La lectura
a casa!
Com gaudir-ne?
L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura són processos
complexos i llargs que van des dels 3 fins als 7 anys. Cada nen i
nena necessita el seu temps, de la mateixa manera que quan
comencen a caminar.
Des de casa podem ajudar a crear un hàbit
lector però el repte és encendre en els nostres
fills l’emoció i el gust per la lectura.
L’estona de lectura amb els fills s’ha de
convertir en un moment màgic, de
complicitat i agradable. Mai s’ha de viure
com un deure o una obligació. Els 10 minuts
per LLEGIR, en majúscules, ha de ser una
rutina desitjada per ells.
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La lectura ha de servir per viure aventures, descobrir fets, … Els nens
han de viure les històries que s’amaguen darrere les paraules i la
imaginació ha de viatjar paral·lela a l’argument perquè la lectura
s’ompli de sentit. Si no els agrada el conte, n’han d’escollir un altre.
Trieu molt bé el moment, que ha de ser tranquil, sense altres
elements que dispersin l’atenció i sense presses.
Cal triar molt bé els llibres en funció del nivell lector dels vostres fills, amb temes
que els interessi i amb textos breus o capítols curts al començament, per
avançar amb agilitat per l’argument i no perdre el fil de la narració. Els textos
per llegir poden ser contes, poemes, còmics, revistes infantils, endevinalles...
Les il·lustracions han de ser atractives. Parar-se a comentar-les ajuden
a entendre millor la lectura, a preveure què passarà i a millorar
l’expressió artística del nen. Trieu llibres amb il·lustracions d’estils ben
diferents per educar també l’estètica i la mirada.
Els pares sou un model lector a seguir i cal que us sentin. Podeu combinar
la vostra lectura amb la seva: una pàgina jo, una paraula, una frase, un
paràgraf, una pàgina ells. Animeu-los a resseguir amb el dit el text mentre
llegiu.
Durant la lectura, afavoriu la interacció dels nens amb preguntes com què
creus que passarà, què opines sobre alguna cosa, què farien ells si
estiguessin en el lloc del protagonista… i així els ajudareu a mantenir la
curiositat i a millorar la comprensió.
Per treballar la lectura a cop de vista, jugueu a trobar la paraula màgica
en el text: el nom del personatge, la paraula del títol... Aquella que surt
sovint i que fàcilment reconeixerà amb un cop de vista, sense lletrejar.

La lectura i l’escriptura van de la mà! Aprofiteu qualsevol situació “real”
per practicar-les: la llista de la compra, el Whatsapp, anotacions i
recordatoris, jocs, felicitacions, el menú setmanal, una recepta o la
preparació d’una sortida familiar…
Acompanyeu-los a la Biblioteca, on també fan activitats d’animació a la
lectura com “l’hora del conte”. Regaleu llibres i feu el possible per a què
sigui un regal desitjat per a ells.

