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25 Maneiras de Ajudar Suas
Crianças a Amarem a Leitura
Abraham Piper
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

Noel Piper conta a história2 de um dos seus filhos ter grande apreço
pelos livros A Cruz e o Punhal e Foge, Nick, Foge!. Esse filho geralmente não
gostava de ler, e assim foi especialmente excitante que ele tenha se envolvido
nessas histórias. Quando ele terminou a leitura dos dois livros, foi até a
biblioteca e perguntou à bibliotecária se poderia encontrar mais histórias que
pudesse apreciar. Ela perguntou do que ele gostava, e ele replicou: “Livros
cristãos sobre guerra entre gangues”.
Encorajar seus filhos em seus próprios interesses peculiares e assegurar
que eles conheçam a biblioteca vizinha são duas formas de ajudá-los a apreciar
a leitura. Kathy Zahler compilou uma lista de outras estratégias em seu livro
50 Simple Things You Can Do to Raise a Child Who Loves to Read [50 Coisas
Simples que Você Pode Fazer para Criar uma Criança que Ame a Leitura] 3
Aqui está uma lista de 25 maneiras de ajudar seu filho a amar ler,
adaptada dos 50 de Zahler.
1. Ensine seus filhos a ler.
2. Deixe que seus filhos vejam você ler.
3. Leia em voz alta.
4. Encoraje suas crianças a ler alto para você e uns para os outros.
5. Peça que seus filhos repitam para você as histórias que leram.
6. Faça com que seus filhos sejam pré-leitores, e “contem uma
história” a partir de figuras.
7. Ajude seus filhos a avaliar histórias.
8. Conecte as histórias com a vida das crianças.
9. Encoraje a identificação com pessoas.
10. Faça conexões entre os livros.
11. Compartilhe com sua família a sua própria leitura.
12. Recomende livros amáveis.
13. Tenha livros que seus filhos desejarão ler.
14. Vá até a biblioteca regularmente.
15. Leve livros com você quando viajar.
16. Sugira razões práticas para ler.
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17. Conduza as crianças aos livros para conseguir respostas às perguntas
deles.
18. Ajude seus filhos a encontrar livros que os encorajam em seus
interesses.
19. Providencia um ambiente em casa que conduza à leitura.
20. Use a TV sabiamente, se é que deve usá-la.
21. Aumente as experiências da vida real de seus filhos.
22. Trabalhe com o professor de seu filho.
23. Espere grandes coisas para e de suas crianças.
24. Reconheça diferenças entre os seus filhos.
25. Deleite-se nas palavras e deixa que esse deleite seja demonstrado.
E, acima de tudo, deleite-se na Palavra e que esse deleite seja demonstrado.
Fonte: http://www.desiringgod.org
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