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EVDE
ÇOCU⁄UNUZLA
B‹RL‹KTE OKUMAK
ANABABALAR VE KÜÇÜK ÇOCUK BAKICILARI ‹Ç‹N
DÜfiÜNCELER

READING WITH YOUR  CHILD AT HOME – IDEAS FOR PARENTS OF YOUNG CHILDREN

Okuma önemlidir
READING IS IMPORTANT

• Okuma her zaman önemli bir beceri olmufltur. Modern dünyam›zda her zamankinden daha

büyük öneme sahiptir.

• Çocuklar, aile üyelerinin her gün birçok nedenle okuma ve yazmay› kullanmalar›n› izleyerek

okuman›n önemini ö¤renirler.

• Evde çocu¤unuzla birlikte okumak çocu¤unuza okuldaki tüm ö¤renme alanlar›nda yard›mc›

olacakt›r.

• Çocuklar günlük yaflamda, bir fleyden keyif almak için, bir tarifeyi kullan›rken, al›flverifl listesini

düzenlerken, bir do¤um günü kart› yazarken veya cadde iflaretlerini okurken sizi okuyup

yazd›¤›n›zda görmektedirler. Çocu¤unuza okuman›n ve yazman›n bugünün dünyas›nda yararl›

beceriler oldu¤unu ö¤retmektesiniz.

• Okul, anababalardan s›k s›k çocuklar›n›n evde okumalar›n› dinlemesini istemektedir.

Çocu¤unuzun okumas›n› desteklemek için bu iyi bir yoldur. Okul kitapl›¤›n›zdan veya yerel

kitapl›¤›n›zdan ödünç kitaplar al›nabilir.

• Çocu¤unuzun okumay› ö¤renece¤inden emin olunuz.

Yard›mc› olmak için evde ne yapabilirsiniz
WHAT YOU CAN DO AT HOME TO HELP

• Kendiniz olun. Çocuklar› günlük konuflmalar›n›za kat›n.

• Çocuklara yüksek sesle okuyun. Bu onlara kitaplar›n dilini ö¤renmelerinde yard›mc› olur ve

kitaplardan ve okumadan keyif almalar›n› özendirir.

• Kitaplar hakk›nda konuflun, birlikte okuyun ve okumay› keyif al›c›, paylafl›lan bir eylem haline

getirin.
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• Evde çocu¤unuz için kurgusal olan ve olmayan genifl kapsaml› okuma gereçleri bulundurun.

• Anadiliniz ‹ngilizce de¤ilse, çocu¤unuza kendi dilinizde okumak önemlidir. Deneyimler, kendi

dilinizi kullanman›n çocu¤unuza ‹ngilizce okumay› ö¤renmede yard›mc› olaca¤›n›

göstermektedir.

• Televizyonun okuma zaman›n› çalmas›na izin vermemeye çaba gösterin. Çocu¤unuzla birlikte

okumak için kesintilerden uzak özel zamanlar yarat›n.

• Hergün, k›sa bir süre için de olsa, çocu¤unuzun okumas›n› dinleyin.

• Çocu¤unuza ikram ve hediye olarak kitaplar verin.

Çocu¤unuzun okumas›n› dinlemeniz için imalar
HINTS FOR LISTENING TO YOUR CHILD READ

• Okumadan önce, kitab›n kapa¤›, ad› ve resimleri üzerinde konuflun ve kitab›n ne konuda

olabilece¤ini tart›fl›n.

• Okuma s›ras›nda, okudu¤unuz yere kadarki öyküyü tart›fl›n ve bundan sonra neler olabilece¤ini

tahmin etmeye çal›fl›n.

• Okumadan sonra, öykü ve resimler hakk›nda konuflun ve sorular sorun.

• Birlikte daha zor bir kitap okurken s›rayla okuyun. Yeni bafllayan okurlar yinelenen bölümleri

ve daha deneyimli okurlar bir paragraf veya sayfay› okuyabilirler.

• Bilinmeyen bir sözcük buldu¤unuzda:

Sözcü¤ün ne oldu¤unu ç›karabilmesi için çocu¤unuza zaman tan›mak için dduurruunn.

HHaarreekkeettee ggeeççiirriinn

- tümcenin bafl›na dönün veya tümcenin sonuna kadar zor sözcü¤ü de içerecek flekilde okuyun

- resimde ve sözcüklerde bir ipucu aray›n

- ilk harfe bak›n ve sözcü¤ün ne olabilece¤ini düflünün

- “Bunun bir anlam› var m›?” diye sorun

- sözcü¤ü seslendirmeye çal›fl›n

- gerekiyorsa çocu¤unuza sözcü¤ü söyleyin.

Yanl›fll›klar yap›lsa bile, çocu¤unuzu çabas›ndan ötürü öövvüünn.
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Ne okunmal› ve yap›lmal›
WHAT TO READ AND DO

• Sevilen öyküleri, peri masalllar›n›, film konular›n›, yerel haberleri ve aile tarihini içeren her tür

öyküyü tekrar tekrar anlat›n.

• “ ‘d’ ile bafllayan bir fley görüyorum” gibi oyunlar oynay›n.

• Birlikte yemek piflirdi¤inizde çocu¤unuzdan basit yemek tariflerini okumas›n› isteyin.

• Çizgi romanlar, dergiler, k›sa öyküler, fliirler ve çocuk fliirlerini içeren tekerlemeler okuyun.

• Bulmacalar› ve di¤er sözcük bilmecelerini birlikte yap›n.

• Bir program› izlemeden önce televizyon rehberini okuyun.

• Mektup kutular›na b›rak›lan broflürleri birlikte okyun.

• Araba sürerken ve al›flverifl yaparken yönleri ve iflaretleri okuyun.

• Akrabalar›n›za k›sa notlar ve mektuplar yaz›n ve okuyun.

• (Santranç ve benzeri) oyunlar› birlikte oynay›n ve oyun kurallar›n› okuyun.

• Plastik harfler, mum boyalar, kurflunkalemler, tükenmez kalemler ve yaz› ka¤›tlar› sa¤lay›n.

Ve anımsayın . . .
AND DO REMEMBER . . .

• Öykülerin ve sözcüklerin anlamlar›n› tart›fl›n.

• Çocu¤unuzu, her yerde ve her zaman okumaya özendirin.

• Okumaktan zevk ald›¤›n›z› çocu¤unuza gösterin.

• Yak›n›n›zdaki bir kitapl›¤› ziyaret edin ve oray› kullan›n. Çocu¤unuz için oldu¤u gibi kendiniz

için de ödünç kitaplar al›n.

• Daha fazla yard›m ve tavsiye için çocu¤unuzun ö¤retmeni veya okul müdürü ile konuflun.

• Okumaktan zevk al›n. Bu çok zevkli olmal›.

Çocu¤unuza okumada nas›l yard›mc› olabilece¤iniz konusunda daha fazla bilgi için

bölgenizdeki okulla iliflkiye geçin.


