Pistes per a despertar el cuquet de
la lectura
Cantar-los cançons de bressol o permetre als infants que toquen els
llibres són alguns dels consells per a impulsar l'hàbit lector entre els menuts
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Els llibres són una font de coneixement. m. á. montesinos

Cantar-los cançons de bressol o de falda des que
són menuts, dir-los endevinalles o jocs de repetició o
promoure la lectura abans inclús que els infants
coneguen les lletres suposa nodrir-los de
coneixements i saber popular. Per això els pares, les mares i els éssers estimats haurien de conscienciar-se
que el gust per la lectura és un dels hàbits més positius que poden transmetre als joves.

Adquirir l'hàbit de llegir-los una història abans d'anar a dormir permetrà als xiquets i xiquetes, a banda de
gaudir d'hores de companyia i de satisfacció, ser més desperts i més conscients del món que els envolta.
Però... com podem despertar-los el cuquet de la lectura?

Llibres a l'abast, Els llibres han d'estar presents físicament a casa, han de ser elements habituals. Un llibre
no és un objecte de culte: s'ha de permetre als xiquets i xiquetes que els toquen, que juguen amb ells i que
els tinguen prop per a obrir-los sempre que vulguen.

Si llegim contes als menuts, aprendran a escoltar i a fixar l'atenció; això els ajudarà a voler llegir i escriure
prompte, ja que en veuran la utilitat. Saber escoltar és un costum del qual es beneficiaran durant tota l'etapa
escolar, i durant tota la vida.

Els joves han de comprovar que els llibres en paper, però també els diaris, les revistes o els llibres
electrònics, són, més enllà d'objectes, una font de coneixement que ens proporciona informació útil sobre
moltes qüestions i que ens permet evadir-nos i passar estones agradables.

La lectura desplega un ventall de possibilitats per a fer que els menuts milloren com a persones i s'òbriguen
al món que els envolta. Les bones lectures sempre proporcionen coneixements i ajuden a trobar la identitat i
a consolidar-la.

