Artykuł dla rodziców
„Jak pomóc dziecku w nauce czytania- ćwiczenia i zabawy”
Drodzy rodzice dzieci 6-letnich 
Umiejętność czytania to rzecz niezbędna w szkole. Zanim wyślesz swoje dziecko    do pierwszej klasy, możesz przygotować go do rozpoczynającej się nauki. Wstępem do czytania jest... słuch! A ten możesz z powodzeniem rozwijać w domu. I nie chodzi tylko o zwykłe słyszenie, ale o aktywny proces komunikowania się z otoczeniem. Jakość mowy, której słucha dziecko i rozwija zmysły zaangażowane następnie w proces czytania.
Rozmawiajmy
Każdy rodzic wie, że rozmowy z dzieckiem wzbogacają jego słownik. Dyskusje pozytywnie wpływają także na słuch dzieci. Dzięki stymulacji wieloma bodźcami, staje się on coraz bardziej czuły i pomaga wychwytywać różnice między zwrotami, wyrazami oraz sylabami. Nie zapominajmy także, że mowa to również mimika i język ciała. Dziecko wrażliwe na zmianę tonu, rytmu lub np. melodii wypowiedzi, potrafi zatrzymać swój wzrok, skoncentrować się na osobie mówiącego, a przede wszystkim przeanalizować treść komunikatów pozawerbalnych. Dlatego właśnie tak istotnym elementem rozmów z dzieckiem, który ma jednocześnie wpływ na naukę czytania,  jest kontakt wzrokowy.
Czytajmy
Wspólne czytanie rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, buduje więzi rodzinne, w tym tak ważne dla dzieci poczucie bezpieczeństwa. Jeśli odbywa się systematycznie porządkuje świat naszego dziecka i daje mu wrażenie stabilizacji i pewności. Czytanie z rodzicami pomaga także w samodzielnej nauce czytania dzieci. Szukając odpowiedniej książki do wspólnej lektury warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Wybierajmy pozycje z kolorowymi ilustracjami oraz dużym drukiem. W ten sposób stworzymy dzieciom okazję do analizy zarówno treści czytanej opowieści, obrazków jak i liter. Podczas czytania wykonujmy zabiegi przykuwające uwagę dzieci. Wystarczy, że będziesz wodzić palcem po tekście, a wzrok dziecka naturalnie będzie podążał za twoimi ruchami i przyzwyczajał się do widoku i kształtu literek.
Twoje wsparcie będzie ważne również wtedy, gdy dziecko samodzielnie zaczyna czytać. Pamiętaj wtedy, żeby go nie pospieszać. Popędzanie dziecka w rozwijaniu umiejętności często wywołuje poczucie zniechęcenia i zniecierpliwienia. Zadbaj,   aby atmosfera towarzysząca nauce czytania była przyjazna, pozbawiona napięcia oraz stresu. Pamiętaj, by dzielić tekst swojemu dziecku na mniejsze partie i chwal go za osiągane, nawet małe sukcesy.
Bawmy się
Szukasz sposobu, żeby zachęcić dziecko do nauki czytania? Zamień ją w fascynującą zabawę opartą na różnorodnych grach. To nie tylko zaangażuje dziecko, ale sprawi także, że nauka stanie się przyjemnością. Np.:
- Przeszukiwanie na czas
Poproś swoje dziecko, aby w ciągu np. 5 minut policzyło: wyrazy w zdaniu, zdania we fragmencie tekstu, wyrazy napisane wielką literą, identyczne wyrazy.
- Wyrazy na tę samą literę
Zaproponuj maluchowi podkreślenie w tekście wszystkich wyrazów rozpoczynających się tą samą literą. W kolejnych wersjach tej zabawy dziecko może odnajdywać i podkreślać wyrazy kończące się tą samą literą, wyrazy z dowolną, wskazaną przez nas samogłoską (a, e, i, o, u, y) czy spółgłoską.  Kolejnym etapem może być wyszukiwanie takiej samej sylaby: na początku, na końcu, czy w środku wyrazu.
- Odpowiedz właściwym wyrazem
Poproś dziecko, żeby pokazało i podkreśliło w tekście wyraz stanowiący odpowiedź na jednoznacznie postawione pytanie: Jak nazywa się dziewczynka? Kto wszedł pierwszy do pokoju? Gdzie siedział chłopiec? itp.
Drogi Rodzicu!
Pamiętaj, aby dostosować zabawy do poziomu rozwoju umiejętności dziecka czyli niezbyt łatwe i nie za trudne.  
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Artykuł dla rodziców „ Symptomy gotowości szkolnej”
Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole ma wykształcone następujące cechy         i umiejętności: 
 • Formułuje dłuższe wypowiedzi słowne i opowiada (np. co przedstawia dany obrazek czy seria obrazków). 
• Mowa jest prawidłowo wykształcona, zarówno pod względem logicznym, gramatycznym jak i artykulacyjnym. 
•Potrafi się koncentrować się przez dłuższą chwilę czyli skupić uwagę w jakimś celu np. wykonania zadania czy polecenia. 
• Jest sprawne ruchowo, zwłaszcza manualnie (szczególnie ważna jest szybkość, precyzja i koordynacja ruchów rąk przy optymalnym napięciu mięśniowym, nacisku narzędzia na kartkę).
 • Potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkować się regułom zabawy  i poleceniom dorosłych
• Posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych (kształtu,
wielkości, kierunku, odległości).
• Potrafi opanować swoje emocje oraz ich słowne i ruchowe manifestacje.
• Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku i duże zainteresowanie nauką.

Objawami niedojrzałości szkolnej (sygnały alarmowe) u dzieci to:
• Obniżona sprawność ruchowa – niezgrabnie biega, skacze, ma trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki, nieskoordynowane ruchy
• Trudności z precyzyjnym wykonywaniem codziennych czynności – zapinaniem
guzików, posługiwaniem się nożyczkami, trzymaniem kredki 
• Słaba orientacja w schemacie ciała z ustaleniem stron, kłopoty z określeniem
kierunku ( na prawo, na lewo, przede mną, za mną )
• Trudności z odwzorowaniem figur, np. kwadratu, trójkąta, prostokąta
• Trudności z wyodrębnianiem elementów z całości, a także łączeniem ich w całość
(budowanie z klocków, rozmontowywanie budowli, układanie mozaiki wg. wzoru,
przerysowywanie wzorów na kratkowym papierze, układanie puzzli)
• Niespostrzeganie szczegółów różniących dwa obrazki
• Trudności w orientacji w czasie, w określaniu dni tygodnia, pór roku
• Trudności z odtwarzaniem prostej melodii i rytmu
• Trudności z zapamiętywaniem wierszyków, tekstu opowiadania, oraz ze
zrozumieniem słuchanego tekstu, nieprawidłowa wymowa, wady wymowy

• Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (s-z, w-f, b-p, t-d, k-g), zaburzenia słuchu
fonematycznego, analizy i syntezy głoskowej
• Trudności w rozpoznawaniu liter podobnych kształtem m-n, l-t, b-d, e-c, w-m. 
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