Guanyem un estiu lector!
El suport i acompanyament que donem els pares i mares és clau per a promoure l’hàbit
i el gust per la lectura dels infants. Per aquest motiu, des del projecte LECXIT hem
preparat un kit lector amb un conjunt de materials per fer de la lectura una experiència
divertida durant l’estiu.
Que al teu fill i filla li agradi llegir i entengui el que llegeix és clau perquè comenci un
nou curs amb més garanties d’èxit. És molt important que no deixin de llegir durant
aquest període tan llarg sense assistir a l’escola.

Què trobareu al kit lector?
1. Infografia amb 5 propostes per ajudar-vos a promoure la lectura dels vostres
fills i filles. La família és un agent clau per promoure l'hàbit lector a casa.
Cadascuna de les claus va acompanyada d’un vídeo explicatiu que trobareu
escanejant el codi QR o accedint a lecxit.cat/recursos.
2. Guia d’en Jaume Centelles amb propostes que us ajudaran a promoure la
lectura dels vostres fills i filles a casa.
3. Carnet de viatge lector perquè els nens i nens puguin registrar els llibres que
llegeixen durant l’estiu. Amb el carnet faran un viatge a través de 10 aventures
apassionants. Acompanyeu-los en aquest viatge per ajudar-los a fer de la
lectura una experiència emotiva i emocionant.
4. Llibres. Aquests els podreu renovar cada vegada que aneu a la biblioteca a
buscar nous llibres. Els nens i nenes després de llegir un llibre han d’omplir un
dels fulls d’aventura del carnet lector, quan aneu a la biblioteca us posarà un
segell. Aquest carnet el vostre fill o filla l’haurà de portar a l’escola quan torneu
al setembre perquè el tutor o tutora li reconegui l’esforç.
Si el kit no inclou llibres, us animem a anar a la biblioteca a buscar-ne. Un cop
llegits, podeu anar-los renovant per continuar gaudint plegats del viatge de la
lectura.

Ganemos un verano lector
El apoyo y acompañamiento que damos los padres y madres es clave para promover
el hábito y el gusto por la lectura de los niños y niñas. Por este motivo, desde el
proyecto LECXIT hemos preparado un kit lector con un conjunto de materiales para
hacer de la lectura una experiencia divertida durante el verano.
Que a tu hijo e hija le guste leer y entienda lo que lee es clave para que empiece un
nuevo curso con más garantías de éxito. Es muy importante que no dejen de leer
durante este periodo tan largo sin asistir a la escuela.

¿Qué encontrarás en el kit lector?
1. Infografía con 5 propuestas para ayudaros a promover la lectura de vuestros
hijos e hijas. La familia es un agente clave para promover el hábito lector en
casa. Cada una de las claves va acompañada de un vídeo explicativo que
encontraréis escaneando el código QR o accediendo a lecxit.cat/recursos.
2. Guía de Jaume Centelles con propuestas que os ayudarán a promover la lectura
de vuestros hijos e hijas en casa.
3. Carnet de viaje lector para que los niños y niñas puedan registrar los libros
que leen durante el verano. Con el carnet harán un viaje a través de 10
aventuras apasionantes. Acompañadlos en este viaje para ayudarlos a hacer de
la lectura una experiencia emotiva y emocionante.
4. Libros. Estos los podréis renovar cada vez que vayáis a la biblioteca a buscar
nuevos libros. Los niños y niñas después de leer un libro tienen que rellenar
una de las hojas de aventura del carnet lector, cuando vayáis a la biblioteca os
pondrán un sello. Vuestro hijo o hija tendrá que llevar el carnet a la escuela en
septiembre para que el tutor o tutora reconozca el esfuerzo.
Si el kit no incluye libros, os animamos a ir a la biblioteca a buscarlos. Una vez
leídos, podéis ir a renovarlos para continuar disfrutando juntos y juntas del viaje
de la lectura.

ص ي في ب قارئ ن فوز دعون ا
الدعم والمرافقة التي يقدمها اآلباء أمر أساسي لتعزيز عادة
األطفال وتذوقهم للقراءة .لهذا السبب  ،من مشروع ، LECXITقمنا
بإعداد مجموعة قارئ مع مجموعة من المواد لجعل القراءة تجربة
ممتعة خالل فصل الصيف.
أن يحب ابنك وابنتك قراءة وفهم ما يقرؤونه هو المفتاح لبدء دورة
جديدة مع المزيد من ضمانات النجاح .من المهم جً
دا أال تتوقف عن
القراءة خالل هذه الفترة الطويلة دون الذهاب إلى المدرسة.

ال قارئ؟ مجموعة ف ي س تجد ماذا
 .1مخطط المعلومات الرسومي مع  5مقترحات لمساعدتك على تعزيز
قراءة أبنائك وبناتك .األسرة عامل رئيسي في تعزيز عادة القراءة
في المنزل .يرافق كل مفتاح من المفاتيح فيديو توضيحي ستجده عن
طريق مسح رمز االستجابة السريعة أو الوصول إلى .lecxit.cat/recursos
 .2دليل  Jaume Centellesمع المقترحات التي ستساعدك على تعزيز قراءة
أبنائك وبناتك في المنزل.
 .3قراءة بطاقة السفر حتى يتمكن األطفال من تسجيل الكتب التي
يقرؤونها خالل فصل الصيف .باستخدام البطاقة  ،سيقومون برحلة عبر
 10مغامرات مثيرة .انضم إليهم في هذه الرحلة للمساعدة في جعل
القراءة تجربة عاطفية ومثيرة.
 .4الكتب .يمكن تجديدها في كل مرة تذهب فيها إلى المكتبة للبحث
عن كتب جديدة .يجب على األوالد والبنات بعد قراءة كتاب أن يمألوا
إحدى أوراق المغامرة لبطاقة القارئ  ،عندما تذهب إلى المكتبة
ًا عليك .سيتعين على ابنك أو ابنتك إحضار البطاقة إلى
سيضعون ختم
المدرسة في سبتمبر حتى يتعرف المعلم على الجهد المبذول.
إذا كانت المجموعة ال تحتوي على كتب  ،فنحن نشجعك على الذهاب إلى
المكتبة للبحث عنها .بمجرد القراءة  ،يمكنك الذهاب وتجديدها
ًا.
لمواصلة االستمتاع برحلة القراءة مع

آئيے موسم گرما کے قاری کو جيتيں
والدين جو تعاون اور تعاون کرتے ہيں وه بچوں کی عادت اور پڑهنے کے
ذائقہ کو فروغ دينے کی کليد ہے۔ اسی وجہ سے  LECXIT ،پروجيکٹ سے ہم
نے گرميوں کے دوران پڑهنے کو ايک تفريحی تجربہ کرنے کے لئے ايک وسائل
کی ايک سيٹ کے ساته ايک ريڈنگ کٹ تيار کی ہے۔
يہ کہ آپ کا بيٹا اور بيٹی جو کچه پڑهتے اور سمجهنا چاہتے ہيں وه
کاميابی کی مزيد ضمانتوں کے ساته نيا کورس شروع کرنے کی کليد ہے۔ يہ
بہت ضروری ہے کہ آپ اسکول جانے کے بغير اس طويل عرصے کے دوران پڑهنا
چهوڑيں۔

آپ کو ريڈر کٹ ميں کيا ملے گا؟
 .1اپنے بيٹوں اور بيٹيوں کی پڑهائی کو فروغ دينے ميں آپ کی مدد کرنے
کی تجاويز کے ساته انفوگرافک۔ گهر ميں پڑهنے کی عادت کو فروغ دينے
ميں يہ کنبہ ايک کليدی ايجنٹ ہے۔ ہر ايک کليد کے ساته ايک وضاحتی
ويڈيو بهی موجود ہے جو آپ کو کيو آر کوڈ کو اسکين کرنے يا ليکسيٹ
سيٹی  /ريريکورسس تک رسائی حاصل کرکے تالش کريں گے۔

 .2جوم سينٹيلس کی تجاويز کے ساته رہنمائی جو آپ کو گهر بيٹهے اپنے
بيٹوں اور بيٹيوں کی پڑهائی کو فروغ دينے ميں مدد فراہم کرے گی۔
 .3ٹريول کارڈ پڑهنا تاکہ بچے گرميوں کے دوران اپنی پڑهی ہوئی کتابيں
رجسٹر کرسکيں۔ کارڈ کے ساته وه  10دلچسپ مہم جوئی کے ذريعے سفر کريں
گے۔ اس سفر ميں ان کے ساته شامل ہوں تاکہ پڑهنے کو ايک جذباتی اور
دلچسپ تجربہ ملے۔
 .4کتابيں۔ جب بهی وه الئبريری جاتے ہيں نئی کتابيں تالش کرنے کے ل .ان
کی تجديد کی جاسکتی ہے۔ کتاب پڑهنے کے بعد لڑکے اور لڑکيوں کو ريڈر
کارڈ کی ايڈونچرشيٹ ميں سے ايک کو بهرنا ہوتا ہے  ،جب وه الئبريری
جاتے ہيں تو وه آپ پر ڈاک ٹکٹ لگاتے ہيں۔ ٹيوٹر کی اس کوشش کو
پہچاننے کے لئے بيٹے يا بيٹی کو ستمبر ميں کارڈ اسکول النا پڑے گا۔

اگر کٹ ميں کتابيں شامل نہيں ہيں  ،تو ہم آپ کو الئبريری تالش کرنے کی
ترغيب ديتے ہيں۔ ايک بار پڑهنے کے بعد  ،آپ ان کے ساته پڑهنے کے سفر
سے لطف اندوز ہوتے ره سکتے ہيں۔

