
CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KRÓTKIEGO TEKSTU:

Aby rozumieć czytany tekst należy stosować się do pewnych zasad : 

1. Przeczytaj i zastanów się nad tytułem, często wskazuje on na zawartość treściową tekstu;
2. Przejrzyj ewentualne śródtytuły tekstu - mogą być dla Ciebie wskazówką, dotyczącą informacji zawartych w tekście.; 
3. Przeanalizuj inne elementy tekstu (tabele, wykresy, rysunki);
4. Czytając tekst podkreślaj ołówkiem najistotniejsze informacje lub rób notatki.;
5. Wypisz najważniejsze myśli tekstu;
6. Przy analizie informacji tekstu wykorzystaj wszystkie jego elementy (tabele, wykresy, ilustracje).

Dla przykładu przeczytaj ze zrozumieniem fragment tekstu, pochodzącego z czasopisma Przegląd Reader's Digest : 
Groźne piękno błyskawic
W tym roku dzieci ze szkoły w Warszawie zwiedzają polskie góry. 
W południe jasne niebo nad doliną nagle pociemniało. Z oddali słychać było grzmoty. Po chwili rozpętało się piekło, zaczęła się burza. 
Pojedyncza błyskawica porusza się z prędkością do 160 tysięcy kilometrów na sekundę. Jeden piorun może przenieść prąd o napięciu 100 milionów woltów i osiągnąć temperaturę ponad 30 tysięcy stopni Celsjusza.
Wyładowania atmosferyczne czasem występują w tak wielkie koncentracji, że niebo zdaje się płonąć. 
W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej obliczono dni burzowe w roku. Najwięcej jest ich na południu kraju, najmniej na północy. 


1. Najpierw analiza tytułu : " Groźne piękno błyskawic" - uzyskujemy informacje o treści artykułu; tematem są burze i zagrożenia przez nie niesione
2. Czytając tekst, podkreślasz najważniejsze informacje o wyładowaniach atmosferycznych ( spójrz na tekst)
3. Wypisz najważniejsze informacje : 

~ Prędkość pojedynczej błyskawicy - 160000 km/godz; 
~ Napięcie prądu w piorunie - 100 milionów woltów;
~ Temperatura pioruna - ponad 3000 stopni Celsjusza;
~ Występowanie dni burzowych na terenie Polski - najwięcej na południu,najmniej na północy Polski.

Jeśli skorzystasz z powyżej podanych rad myślę, że będziesz rozumiał/a czytany przez siebie tekst :) 


Źródło : Język Polski książka wyd. IBIS w: http://zapytaj.onet.pl/Category/002,001/2,6510136,Jak_czytac_ze_zrozumieniem.html








CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM DŁUŻSZYCH TEKSTÓW
Krok I – przed czytaniem, aby zrozumieć
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Po co czytasz ten tekst?
Zapisz sobie pytania, na które chcesz znaleźć tu odpowiedź w trakcie czytania ze zrozumieniem. Zostaw wolne miejsce, by dopisać po wstępnym przejrzeniu tekstu takie, które jeszcze warto zdać.
O czym jest ten tekst?
Przejrzyj tekst zwracając uwagę na: tytuł, podtytuł, motto, spis treści, nazwy rozdziałów, śródtytuły, fragmenty wyróżnione graficznie (wytłuszczone, powiększone, nagłówki, akapity), tabele, rysunki, schematy, mapy. Zastanów się co znaczą, jakie treści niosą, jak koresponują ze sobą, jakie skojarzenia budzą.
Przeczytaj ze zrozumieniem pierwszy i ostatni akapit, wstęp i zakończenie.
Spróbuj odnaleźć kluczowe słowa dla tego tekstu. Kluczowe dla jego zrozumienia.
Spróbuj określić główną myśl zawartą w tekście (tezę, temat).
Spróbuj określić cel powstania tego tekstu (Po co autor go napisał? Co chciał dzięki niemu osiągnąć?). Nie daj się zwieść pozorom!
Znajdź w słowniku (języka polskiego, wyrazów obcych) znaczenia pojęć, których znaczenia nie jesteś pewien lub nie rozumiesz.
Uzupełnij listę pytań o te, które narodziły się w twojej głowie w trakcie wstępnej analizy (możesz zamienić tytuł, śródtytuł, tytuł rozdziału, ilustracji, mapy itp. na pytanie)
Co da Ci przeczytanie tego tekstu? (poza zrozumieniem)
Na podstawie wstępnej analizy spróbuj wskazać szukane przez Ciebie odpowiedzi, które ten tekst zawiera. Innymi słowy wypisz sobie, jaką wiedzę ten tekst zawiera.
Krok II - czytając (ze zrozumieniem) 
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Użyj wyobraźni
Wyobraź sobie to, co czytasz (postać, przedmiot, proces, zjawisko, zdarzenie). Nie bój się używać tego potężnego narzędzia, które zwiększa zapamiętywanie w trakcie czytania i ułatwia zrozumienie tekstu, filmu, audycji, obrazu.
Dyskutuj z tekstem
Pytaj o to, co czytasz, korzystaj ze skojarzeń, zastanów się nad czytanym tekstem, zajmij stanowisko, oceń go (to ważna część zrozumienia). Warto własne uwagi zapisywać na tekście (lub na kartce jeśli nie można inaczej). Korzystaj także z podkreśleń i innych graficznych znaków (np. emotikony, !, ?, @, &, ∑, i inne symbole np. matematyczne). Stwórz własny kod na potrzeby czytania ze zrozumieniem, notowania i zawsze używaj swojego kodu (niezmiennego systemu oznaczeń).
Zaznacz te fragmenty, których nie rozumiesz, by po przeczytaniu całego tekstu wrócisz do nich jeszcze raz. Dopisz sobie do listy pytań kolejne związane z niezrozumieniem określonych fragmentów.
Czytaj tekst całostkami
Po każdej całości (akapit, paragraf, rozdział) próbuj dokonać prostego podsumowania. Poszukaj głównej myśli. Zastanów się czy informacja w niej zawarta jest prawdziwa, kompletna itp.
Szukaj odpowiedzi
Na początku postawiłeś pytania, teraz szukaj na nie odpowiedzi. Cały czas musisz być świadomy tego, po co czytasz ten tekst. Oceń czy twoje przypuszczenia odnośnie zawartości były słuszne.
Krok III – po przeczytaniu, aby zrozumieć lepiej 
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Zrozum tekst do końca
Określ główną myśl zawartą w tekście (tezę, temat).
Określ cel powstania tego tekstu: Po co autor go napisał? Co chciał dzięki niemu osiągnąć?
Znajdź informacje, które są konieczne, by zrozumieć temat przeczytanego tekstu.
Jeśli nadal nie rozumiesz niektórych fragmentów, słów, zjawisk. Sięgnij do innych źródeł, poradź się kogoś. Uzupełnij wiedzę potrzebną do zrozumienia tekstu.
Przejrzyj tekst raz jeszcze
Sporządź sobie logiczny schemat tekstu – rozrysuj tezy, argumenty, dowody lub mapę mentalną
Streść sobie cały tekst. (Staraj się przy tym nie pominąć żadnej całostki.)
Zastanów się nad kompozycją tekstu. Spróbuj uzasadnić uporządkowanie jego elementów.
Sprawdź odpowiedzi
Sprawdź czy czytając znalazłeś odpowiedzi na wszystkie pytania. Koniecznie zaznacz sobie na jakie pytania nie znalazłeś odpowiedzi (upewnij się, że niczego nie przeoczyłeś). Spróbuj odpowiedzieć dlaczego tak się stało?
Najlepiej odłóż wszystkie notatki i mając przed sobą tylko listę pytań, udziel na nie odpowiedzi. (jeśli, na któreś nie potrafisz odpowiedzieć ponownie sięgnij do tekstu)
Zajmij stanowisko
Odpowiedz sobie na pytania: Jaką postawę przyjmujesz wobec z informacji zawartych w tekście? W jakim stopniu tekst okazał się przydatny? Czego jeszcze musisz się dowiedzieć i gdzie powinieneś szukać tych informacji?
Zastanów się nad tym jak możesz wykorzystać zdobytą wiedzę? Jak zmieniły się Twoje poglądy, postawy, wiedza pod wpływem tekstu.
Prezentacja tekstu
Sporządź wypowiedź, o głównym temacie przeczytanego i zrozumianego tekstu. Najlepiej niech realizuje ona schemat (Co? Kto? Jak? Dlaczego?)
 Źródło: http://język-polski.pl/czytanie-ze-zrozumieniem-jak-poradnik/993-jak-czytac-by-rozumiec-najlepsza-procedura
CZYTANIE TEKSTU OBCOJĘZYCZNEGO
Wskazówki
1. Czytaj zawsze dwa razy. Raz pobieżnie dla ogólnego zrozumienia o czym jest tekst, a następnie dokładnie dla szczegółów.
2. Kiedy czytasz tekst w języku angielskim i natrafisz na nieznane ci słowo, spróbuj, zanim zajrzysz do słownika, odgadnąć jego znaczenie . Najpierw zdecyduj czy to słowo jest rzeczownikiem, czasownikiem, przysłówkiem czy przymiotnikiem. Potem popatrz na inne słowa w zdaniu, a także we wcześniejszym i następnym zdaniu. Dopiero jeżeli nie potrafisz odgadnąć, sprawdź w słowniku lub zapytaj swojego nauczyciela.
Popatrz na podkreślone słowa w zdaniach poniżej. Czy potrafisz odgadnąć co oneznaczą?
At least we’re on the train. My compartment’s nice. It’s got two bunk beds, achair and a table.
3. Podczas lektury podkreślaj sobie nowe i niezrozumiałe słowa i wyrażenia. Dobrze jest potem wypisać je i sprawdzić ich znaczenie w słowniku, szczególnie kontekst w jakim zostały użyte w czytanym tekście.
4. Pamiętaj, że nie musisz znać wszystkich słów, aby zrozumieć jakiś tekst w obcym języku.
5. Jeżeli czytasz książkę lub jakiś większy tekst, dobrze jest podzielić go sobie na mniejsze partie, np. tylko jeden rozdział dziennie. Dobrym pomysłem jest także jednoczesne słuchanie nagranego tekstu lub książki. Można do tego celu wykorzystać dostępne audiobooki, słyszysz wtedy wymowę nowych, nieznanych słów. Takie słowa i zwroty możesz wypisać sobie i potem sprawdzić w jakimś dobrym słowniku internetowym, np. diki.pl
Źródło: http://www.anglo-jazda.pl/jak-poprawic-czytanie-ze-zrozumieniem/









