Að læra að lesa

Til þess að verða vel læst þarf barnið að ná tökum
á ótal þáttum.


Lestrarkennsla felur í sér að kenna og
þjálfa lestækni (bókstafir, hljóð, orð),
lesfimi, stafsetningu og ritun.

 Lestrarkennsla felur einnig í sér að
þjálfa lesskilning sem byggir á málskilningi og orðaforða og er forsenda þess að
barnið nái merkingu úr texta og taki
framförum í námi.


Lestrarfærni barna eykst einnig með
því að skrifa og færni í ritun eflist með
auknum lestri.

Að lesa, hlusta og tala
Lestur byggir á færni í
móðurmálinu og
foreldrar geta gert ótal
margt til að auðga orðaforða og máltilfinningu
til að efla lestrarnámið:

Þáttur foreldra í lestrarnámi
barnsins:
 Tala við barnið um heima og geima og
örva það til að tjá sig.

 Segja barninu sögur.
 Hvetja barnið til að segja sögur.
 Syngja vísur með barninu.

Heimanám í lestri
Mikilvægt er að foreldrar leggi alúð við lestrarnám barna sinna og stuðli að því að heimalesturinn
verði uppspretta að ánægjulegri samverustund og
börnin öðlist jákvætt viðhorf til lestrar.

 Í Ártúnsskóla er ætlast til að börnin lesi
upphátt heima á hverjum virkum degi. Það
er góð venja að halda því áfram þar til
barnið hefur náð verulega góðum tökum á
lestri.

 Rétt er að staldra við í lestrinum og ræða
persónur, atburði og framvindu í sögunni.
Oft þarf að ræða merkingu einstakra
orða svo barnið skilji örugglega það sem
fram fer.

 Hrós og hvatning leggur grunn að námsáhuga og námsgleði barnsins.

 Lesa bækur fyrir barnið og halda því
áfram þó barnið sé orðið læst, til dæmis
góða kvöldsögu.

 Fara í skemmtilega orðaleiki með barninu.
 Heimsækja bókasafn og gefa barninu
kost á að velja sér bækur eftir getu og
áhuga.

 Taka bækur með í ferðalög og frí því ekki
er heppilegt að hlé verði á lestrarþjálfuninni.

Gaman saman

Hvetjandi málumhverfi


Hvetjandi málumhverfi í skóla og heima
hefur afgerandi áhrif á lestrarnámið.
Mikilvægt er að heimili og skóli taki
höndum saman við að skapa með barninu
það viðhorf að lestur sé áhugavert viðfangsefni sem hægt er að hafa bæði
gagn og gaman af.



Börn læra málið hjá foreldrum og uppalendum. Mikilvægt er að efla orðaforða
þeirra og kenna þeim ný orð úr bókum

Lestur er lykill að þekkingu

Það er gaman að lesa!
Kynningarefni fyrir foreldra
yngri barna í Ártúnsskóla

og nærumhverfi.

Bæklingur þessi er hluti af lestrarstefnu Ártúnsskóla.
Kristín Unnsteinsdóttir og Svanlaug D.Thorarensen
tóku efnið saman. Nemendur í 3. bekk myndskreyttu.



Lestur eflir málþroska, styrkir málkennd
og eykur orðaforða.



Lestur örvar ímyndunarafl og
sköpunarkraft.



Lestur vekur forvitni og eykur þekkingu.



Lestur eykur víðsýni og skilning.



Lestur er lykill að upplýsingatækni.



Lestur er ævilangt ferli sem þróast frá
unga aldri fram á fullorðinsár.
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Að lesa og skrifa list er góð

