
Reading with Your Child 
By: Bernice Cullinan, Brod Bagert 

With this overview, learn why reading aloud to children from an early age is so important, and how to make it a motivating and 

meaningful experience. 

There is no more important activity for preparing your child to succeed as a reader than reading aloud together. Fill your story times with a 

variety of books. Be consistent, be patient, and watch the magic work. 

It's no secret that activities at home are an important supplement to the classroom, but there's more to it than that. There are things that 

parents can give children at home that the classrooms cannot give. 

Start young and stay with it 
At just a few months of age, an infant can look at pictures, listen to your voice, and point to objects on cardboard pages. Guide your child 

by pointing to the pictures, and say the names of the various objects. By drawing attention to pictures and associating the words with both 

pictures and the real-world objects, your child will learn the importance of language. 

Children learn to love the sound of language before they even notice the existence of printed words on a page. Reading books aloud to 

children stimulates their imagination and expands their understanding of the world. It helps them develop language and listening skills and 

prepares them to understand the written word. When the rhythm and melody of language become a part of a child's life, learning to read 

will be as natural as learning to walk and talk. 

Even after children learn to read by themselves, it's still important for you to read aloud together. By reading stories that are on their 

interest level, but beyond their reading level, you can stretch young readers' understanding and motivate them to improve their skills. 

It's part of life 
Although the life of a parent is often hectic, you should try to read with your child at least once a day at a regularly scheduled time. But 

don't be discouraged if you skip a day or don't always keep to your schedule. Just read to your child as often as you possibly can. 

If you have more than one child, try to spend some time reading alone with each child, especially if they're more than 2 years apart. 

However, it's also fine to read to children at different stages and ages at the same time. Most children enjoy listening to many types of 

stories. When stories are complex, children can still get the idea and can be encouraged to ask questions. When stories are easy or familiar, 

youngsters enjoy these "old friends" and may even help in the reading. 

Taking the time to read with your children on a regular basis sends an important message: Reading is worthwhile. 

One more time 
You may go through a period when your child favors one book and wants it read night after night. It is not unusual for children to favor a 

particular story, and this can be boring for parents. Keep in mind, however, that a favorite story may speak to your child's interests or 

emotional needs. Be patient. Continue to expose your children to a wealth of books and eventually they will be ready for more stories. 

Talking about stories 
It's often a good idea to talk about a story you are reading, but you need not feel compelled to talk about every story. Good stories will 

encourage a love for reading, with or without conversation. And sometimes children need time to think about stories they have read. A day 

or so later, don't be surprised if your child mentions something from a story you've read together. 

Remember when you were very young 
It will help, however, if we open our eyes to some things adult readers tend to take for granted. It's easier to be patient when we remember 

how much children do not know. Here are a few concepts we adults know so well we forget sometimes we ever learned them. 

• There's a difference between words and pictures. Point to the print as you read aloud. 

• Words on a page have meaning, and that is what we learn to read. 

• Words go across the page from left to right. Follow with your finger as you read. 

• Words on a page are made up of letters and are separated by a space. 

• Each letter has at least two forms: one for capital letters and and one for small letters. 

These are examples of hieroglyphics. 

 

http://www.readingrockets.org/articles/by-author/88912
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Imagine how you would feel if you were trying to interpret a book full of such symbols. That's how young readers feel. But, a little 

patience (maybe by turning it into a puzzle you can solve together) is certain to build confidence. 

Advertise the joy of reading! 
Our goal is to motivate children to want to read so they will practice reading independently and, thus, become fluent readers. That happens 

when children enjoy reading. We parents can do for reading what fast food chains do for hamburgers? ADVERTISE! And we advertise by 

reading great stories and poems to children. 

We can help our children find the tools they need to succeed in life. Having access to information through the printed word is an absolute 

necessity. Knowledge is power, and books are full of it. But reading is more than just a practical tool. Through books we can enrich our 

minds; we can also relax and enjoy some precious leisure moments. 

With your help, your children can begin a lifelong relationship with the printed word, so they grow into adults who read easily and 

frequently whether for business, knowledge, or pleasure. 

Adapted from: Helping Your Child Learn to Read. (1996). Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of 

Education. 

  



Spanish                                                                Leer con su hijo 

                      Por: Bernice Cullinan, Brod Bagert 

Con esta visión general, aprenda por qué leer en voz alta a los niños desde una edad temprana es tan importante 

y cómo hacer que sea una experiencia motivadora y significativa.No hay actividad más importante para preparar 

a su hijo para tener éxito como lector que leer juntos en voz alta. Llena tus tiempos de cuentos con una variedad 

de libros. Sé consistente, sé paciente y observa cómo funciona la magia.No es un secreto que las actividades en 

el hogar son un complemento importante para el aula, pero hay más que eso. Hay cosas que los padres pueden 

dar a los niños en el hogar que las aulas no pueden dar. 

Empieza joven y quédate con él. 

 A los pocos meses de edad, un bebé puede mirar imágenes, escuchar su voz y señalar objetos en páginas de 

cartón. Guíe a su hijo señalando las imágenes y diga los nombres de los diversos objetos. Al llamar la atención 

sobre las imágenes y asociar las palabras con imágenes y objetos del mundo real, su hijo aprenderá la 

importancia del lenguaje. Los niños aprenden a amar el sonido del lenguaje incluso antes de notar la existencia 

de palabras impresas en una página. Leer libros en voz alta para los niños estimula su imaginación y amplía su 

comprensión del mundo. Les ayuda a desarrollar el lenguaje y las habilidades de escucha y los prepara para 

entender la palabra escrita. Cuando el ritmo y la melodía del lenguaje se conviertan en parte de la vida de un 

niño, aprender a leer será tan natural como aprender a caminar y hablar. Incluso después de que los niños 

aprenden a leer solos, es importante que lean juntos en voz alta. Al leer historias que están en su nivel de 

interés, pero más allá de su nivel de lectura, puede estirar la comprensión de los lectores jóvenes y motivarlos 

para mejorar sus habilidades. 

Es parte de la vida  

Aunque la vida de un padre suele ser agitada, debe intentar leer con su hijo al menos una vez al día a una hora 

programada regularmente. Pero no se desanime si se salta un día o no siempre cumple con su horario. Solo lea a 

su hijo tan a menudo como le sea posible. Si tiene más de un niño, intente pasar un tiempo leyendo solo con 

cada niño, especialmente si tienen más de 2 años de diferencia. Sin embargo, también está bien leerles a los 

niños en diferentes etapas y edades al mismo tiempo. La mayoría de los niños disfrutan escuchando muchos 

tipos de historias. Cuando las historias son complejas, los niños todavía pueden tener la idea y se les puede 

alentar a hacer preguntas. Cuando las historias son fáciles o familiares, los jóvenes disfrutan de estos "viejos 

amigos" e incluso pueden ayudar en la lectura. Tomarse el tiempo para leer con sus hijos regularmente envía un 

mensaje importante: la lectura vale la pena. 

Una vez más 

Puede pasar por un período en el que su hijo prefiere un libro y quiere leerlo noche tras noche. No es raro que 

los niños estén a favor de una historia en particular, y esto puede ser aburrido para los padres. Sin embargo, 

tenga en cuenta que una historia favorita puede referirse a los intereses o necesidades emocionales de su hijo. Se 

paciente. Continúa exponiendo a tus hijos a una gran cantidad de libros y, finalmente, estarán listos para más 

historias. 

Hablando de historias 

A menudo es una buena idea hablar sobre una historia que está leyendo, pero no necesita sentirse obligado a 

hablar sobre cada historia. Las buenas historias fomentarán el amor por la lectura, con o sin conversación. Y a 

veces los niños necesitan tiempo para pensar en las historias que han leído. Un día o más tarde, no se sorprenda 

si su hijo menciona algo de una historia que han leído juntos. 

Recuerda cuando eras muy joven  



Sin embargo, ayudará si abrimos los ojos a algunas cosas que los lectores adultos tienden a dar por sentado. Es 

más fácil ser paciente cuando recordamos cuánto desconocen los niños. Aquí hay algunos conceptos que los 

adultos conocemos tan bien que a veces olvidamos que los aprendimos. Hay una diferencia entre las palabras y 

las imágenes. Apunte a la impresión mientras lee en voz alta. Las palabras en una página tienen un significado, 

y eso es lo que aprendemos a leer. Las palabras van a través de la página de izquierda a derecha. Sigue con tu 

dedo mientras lees. Las palabras en una página se componen de letras y están separadas por un espacio. Cada 

letra tiene al menos dos formas: una para mayúsculas y otra para minúsculas.  

Estos son ejemplos de jeroglíficos. 

 

Imagina cómo te sentirías si estuvieras tratando de interpretar un libro lleno de tales símbolos. Así es como se 

sienten los lectores jóvenes. Pero, un poco de paciencia (tal vez convirtiéndolo en un rompecabezas que puedan 

resolver juntos) es seguro que generará confianza. 

¡Anuncia la alegría de leer!  

Nuestro objetivo es motivar a los niños a querer leer para que practiquen la lectura de manera independiente y, 

por lo tanto, se conviertan en lectores con fluidez. Eso sucede cuando los niños disfrutan leyendo. ¿Podemos 

hacer los padres para leer qué hacen las cadenas de comida rápida para las hamburguesas? ¡ANUNCIAR! Y 

anunciamos leyendo grandes historias y poemas a los niños. Podemos ayudar a nuestros hijos a encontrar las 

herramientas que necesitan para tener éxito en la vida. Tener acceso a la información a través de la palabra 

impresa es una necesidad absoluta. El conocimiento es poder, y los libros están llenos de eso. Pero leer es más 

que una herramienta práctica. A través de los libros podemos enriquecer nuestras mentes; También podemos 

relajarnos y disfrutar de unos preciosos momentos de ocio. Con su ayuda, sus hijos pueden comenzar una 

relación de por vida con la palabra impresa, de modo que se conviertan en adultos que leen con facilidad y 

frecuencia, ya sea por negocios, conocimiento o placer.  

Adaptado de: Ayudar a su hijo a aprender a leer. (1996). Oficina de Investigación y Mejora de la Educación, 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

 

  



Portuguese                                                     Lendo com seu filho 

                                                                Por: Bernice Cullinan, Brod Bagert 

Com essa visão geral, aprenda por que ler em voz alta as crianças desde cedo é muito importante e como torná-

la uma experiência motivadora e significativa. 

Não há atividade mais importante para preparar seu filho para ter sucesso como leitor do que ler juntos em voz 

alta. Preencha os tempos da sua história com uma variedade de livros. Seja consistente, seja paciente e observe 

o trabalho mágico.Não é segredo que as atividades em casa são um complemento importante para a sala de aula, 

mas há mais do que isso. Há coisas que os pais podem dar às crianças em casa que as salas de aula não podem 

oferecer. 

Comece jovem e fique com ele 

Com apenas alguns meses de idade, uma criança pode olhar para fotos, ouvir sua voz e apontar para objetos em 

páginas de papelão. Guie seu filho apontando para as fotos e diga os nomes dos vários objetos. Ao chamar a 

atenção para as imagens e associar as palavras às duas imagens e aos objetos do mundo real, seu filho aprenderá 

a importância da linguagem.As crianças aprendem a amar o som da linguagem antes mesmo de perceberem a 

existência de palavras impressas em uma página. Ler livros em voz alta para as crianças estimula a imaginação 

e expande a compreensão do mundo. Ajuda-os a desenvolver habilidades de linguagem e escuta e prepara-os 

para entender a palavra escrita. Quando o ritmo e a melodia da linguagem tornam-se parte da vida de uma 

criança, aprender a ler é tão natural quanto aprender a andar e a falar.Mesmo depois que as crianças aprendem a 

ler por si mesmas, ainda é importante que você leia em voz alta. Ao ler histórias que estão em seu nível de 

interesse, mas além de seu nível de leitura, você pode estender a compreensão dos jovens leitores e motivá-los a 

melhorar suas habilidades. 

Faz parte da vida 

Embora a vida de um dos pais seja frequentemente agitada, você deve tentar ler com seu filho pelo menos uma 

vez por dia, em horários regulares. Mas não desanime se você pular um dia ou nem sempre cumprir sua agenda. 

Basta ler para o seu filho quantas vezes você puder.Se você tiver mais de um filho, tente passar algum tempo 

lendo sozinho com cada criança, especialmente se eles tiverem mais de dois anos de diferença. No entanto, 

também é bom ler para crianças em diferentes fases e idades ao mesmo tempo. A maioria das crianças gosta de 

ouvir muitos tipos de histórias. Quando as histórias são complexas, as crianças ainda conseguem entender a 

ideia e podem ser encorajadas a fazer perguntas. Quando as histórias são fáceis ou familiares, os jovens gostam 

desses "velhos amigos" e podem até ajudar na leitura.Tomando o tempo para ler com seus filhos em uma base 

reg 

Mais uma vez 

Você pode passar por um período em que seu filho gosta de um livro e quer que ele leia noite após noite. Não é 

incomum que as crianças favoreçam uma história em particular, e isso pode ser entediante para os pais. Tenha 

em mente, no entanto, que uma história favorita pode falar sobre os interesses ou necessidades emocionais de 

seu filho. Seja paciente. Continue a expor seus filhos a uma grande quantidade de livros e, eventualmente, eles 

estarão prontos para mais histórias. 

Falando sobre histórias 

Muitas vezes é uma boa ideia falar sobre uma história que você está lendo, mas você não precisa se sentir 

compelido a falar sobre cada história. Boas histórias encorajam o amor pela leitura, com ou sem conversas. E às 

vezes as crianças precisam de tempo para pensar nas histórias que leram. Um ou dois dias depois, não se 

surpreenda se seu filho menciona algo de uma história que você leu juntos. 



Lembre-se de quando você era muito jovem 

Ajudará, no entanto, se abrirmos nossos olhos para algumas coisas que os leitores adultos tendem a dar como 

certas. É mais fácil ser paciente quando nos lembramos de quanto as crianças não sabem. Aqui estão alguns 

conceitos que nós, adultos, conhecemos tão bem que às vezes nos esquecemos de alguma vez os termos 

aprendido.Há uma diferença entre palavras e imagens. Aponte para a impressão enquanto você lê em voz 

alta.Palavras em uma página têm significado, e é isso que aprendemos a ler.Palavras atravessam a página da 

esquerda para a direita. Siga com o dedo enquanto lê.Palavras em uma página são compostas de letras e 

separadas por um espaço.Cada letra tem pelo menos duas formas: uma para letras maiúsculas e outra para letras 

minúsculas. 

Estes são exemplos de hieróglifos. 

 

Imagine como você se sentiria se estivesse tentando interpretar um livro cheio de tais símbolos. É assim que os 

jovens leitores se sentem. Mas, um pouco de paciência (talvez transformando-o em um quebra-cabeça que você 

possa resolver em conjunto) certamente aumentará a confiança. 

Anuncie a alegria de ler! 

Nosso objetivo é motivar as crianças a querer ler, para que possam praticar a leitura de forma independente e, 

assim, tornarem-se leitores fluentes. Isso acontece quando as crianças gostam de ler. Nós, pais, podemos fazer 

para ler o que cadeias de fast food fazem para hambúrgueres? ANUNCIAR! E nós anunciamos lendo grandes 

histórias e poemas para crianças.Podemos ajudar nossos filhos a encontrar as ferramentas necessárias para ter 

sucesso na vida. Ter acesso à informação através da palavra impressa é uma necessidade absoluta. 

Conhecimento é poder e livros estão cheios disso. Mas a leitura é mais do que apenas uma ferramenta prática. 

Através dos livros podemos enriquecer nossas mentes; também podemos relaxar e desfrutar de alguns preciosos 

momentos de lazer.Com sua ajuda, seus filhos podem começar um relacionamento duradouro com a palavra 

impressa, para que eles se transformem em adultos que lêem com facilidade e frequência, seja para negócios, 

conhecimento ou prazer. 

Adaptado de: Ajudando seu filho a aprender a ler. (1996). Escritório de Pesquisa e Aperfeiçoamento 

Educacional, Departamento de Educação dos EUA. 


