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 Como fomentar a lectura 
 na etapa de primaria…  

 
Aos nosos nenos e nenas, encántanlles que lles  leamos e lles  contemos contos, 
pero, podemos realizar moitas máis actividades que motiven a ler; como as que 
propoñemos aquí: 
 
Para empezar a falar da LECTURA, en relación coas vosas NENAS e NENOS, 

debemos partir dunha idea xeral importante: 
 

                                      “A necesidade de ler TAMÉ� fóra da escola.” 
 

 
O ámbito familiar é un factor importante á hora de axudar aos fillos e fillas coa 
aprendizaxe da lectura. 
 
As familias podedes contribuír a proporcionar un ambiente que estimule a 
evolución positiva na lectura dos vosos fillos e fillas: 

 
 FALADE COAS VOSAS FILLAS E FILLOS: Cantas máis palabras 

escoiten, máis palabras coñecerán e máis palabras novas poderán utilizar 
na súa conversa diaria. Pouco a pouco,  irán aumentando o seu 
vocabulario. Estimuládeos para que fagan preguntas sobre todo aquilo 
que lles interese, rodea,  e contestádeas. 

 
 ESCOITADE O VOSO FILLO OU FILLA: Canto máis fale e se 

aprecie o que di, mellor poderá desenvolver patróns de linguaxe 
apropiados. 

 
 LEDE A VOSA FILLA OU FILLO: Cada vez que ledes, estades a 

desenvolver o seu aprecio polos libros e pola lectura; e estádelo a 
familiarizar cunha linguaxe máis elaborada, que é o instrumento idóneo 
para o seu desenvolvemento intelectual. 

 
 

AQUÍ TEDES ALGUNHAS IDEAS QUE VOS PODEN AXUDAR A 
CONQUERILO: 
 

 Apagade a televisión. Que o normal sexa tela apagada. Encendédela só 
para ver un programa concreto. A  televisión, ademáis de distraela 
atención, non  incita a ler. 
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 Estade atentos ó que en cada época lles interesa, para proporcionarlles 

libros que falen delo. 
 

 Axudarlles a elexir libros de interese. Podedes  pedir información as súas 
mestras, en bibliotecas, librarías… 

 
 Trala lectura dun libro, falade xuntos sobor do mesmo. Que se decate, 

que para vós o libro é unha cousa importante, como o será para ela ou el. 
 

 Visitade a cotío a biblioteca co voso fillo ou filla. Explicádelles  como é,  
de onde poden collelos libros, e onde deben deixalos. Dádelle tempo para 
que os miren e os lean. 

 
 Facede que os vosos fillos, vos vexan disfrutar dun libro, revista ou  

xornal. Comentadelles que vos pareceu a lectura e convidádelos a 
participar dela. 

 
 Lede con eles, polo menos 15 minutos ó día. TÓDOLOS DÍAS. E 

valorade estes momentos coma verdadeiros actos de comunicación e de 
diversión; nunca coma unha obriga odiosa. 

 
 Aproveitade o momento en que se deitan os vosos fillos, para ler con eles 

contos e historias. Que adoiten a ler uns minutos cada noite. 
 

ACTIVIDADES CO�CRETAS DE LECTURA QUE PODEMOS FACER �A 

CASA... 
 

� Lédelle o teu fillo ou filla. Móstralles as diversas formas de literatura a través 
dos escritos: os contos, a poesía,o cómic, a narración xornalística... Amósalles 
tamén distintos textos que podemos ver na casa habitualemente: facturas, cartas, 
receitas de cociña, entradas do cine, as notas que nos envían do cole, e todos os 
textos escritos que teñades. 

 
� Cando contas ou les un conto creas un mundo de fantasía que estimula a súa 

imaxinación e creatividade. A parte de divertir, serven para introducilo nun 
vocabulario novo, empregar novas expresións da linguaxe, aprender a escoitar, a 
atender, a ler. 

 
� As historias que saen pola televisión substitúen as que ti lles podes contar. O 

intercambio é diferente. As palabras lidas non van directamente asociadas a 
ningunha imaxe, o que provoca un desenvolvemento máis libre da imaxinación. 

 
� Busca en librarías, libros, contos, revistas de interese para o teu fillo, dacordo 

coa súa idade e intereses. Que aprenda a elixir o que vai gustándolle, ao tempo 
que ti o guías. 
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� Responsabilízate dun calendario da familia onde deba rexistrar e manter ao día 
os acontecementos familiares: festas, aniversarios, viaxes, excursións... 

 
� Se hai un ordeador dá ao teu fillo ou filla a oportunidade de usalo. Tamén así 

pode ler. 
 

� Mentres preparas a comida, pídelle que che axude lendo partes da receita ou 
confeccionando un menú especial. 

 
� Antes de que a familia emprenda unha viaxe, fai que o teu fillo/a colabore cos 

preparativos escribindo unha lista de cousas que hai que levar, lendo o mapa da 
estrada... 

 
� Le un conto e pídelle que invente un novo título. 

 
� Le parte dun conto pero omite o final. Pídelle que invente un novo final. 

 
� Fai constantemente preguntas ao teu fillo ou filla sobre o "por que" das cousas, 

non só sobre os contos que le, senón tamén sobre os incidentes cotiáns do fogar 
ou do barrio. 

 
� Pregunta ao teu fillo ou filla sobre a parte que prefira do libro ou conto que 

acaba de ler. Comentádea. 
 

� Utiliza o xornal como un libro de texto de lectura. Pide ao teu fillo/a que  
localice determinados artigos en distintas seccións do xornal. 

 
� Cando vaias comprar ao supermercado, que o teu fillo ou filla te axude a facer a 

lista da compra, e comprobar despois que ides comprándoo todo. 
 

� Cando recibades cartas ou correos electrónicos de amigos ou familiares, que os 
vosos fillos e fillas lean as partes que lles poidan interesar, e se encarguen tamén 
de contestar. 

 
� Cando vaias pola rúa co teu fillo ou filla, lede xuntos os carteis das tendas, os 

nomes das rúas, o anuncios publicitarios. 
 

� Colabora coas súas mestras e mestres na creación da súa biblioteca de aula no 
colexio. 

 
� Recomenda libros coma regalos. 

 
� E, por suposto,  todo aquilo que se vos ocorra!!    

 

  


