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Lestrarráð fyrir foreldra – 3. bekkur

Gerið lesturinn að einhverju SÉRSTÖKU. Farið með barnið á bókasafnið, hjálpið þeim
að búa til sitt eigið bókasafn, lesið með þeim, og gefið þeim bækur. Komið
bókum/lesefni fyrir á “uppáhaldsstaðnum” á heimilinu eða dreifið þeim um alla
íbúðina, þá er alltaf hægt að grípa í bók og LESA

Finnið leiðir til að fá barnið til að lesa “öðruvísi” bækur. Kynnið fyrir þeim nýja
“bókaflokka” , fyrir nýjum höfundum eða biðjið bókasafnsvörðinn að benda á gott
lesefni. Fáið barnið til að lesa meira krefjandi bækur/texta svo að það festist ekki í
“léttmeti”.

Notaðu orðabók, ef barnið sér þig sem fyrirmynd, hvetur það barnið til að gera slíkt
hið sama. “ Umm, ég veiti ekki hvað þetta orð merkir, best að fletta því upp í

ORÐABÓKINNI”.

Ræddu um daginn og veginn, til að byggja upp bakgrunnsþekkingu barnsins, en það er
undirstöðuþáttur fyrir hlustunar- og lesskilning. Talaðu um sjónvarpsþætti sem þið
horfið á saman, heimsækið söfn og staði og tengið nýja upplifun við fyrri reynslu.

Hvetjið barnið til að skrifa. Hafið í huga að ritun krefst æfingar. Enginn skrifar
fullkominn texta í fyrstu tilraun. Það þarf að gera uppkast og endurskrifa og laga
textann áður en fullkominn frásögn verður til.

Lestu margvíslegar bækur/texta til að vera góð fyrirmynd. Mörg börn, sérstaklega
drengir, festast í að lesa einhæfar bækur/texta.

Sýni/kennið barninu hvernig hægt era ð draga saman aðalatrið bókar/sögu í fáum
setningum. Einnig að hvetja þau til að nota “forspá”, hvað heldur þú að gerist næst í
sögunni?. Þessir þættir hjálpa barninu við að muna texta og byggja upp lesskilning.

Notið tímann í bílnum í orðaleiki. Talið um orð, hvað þau merkja, mismunandi
merkingu (t.d. Ég er að bera Nönnu yfir lækinn. Kindin var að bera), hvetjið barnið til
að finna orð með tvennskonar merkingu. Skoðið samheiti, andheiti o.fl.. Þegar barnið
lærir og þekkir merkingu orðs eiga þau í minni erfiðleikum við að lesa þau, þegar þau
koma fyrir í texta.

