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Fitxes d’animació lectora

Jocs i estratègies per a fer lectors els menuts
Als menuts els agrada molt el joc. Prefereixen jugar a llegir perquè consideren la lectura una 
activitat poc dinàmica i no han descobert que, amb els llibres, també poden jugar. Però jugar 
a què? Si no saben com poden jugar amb els llibres, ací van algunes propostes que podem 
aplicar per a introduir els més menuts en el món de la lectura de la mà del millor aliat: el joc.

El llibre: un espai per a la creativitat
Una bona manera de començar a jugar amb els llibres és dibuixar, dibuixar els llocs que apa-
reixen en l’obra o els personatges: fer-los prims o grossos, posar-los barrets, canviar-los el 
nas o les orelles... en definitiva, deixar soltes la imaginació i la creativitat. Retallar fotos de 
persones dels diaris i muntar escenes, calcar les il·lustracions del llibre o fotocopiar-les per a 
pintar-les després són altres formes de crear, amb el llibre com a excusa. Resulta també molt 
senzill fer cobertes noves o fabricar punts de lectura per a recordar en quina part del llibre 
ens hem quedat.

La lectura és el primer teatre
A tots ens agrada escoltar històries, especialment, fins als 10 anys. Perquè els menuts visquen 
la lectura, podem fer-los les veus dels personatges, interpretar les il·lustracions i exagerar els 
gestos. Després, els podem demanar que lligen ells en veu alta o, si no lligen, alternarem la 
lectura entre diverses persones. Com que els encanta repetir, ens imitaran.

Si hem exagerat la lectura, és fàcil passar a la representació. Alcem-nos i creem amb els 
nostres moviments, gestos i objectes un espai imaginari. Després, demanem als xiquets que 
ens imiten o que aprenguen algun diàleg, poema o cançó. Si podem, disfressem-los i així 
se sentiran actors i serà un bon moment perquè fem d’espectadors. Els més majors poden 
estudiar alguna escena solta i interpretar-la davant un públic ampli i fidel; els menuts, ens 
narraran la lectura.

Una porta a la imaginació
Un llibre és una magnífica excusa per a donar eixida a la fantasia dels xiquets. Juguem a: «Què 
hauria passat si...?». Preguntem-los com hauria canviat la història si alguna situació s’haguera 
produït de manera distinta. Per exemple, «què hauria passat si la Caputxeta no haguera pas-
sat pel bosc?». També podem inventar-li noves aventures al personatge del llibre que llegim, 
afegir una nova estrofa al poema que han aprés de memòria o inventar uns diàlegs per a una 
nova escena teatral.

Amb qualsevol llibre resulta molt senzill muntar el nostre Trivial particular. A partir de 
la lectura comencem la competició. Cada un fa una pregunta. Si la resposta és correcta, 
es guanya un punt. Les preguntes més freqüents són: «com s’anomena...?», «qui ajuda 
a...?», «en quina ciutat...?», «per què...?», «de quina manera...?», «en quin moment...?», «de 

Jo vull jugar!



2

què es disfressa...?», «qui eren simpàtics?», «i antipàtics?», «i covards?», «qui t’agradaria 
ser?». També es pot jugar a donar pistes perquè endevinen el títol d’una obra, a dir un títol 
perquè expliquen una història o a endevinar l’obra en la qual apareix un personatge... les 
possibilitats són infinites!

De la lectura a l’escriptura
Llegir és el primer camí per a escriure. De la lectura compartida sorgiran mil idees per a in-
ventar relats. Es poden escriure històries a partir de propostes tan diverses com respondre a 
la pregunta «I, què passa després?» o contar el relat que ens suggereix el titular d’una notícia. 
També podem fer a l’inrevés i començar a fer de periodistes: convertir en notícia la història 
llegida o entrevistar el personatge favorit com si fóra un ésser real. Qualsevol proposta és 
bona per a dir o escriure un relat curt i, a més, podem convertir-nos en acompanyants del 
protagonista, afegir un personatge conegut al relat, canviar el final d’una narració, escriure 
una escena teatral, endevinar el començament a partir d’un final... i, en definitiva, convertir-
nos també en autors!

Inventem-nos tots els jocs que vulguem, però no hem d’oblidar que els menuts el que 
volen és la nostra complicitat i companyia i que els grans prefereixen la dels seus amics. 
Preparem-los-ho tot o deixem-los autonomia, quan toque. Però no els esgotem mai amb 
activitats. Alguna, de tant en tant, va bé i, sempre que siga possible, deixem que ells la trien 
depenent dels seus gustos i habilitats.


