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ЧИТАННЯ
як задоволення і потреба
Прийоми формування у дітей
інтересу до читання

Віра НАУМЕНКО, канд. пед. наук,
доцент, м. Київ

Досить часто дорослі стикаються з небажанням дітей читати книжки,
а з поширенням різних ґаджетів ця проблема постає все гостріше. Як зарадити такій ситуації? Як заохотити маленьких читачів до спілкування з книжкою? До вашої уваги автор пропонує кілька цікавих ідей.

А

би привернути увагу дітей до книжки, популяризувати читання, винаходять найрізноманітніші
прийоми, зокрема видають серії книжок з цікавими фактами з різних галузей знань, захопливими анотаціями, загадковими передмовами. У Гаазі створили
дитячий  музей, у якому стіни зроблено з книг, а зала
для читання нагадує ущелини, де можна сидіти й читати.
У школи інші ресурси, але вона точно не може
залишатися осторонь цих пошуків. У програмі початкового курсу мовно-літературної освіти йдеться
про виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до читання, дитячої книжки, ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики
й жанрів, формування прийомів самостійної роботи
з дитячими книжками та вмінь працювати з різними
видами й джерелами інформації.

Музей дитячих книжок (Гаага, Нідерланди)
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Тож наведемо кілька прикладів застосування
різних прийомів роботи з текстом у межах означених завдань. Вибір прийомів зумовлений змістовими, структурними особливостями творів, авторською майстерністю. А ще особливостями
дитини-читача.

Пошук і застосування інформації
Читання виконує такі функції: виховну, пізнавальну,
естетичну й інформаційну. Навіть трирічний малюк, одержавши в подарунок нову гру, звертається
до мами: “Прочитай інструкцію. Дізнаємося, що з цим
робити”.
Якщо дітей цікавить пізнання нового під час читання, необхідно розумно керувати цим процесом.
Насамперед створювати ситуації, коли дітям потрібно
знайти й застосувати інформацію. Або ж підвести
до вже створених ситуацій не лише в інформаційному, а й у художньому тексті. Зауважимо, що твори
пізнавального спрямування мають великий потенціал
для інтегрування знань.
Наприклад, в оповіданні Віталія Кириченка “Про
каштани” інформація про плоди цього дерева подається на початку тексту: хлопчик — головний персонаж оповідання — дізнався з книжки, що французький хлопчина смажив і їв каштани. В основній частині
він сам спробував посмажити й скуштувати каштани,
які падають восени на наших вулицях й у скверах.
Але вони виявилися страшенно несмачними.
“Чому в книжці написали неправду?” — запитав він
тата. Проте змінив свою думку, коли тато розповів,
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що все там правда, адже є каштани їстівні, вони ростуть в інших країнах. А в нас неїстівні, які називають
кінськими. Це друга інформація, яку теж варто розширити: їстівні каштани ростуть і в нас, у Західній
Україні.
У заключній частині твору — третій блок інформації, яка потребує уточнення. Хлопчик зрозумів, що кінськими каштани називають тому, що їх їдять коні, й вирішив пригостити ними поні в зоопарку. Щоб оцінити
правильність дій хлопчика, діти можуть покладатися
на власні уявлення про кінський каштан або відшукати інформацію в додаткових джерелах. І тоді читачі дізнаються, що насправді плоди цього дерева
отруйні для коней. Укотре переконуємося, що таки
не можна відвідувачам годувати тварин чимось принесеним із собою.
Невеликий за обсягом текст має значний пізнавальний, виховний і навчальний потенціал. Зокрема
читач-початківець навчається знаходити в тексті інформацію, осмислювати й інтегрувати її, робити вис
новки. Навчальні можливості згаданого тексту покажемо схематично:
Інформація розсипана по тексту

початок тексту

розповідається
про один об’єкт

основна частина

йдеться про два
об’єкти в порівнянні

кінцівка

поштовх до
пошуку нової
інформації

інтегрування інформації, висновок

Читання такого тексту дає дитині радість від відкриття нового, огорнутого особистим смислом.

Вдумливе читання
У кожного читача свої особливості сприймання
й розуміння тексту. Комусь краще послухати твір,
хтось хоче самостійно заглибитися в читання, а комусь допоможуть малюнки, схеми, таблиці. Кожній
дитині треба створити комфортні умови для спілкування з книжкою, тим часом поступово переключаючи
її на інші твори, адаптуючи до інших умов. Як це зробити? Пропонуємо перерваний схемою текст казки
Івана Малковича “Велике місто, маленький Зайчик, або Мед для мами”. Головний персонаж Зайчик
дуже любить свою маму. Він ввічливий і знає, як запитати дорогу до магазину, але забув свою адресу і
довго добирався з медом додому.
Звісно, казку діти читають з інтересом. Окрім того,
під час її опрацювання можна використовувати різні
прийоми роботи, що спонукають читати вдумливо.
Візьмімо для прикладу невелику частину тексту.
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Зайчик стояв біля дверей під’їзду і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він зібрався купити їй
меду. Зайчик сміливо пройшов до кінця вулиці і опинився
на великій площі.
— Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? — запитував Зайчик перехожих.
— М-мед? — перепитав чийсь муркотливий голос.

Пропонуємо учням розказати за схемою, як Котик
пояснив Зайчику маршрут, а потім прочитати, як про
це написано в тексті.

— Іди прямо, біля квіткової крамниці звернеш ліворуч,
а потім зразу направо. Там буде вуличка. Але в ту вуличку не йди, а йди лівіше. Там побачиш великий фонтан.
Від нього прямуй до парку, а там — спитаєш.
— Дуже дякую, — сказав Зайчик і пішов, стиха повторюючи: — прямо, ліворуч, направо…
Довгенько він блукав туди-сюди, аж доки дійшов
до паркової огорожі. Там продавали морозиво.
Він спитав:
— Вибачте, а де тут продають мед?
— Та он же, навпроти — перейдеш пішохідний  перехід — і ти на місці.

Зайчик купив для мами мед. Але, повертаючись
додому, довго блукав. Розкажіть за схемою або прочитаним текстом, як Зайчику повернутися додому.
Щоб описати маршрут Зайчика, треба уважно читати, орієнтуватися в напрямках.
Діти можуть також розіграти розмову
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