Завдання 1
Перед вами гра «Магазин», яку дуже люблять діти, і ефективність якої в
рази перевищує зусилля на її виконання.
Розрізаєте всі прямокутники зі словами. За один раз «брати участь» у грі
зможуть не всі слова, а стільки, скільки віконець в магазині.
Говорите дитині, що зараз ви пограєте в «Магазин», де вона, дитина, буде
продавати, а Ви купувати. Для початку потрібно з'ясувати, які товари є в
магазині. Тобто підготувати «вітрину». І пропонуєте дитині прочитати всі слова,
які Ви заздалегідь відібрали для даної гри.
Слова найкраще вибрати, виходячи з актуальних умінь дитини і 20-30
відсотків тих, у читанні яких дитині потрібна допомога. Це допоможе зробити
більш плавний перехід від простих до складних слів.
Не дивуйтесь, що слова у завданні абсолютно не пов'язані за змістом, для
дітей це ще більш захоплююче.
Дитина читає кожне слово. При необхідності допомагайте і направляйте
при читанні.
Після того, як слова будуть прочитані, перемішайте всі слова між собою і
викладіть в хаотичному порядку у віконця магазину. Далі Ви уявляєте себе
покупцем і просите дитину продати Вам, наприклад, САЛАТ. Дитина очима (!)
шукає слово і дає його покупцеві, тобто Вам.
Дитині потрібно знайти слово саме очима, не вдаючись до читання всіх слів
поспіль (не просіть дитину так робити!), так як мета даної вправи - вчитись
прочитувати слово повністю, тільки глянувши на нього. Дана вправа відмінно
сприяє прискоренню процесу читання. Щоб швидше знайти слово, учневі
потрібно подумати, на яку букву воно починається, яка буква йде друга (якщо на
одну і ту ж букву починаються кілька слів), якої довжини слово (щоб при пошуку
слова СИР, наприклад, дитина не брала до уваги слова САМОКАТ та СМОРОДИНА,
так як вони очевидно довші шуканого). Коли дитина знаходить потрібне слово,
вона дає його Вам, так як це те, що Ви придбали у неї в магазині. Потім Ви
називаєте наступне слово і т.д.
Іншим разом можете помінятись ролями і продавцем будете Ви, а дитина
купить в магазині смішні товари.

