„

At lesa fyri barninum eru
stjørnustundir, sum barnið fer
at minnast alt lívið

Hvar finni eg bøkur og tilfar?
• Lat barnið hava lætta atgongd til bøkur, og lat bøkur
liggja frammi, har barnið er.
• Á bókasavninum finnur tú nýggjar og góðar, gamlar bøkur.
• Ert tú limur í barnabókaklubbanum hjá BFL, fært tú 8 bøkur
sendandi um árið. Sí bokaklubbin.fo
• Píka7 er blað og heimasíða ætlað børnum 6-10 ár. Sí pikasjey.fo
• Kuldakrákan er heimasíða fyri børn á kvf.fo; har ber til at lurta eftir
søgum, sum eru lisnar í barnaútvarpinum. Sí kvf.fo (kuldakrákan)

Nýggjar bøkur – sí bfl.fo
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Frá máli til lesing

Lesið saman

Sum foreldur kanst tú vekja forvitnið og lesigleðina hjá barni tínum;
lesing gevur gleði, nærveru, upplivingar og stuttleika alt lívið. Tá ið tú
lesur saman við barni tínum og tosar við barnið um tað, tit lesa, mennist
málið, og fortreytirnar at lesa og skriva verða betri.

Fortel, les og hygg í bøkur; børn í aldrinum 5-7 ár megna oftast ikki at
lesa sjálv; tí er umráðandi at lesa fyri teimum. Lat rím, ramsur, sangir og
skemtisøgur vera partur av lesiløtuni.
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Barnið víðkar sjónarringin
Barnið fær vitan um verðina
Barnið lærir at vera menniskja
Barnið fær atgongd til ein óendaligan heim av góðum upplivingum
Barnið lærir nýggj hugtøk
Barnið lærir at hugsavna seg
Barnið møtir nógvum orðum
Barnið møtir nýggjum orðum
Barnið møtir ymiskum orðum
Barnið hoyrir, hvussu orð verða úttalað
Barnið hoyrir skrivaða málið, og hvussu søgur eru bygdar upp
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5-7 ár

Tosa um myndirnar í bókini
Set opnar spurningar, so barnið kann svara alt møguligt
Knýt samband millum bókina og upplivingar hjá barninum
Greið frá orðum og hugtøkum

Hvussu kann eg lesa við barninum:
• Ger upplesturin livandi
• Tann vaksni lesur fyri barninum
• Eldri systkin kunnu lesa fyri teimum yngru
• Barnið kann fortelja søgu fyri tær út frá myndum í bókini
• Spyr barnið, hvat tað heldur fer at henda á næstu síðu ella í næsta parti
• Les somu bók aftur og aftur
Hvat geri eg, tá ið barnið ikki tímir at hoyra søgu:
• Finn røttu løtuna og ger hana hugnaliga
• Finn eina bók um okkurt áhugamál hjá barninum
• Lat barnið velja bókina
• Fortel søgur uttan bók
• Vel eina aðra bók, um barnið ikki tímir bókina, tú ella tað hevur valt
• Tryggja tær, at bókin er hóskandi til títt barn, bæði tá ið talan er um
innihald, evni, áhuga og málsliga støðið hjá barninum
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