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GA LEITURA A SUA CASA
LEIA A SUA CRIANÇA FREQUENTEMENTE, E FAÇA-LHE UMA ATIVIDADE DO
DIVERTIMENTO!

Deixe sua criança escolher as histórias que quer ouvir e usar vozes diferentes para que os
caráteres diferentes façam as histórias vir vivo.
REAJA COM SUA CRIANÇA QUANDO LER.

Deixe sua criança prender o livro e girar as páginas, o olhar em e a conversa sobre os retratos; faça
perguntas sobre a história, como "o que você pensam acontecerão em seguida?"
MUITAS CRIANÇAS AMAM OUVIR REPETIDAS VEZES A MESMA HISTÓRIA.

Ouvindo a mesma história repetida repetidamente, as crianças memorizam as palavras na história,
expandindo seu vocabulário e aumentando sua confiança.
RESERVE A HORA ESPECIAL DE LER A SUA CRIANÇA.

Seja atento and carinhoso durante leitura. Sua criança fará uma conexão entre livros e momentos
especiais com os membros da familia.
LEIA E ESCREVA COM SUA CRIANÇA NA LINGUAGEM QUE VOCÊ FALA EM CASA.

Praticar sua primeira língua ajudar-lhe-á aprender ler e escrever em inglês.
ESCOLHA OS LIVROS QUE CELEBRAM SUA CULTURA, ETNICIDADE E EXPERIÊNCIA.

Leia uma variedade larga dos livros, incluindo as lendas multiculturales, das biografias e das
histórias do não-ficção.
MOSTRE A SUA CRIANÇA QUE AS PALAVRAS NOS AJUDAM FAZER O SENTIDO DE NOSSO
MUNDO.

Ajude sua criança reconhecer seu próprio nome, lê sinais alto, faz listas de compras junto e segue
uma receita junto ao cozinhar para ajudar-lhe conectar palavras com o que quer dizer.
TOME VIAGENS REGULARES À BIBLIOTECA LOCAL.

Mostre a sua criança onde os livros estão e como a começar possuir livros.
TENHA OS LIVROS DISPONÍVEIS PARA SUA CRIANÇA PARA LER SEMPRE QUANDO QUER.

Ereva o nome da sua criança dentro de seus próprios livros e incentive-a começar construir sua
própria biblioteca.
IMPORTANTE QUE SUA CRIANCA VÊ-O QUANDO LÊEM E ESCREVE TAMBÉM!

Tenha a abundância dos jornais, dos compartimentos ou das novelas em torno da casa junto com
penas, lápis, pastéis e papel para usa-se-rem.

