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Feu un cartell sobre el Dia del Llibre

Decoreu un racó literari a casa

Decidiu quin és l’espai més adient i munteu-hi una
exposició amb llibres, àlbums il·lustrats i elements
decoratius vinculats a la literatura. Podeu destacar-hi
el vostre llibre preferit!

Trieu un eslògan i feu un dibuix sobre la importància
de la lectura. Pengeu el cartell al balcó, a la finestra o
en un lloc visible de la casa. Aprofiteu les xarxes
socials per animar els vostres familiars i amistats a
celebrar a casa el Dia del Llibre. Per exemple, un
eslògan podria ser: Llegir, viure... Somiar!

Recomaneu llibres

Trieu un llibre de l’exposició que heu organitzat i
presenteu-lo a la resta de membres de la família.
Recordeu començar dient el títol i explicant per què
l'aconselleu i a qui penseu que li agradarà. Graveu la
recomanació i compartiu-la amb amics i familiars.

Poseu en marxa un club de lectura

Escolliu un títol i llegiu-lo tots els membres de la
família alhora. Concreteu dia i hora per a intercanviar
opinions sobre el que heu llegit. També podeu muntar
un club virtual amb els vostres amics i amigues, i
compartiu la vostra experiència lectora a través de les
xarxes.

Organitzeu una lectura dramatitzada

Seleccioneu el text, busqueu la música ade quada i
repartiu-vos els fragments. Animeu els vostres amics a
participar-hi mitjançant la videoconferència. Recordeu
que és molt important que decoreu l’espai i vos
disfresseu dels personatges. De segur que ho fareu
molt bé!

Vegeu pel·lícules basades en llibres

Després podeu organitzar un debat al voltant dels
temes que s’hi tracten o d’allò que  fan o diuen els
seus personatges.
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Investigueu sobre el 2 i el 23 d’abril

Busqueu en internet per què aquests dies són
festivitats literàries internacionals i què es vol
aconseguir amb la seua commemoració. Sabeu qui és
Hans Christian Andersen?
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Decoreu la taula amb menús poètics

Poseu en comú paraules boniques o versos preferits i
elaboreu un menú amb entrants, primers i segons
plats. I per a les postres, recomaneu poemes o
escriviu-ne un entre tots. Decoreu la taula amb
estovalles de paper, rams de flors de cartolina o altres
materials reciclats que tingueu per casa.

Vos animem a compartir a les xarxes socials les activitats
que organitzeu a casa amb l’etiqueta #DiaDelLlibreACasa.
Pengeu fotos o vídeos i no us oblideu d'etiquetar-nos!
 
Omplim les xarxes de lectura!

Vos proposem algunes activitats per a fer a casa amb la família, així com també
amb amics i amigues, companys de treball i de classe, que ens aquests dies
tenim més a prop gràcies a les xarxes socials. Feu les que més vos agraden!

Celebrem a casa el mes del
llibre i la lectura!


