Contes per als més petits

La biblioteca dels nadons i de la petita infància

Quins contes expliquem i com explicar-los?

Per explicar contes acompanyeu sempre el nadó. Fer d’aquest moment un hàbit natural de lectura i no una rutina obligada.
Regaleu-vos i regaleu a l’infant un moment compartit d'amor i qualitat.

Etapa dels 0 als 12 mesos

Etapa d'1 als 2 anys

Explicar-li amb inflexions de veu i
moviments de mans deixant que el ritme el
posi l’infant. Dibuixeu al cos de l’infant les
històries amb massatges, caricies i música.
Són adequats els llibres tous, de roba

Fer lectura d’imatges i relacionar-les amb
les experiències de l’infant. Començar
preguntant “on està…? I deixar que l’infants
ho assenyali. En la segona etapa preguntar
“què és…? i deixar-le respondre.

Etapa dels 2 als 3 anys
Preparar un racó per la seva biblioteca.
(Agafeu prestats els contes de la biblioteca
pública del barri).
(Cliceu a sobre i podreu mirar el conte a l'eBiblio)

Dialogar amb l’infant sobre el que succeeix a
la història i motivar-lo per a que s’expressi.
Parar-se en el detall de les il·lustracions. No
simplificar el llenguatge per por a que no
l’entengui.

De 0 a 6 mesos: , Cançons de bressol,
moixaines, jocs de falda, i per a reconèixer
el propi cos i fer carícies.
(Cliceu a sobre i podreu escoltar les cançons)

(Cliceu a sobre i veureu com jugar amb els sons)

De 6 a 12 mesos: Llibres amb imatges
realistes i del seu entorn. Gaudiran de les
imatges sense relacionar-les entre elles.

Llibres d'il·lustracions de diferents estils. Els
infants ja segueixen el fil de la narració i
participen activament en la lectura dels
contes.
Gaudiran
amb
els
contes
acumulatius.

Llibres
amb
paraules
descriptives
relacionades amb la vida quotidiana,
històries curtes i de primers coneixements.

Cliqueu AQUÍ per escoltar a Yamila
Alberola, responsable de l'Espai Familiar de
l'Associació Educativa Itaca, en la tertúlia
dedicada a l'acompanyament a la lectura
en la petita infància.

