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INTERMEDIATE READING

Dziecko rozwija umiejętność czytania w cza-
sie całej edukacji szkolnej. W związku z tym 
codzienne czytanie jest ważne, aby rozwój ten 
nie stanął w miejscu. 

Niezależnie od tego, jak dobrze Twoje 
dziecko radzi sobie z czytaniem, jako rodzic 
zawsze możesz je wspierać, by czytało jeszcze 
lepiej. 

Wsparciem dla dziecka będzie Twoje zain-
teresowanie tym, co czyta i tworzenie dob-
rych nawyków w zakresie czytania w domu. 
Pomóż dziecku w znalezieniu dobrego czasu 
i miejsca na czytanie – przykładowo, może-
cie umówić się, że robicie to codziennie o 
określonej godzinie.

Twoja rola jako rodzica jest ważna

Rozmawiaj z dzieckiem o czytanych tekstach

Na poziomie średnio zaawansowanym najważniejs-
ze jest nabranie przez dziecko pewności i płyn-
ności w czytaniu. Dziecko powinno czytać dużo, a 
teksty powinny być coraz dłuższe i zróżnicowane. 
Ponadto dziecko powinno stać się bardziej świado-
me własnego rozumienia oraz pożytku płynącego 
z lektury. Gdy dziecko stawia pytania do tekstu 
przed, w trakcie i po jego przeczytaniu, i formułuje 
propozycje odpowiedzi, uczy się lepszego rozumi-
enia i wyrabia sobie opinię na temat tego, co czyta. 
W trakcie czytania dziecko może korzystać z pytań 
na zakładce „Jak czytać”.

Możesz też pomagać dziecku w stawianiu pytań 
do tekstu. Na karcie „Jak dalej czytać z dzieckiem” 
znajdziesz inspirację do rozmowy z nim przed, w 
trakcie i po lekturze. 

Jeśli używacie w domu innego języka niż duński, 
możecie rozmawiać o tekście także w tym języku. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zawartych w tekście słow-
ach i wyrażeniach po duńsku i w języku ojczystym.



Czytajcie na głos razem z dzieckiem

Mimo że dziecko umie już czytać samo, powinno co 
jakiś czas czytać Ci na głos. Umożliwia mu to słucha-
nie własnego czytania i zwracanie uwagi na popełnia-
ne błędy oraz braki w zrozumieniu.

Jeśli będziecie głośno czytać na zmianę, może to 
pomóc dziecku w mobilizacji do lektury i lepszym ro-
zumieniu tekstu. Również Ty możesz czytać dziecku, 
co wzmacnia jego motywację i jest dobrą okazją do 
rozmów na temat znaczenia zawartych w książce słów 
oraz jej treści.

Jeżeli dziecko ma trudności z 
czytaniem

Dziecko powinno być w stanie przeczytać 
większość wyrazów w tekście samodziel-
nie, w przeciwnym razie jest on dla niego 
zbyt trudny. W takim przypadku Ty 
możesz czytać dziecku na głos. Dziecko 
może też słuchać audiobooków. 

W razie ogólnych problemów dziecka z 
czytaniem i pisaniem, albo utratą chęci 
do czytania, należy zwrócić się do jego 
nauczyciela. 

Urząd Gminy Aarhus zapewnia ponadto 
anonimowe doradztwo konsultantów ds. 
czytania pod numerem telefonu 8940 
3777.

Piszcie razem z dzieckiem

Czytanie powoduje również doskona-
lenie umiejętności pisania. Zachęcaj 
dziecko do pisania w różnych okolicznoś-
ciach i na różne sposoby, wspieraj je w 
znajdowaniu czasu na pisanie w domu.



Wspólnie znajdujcie teksty
Dziecko nabiera ochoty do czytania, jeśli pomagasz mu znajdować teksty, które je 
interesują. 
Pomóż dziecku wypożyczać książki z biblioteki lub ze strony aakb.dk. Można też 
wypożyczać e-booki i audiobooki ze strony eReolenGo.dk
Pod adresem aakb.dk/tags/temalister-boern-unge znajdziecie propozycje lektur.

Dowiedz się więcej na temat READ 
Więcej informacji o programie READ – Wspólne czytanie znajduje się na stro-
nie www.aarhus.dk/read. Zamieszczony jest tam film READ – Wspólne czyta-
nie, ulotka oraz instrukcje po duńsku i w tłumaczeniu na szereg innych języków. 


