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Полемиката между фонетичното четене и зрителното запаметяване на
думите е с дълга история. Обикновено фонетиката печели в общността
на  домашното  образование.  Но,  въпреки  продължителната  позиция  в
полза  на  фонетиката,  много  родители  се  оказват  в  ситуация,  където
децата им са в застоий  и не могат да научат фонетиката и да започнат да
четат.  Добре  е  да  се  започне  с  фонетика,  но  ако  при  вас  тя  не  дава
резултати,  тогава  е  време  да  научите  повече  информация  за  мозъка,
коий то обработва фонетиката.

Мозъкът  има  два  основни  механизма,  по  които  обработва
информацията. Те са зрителната и слуховата система. Всяка от тях има
краткотраий на  и  дълготраий на  памет.  В  тази  статия  ще  говоря  за
краткотраий ната слухова памет.

Когато  фонетиката  беше  въведена  преди  много  десетилетия,  ние
живеехме в различен тип общество. В него слухът играеше голяма роля.
Децата  израстваха  около  семеий ните  вечери,  слушаий ки  радио  и  стари
истории от бабите и дядовците си. В тази богата слухова среда децата
имаха  възможност  да  развият  превъзходна  способност  да  обработват
слухова  информация  (краткотраий на  памет).  Днес  живеем  в  много
визуално  общество  –  с  всички  тези  електронни  играчки,  видео,
телевизия, билбордове и пр. Нито едно от тези неща не е негативно само
по  себе  си,  но  те  допринасят  за  развитието  на  деца  с  много  добра
зрителна  краткотраий на  памет  и  намалена  способност  за  развитие  на
добра  слухова  краткотраий на  памет. 

Фонетиката е слухова обучителна система и е задължително да имаме
достатъчна слухова краткотраий на памет, за да се научим да четем,  да
използваме и да разбираме четенето чрез фонетичния метод. Затова, ако
едно семеий ство е  убедено,  че  детето трябва да се научи да чете чрез
фонетика,  родителите трябва да му осигурят възможността да развие
добре функционираща слухова краткотраий на памет, за да може то да я
използва.



Двегодишното дете трябва да има краткотраий на памет от два елемента,
тригодишното от три и пр. и така докато стигнем до седемгодишно дете.
Средната норма в нашето общество е  хората след седемгодишната си
възраст  да  могат  да  обработват  последователно  седем  единици
информация. За да може да използва фонетиката отвъд запаметяването
на  някои  индивидуални  звуци,  детето  трябва  да  има  слухова
краткотраий на памет, която да е близка до 6 единици. Ако паметта му е
по-малка, ще видите дете, което, в зависимост от упражненията, които е
правило – може да каже всичките звуци на фонемите и вероятно може да
сглоби някои думи, но в края на изречението или на абзаца не може да
разбере какво е прочело току що.

За да проверите слуховата краткотраий на памет на вашите деца, кажете с
монотонен глас числа или предмети с интервал от една секунда между
тях. Кажете 5-8-1-7, а детето трябва да повтори цифрите след вас. Ако се
справи, кажете 8-4-3-9-6. Детето трябва да може да каже последователно
редица от 4 цифри 75% от времето на първия опит, за да се счита, че има
краткотраий на  памет  от  4  единици.  Същото  важи  за  всеки  опит  с  по-
дълга редица.

Дете, чиий то обем на краткотраий ната памет обхваща 4 елемента може да
научи (с упражнение) всички звуци на буквите, и все пак да не може да
използва ефективно фонетиката, за да произнесе думите. Причината за
това е, че краткотраий ната памет е капацитета да се задържат елементи.
За  да  може  фонетиката  да  работи,  трябва  да  можете  да  държите
отделните  слухови  единици  (звукове)  заедно  и  след  това  да  ги
превърнете  в  дума.  Когато  детето  стигне  до  обем  на  паметта  от  5
единици,  то  ще  започне  да  произнася  думите  по-ефективно,  но  към
времето, когато стигне до края на изречението или на абзаца вече ще е
забравило  смисъла  на  прочетеното.  Фонетиката  ще  започне  да  се
използва  по-полезно  едва  когато  детето  има  обем  на  паметта  от  6
единици. Затова ако сте убедени, че ще обучавате детето си на фонетика,
трябва  първо  да  упражнявате  мозъка  му  и  да  изградите  добра
краткотраий на  слухова  памет.  Правете  горните  упражнения  няколко
пъти  на  ден  за  няколко  минути;  така  постепенно  ще  подобрите
способността на мозъка да обработва информация. Добавянето на една
единица към краткотраий ната памет е равно на прогрес с една година в
развитието, затова това занимание ще изисква постоянство, за да има
подобрение.  



Да се настоява за използване на фонетиката преди развитието на детето
да  е  готово  за  нея  означава  да  поставите  и  детето,  и  родителя  в
ситуация,  където  ги  очаква  много  фрустрация  и  борби.  Вместо  това
фокусираий те  времето  и  енергията  си  върху  разширяването  на
краткотраий ната  памет  на  детето.  А  някои  родители,  когато  разберат
ролята на мозъка за  разбиране  на фонетиката,  решават да използват
флашкарти  с  думи,  докато  изграждат  краткотраий ната  памет.  Това
позволява на детето да гледа на четенето като на приятно  занимание, а
след това да добави фонетиката, за да изгради умението си да чете.
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