μάθετε να βλέπει την ανάγνωση βιβλίων ως μια ευχάριστη ενασχόληση. Καθώς μεγαλώνει, θα έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί περισσότερες ιδέες από το διάβασμα και από
τη συζήτηση, παρά από οτιδήποτε άλλο. Άρα το διάβασμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς
την αυτόνομη σκέψη.
Ένα καλό βιβλίο είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να μάθετε στο παιδί σας την έννοια
του σωστού και του λάθους. Επίσης, ότι δεν υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο. Οι ιστορίες θα το βοηθήσουν να σκέφτεται δημιουργικά. Σε μεγαλύτερη ηλικία, οι εφημερίδες και
τα περιοδικά θα του δείξουν επιχειρήματα από όλες τις πλευρές ενός θέματος και θα του
δώσουν τις βασικές πληροφορίες για να μπορεί να σχηματίσει τις δικές του απόψεις.
Λοιπόν, η αγάπη για το διάβασμα είναι μια από τις πιο ουσιαστικές συνήθειες που μπορείτε
να διδάξετε στο παιδί σας.
Πρέπει να ξεκινήσετε από μικρή ηλικία και να αυξάνετε την προσπάθεια σταδιακά, έως
ότου να μπορεί να διαβάζει μόνο του με ευκολία. Εάν το κάνετε σωστά, δε θα χρειαστεί
τίποτε άλλο μετά. Απλώς εξασφαλίστε του την εύκολη πρόσβαση σε όσο το δυνατό περισσότερα βιβλία.
Παρακάτω θα βρείτε τρόπους για να μεγαλώσει το παιδί σας με την πεποίθηση ότι τα βιβλία και το διάβασμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής:

n Αρχίστε να διαβάζετε στο παιδί σας από την ηλικία των έξι μηνών. Διαβάστε του ένα
παιδικό βιβλίο ή απλώς περιγράψτε τις εικόνες του.
n Καθώς μεγαλώνει το παιδί, δώστε του τα παιδικά βιβλία, έτσι ώστε να μάθει να τα χειρίζεται μόνο του χωρίς να τα καταστρέφει. Διαβάστε του το βράδυ πριν από τον ύπνο,
αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζητήστε του να σας δείξει με το δάχτυλό του
διάφορα πράγματα («Πού είναι η γάτα;») και να γυρίζει τις σελίδες μόνο του.
n Σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, πιθανότατα θα θέλει να διαβάζει το ίδιο βιβλίο ξανά και
ξανά. Αυτό ίσως να φανεί άσκοπο σε έναν μεγάλο, όμως είναι πολύ σημαντικό για ένα
παιδί. Οτιδήποτε οικείο προσφέρει μεγάλη αίσθηση ασφάλειας. Επίσης, το παιδί σας
δεν είναι τόσο βέβαιο όσο εσείς ότι η ιστορία τελειώνει κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο.
Πρέπει να το μάθει αυτό μόνο του.
n Τραβήξτε την προσοχή του παιδιού κάνοντας λάθος μερικές φορές στην αφήγηση της
ιστορίας, για να δείτε εάν θα σας διορθώσει. Δείξτε τον σκύλο και πείτε «Να η γάτα!»,
έτσι ώστε να σας διορθώσει.
n Δημιουργήστε τις δικές σας ιστορίες. Θα χαρεί πολύ το παιδί σας αν το βάλετε για
ήρωα της ιστορίας σας, μαζί με το αγαπημένο του παιχνίδι ή τον καλύτερό του φίλο.
n Κάντε στο παιδί ερωτήσεις σχετικά με τις ιστορίες που του διαβάζετε, κατά τη διάρκεια
της ανάγνωσης ή μετά. «Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνει ο Ράφι; Πρέπει να πει στη μάγισσα πού κρύβεται η γάτα;» Είναι και αυτό μέρος της προσπάθειάς σας να τραβήξετε
το ενδιαφέρον του παιδιού και να το ωθήσετε προς την αυτόνομη σκέψη.
n Όταν το παιδί φτάσει σε μια ηλικία που θα μπορεί να διαβάζει μόνο του, βεβαιωθείτε ότι έχει πρόσβαση σε βιβλία. Δεν είναι αντικείμενα πολυτελείας ή ανταμοιβή,
είναι μια αναγκαιότητα. Εάν έχετε περισσότερα παιδιά, είναι καλύτερα για την τσέπη σας να αγοράσετε κάποια βιβλία που πιστεύετε ότι θα διαβαστούν από όλους.
Μπορείτε, επίσης, να δανείζεστε βιβλία από τη βιβλιοθήκη της περιοχής σας, να
αγοράζετε μεταχειρισμένα ή να τα ανταλλάσσετε με φίλους.
n Μην προσπαθήσετε ποτέ να κάνετε το παιδί σας να διαβάσει ένα βιβλίο που δεν το
ευχαριστεί. Εάν, μετά τα πρώτα δύο κεφάλαια, δεν του κεντρίσει το ενδιαφέρον,
καλύτερα να το αφήσει, γιατί αλλιώς η ανάγνωση θα γίνει μια βαρετή αγγαρεία
αντί για διασκέδαση. Κι εγώ έτσι κάνω όταν δεν ευχαριστιέμαι ένα βιβλίο, εσείς;

