Hangi kitaplar çocuğunuz için iyidir?

Araştırmalar gösteriyor ki:

Çocuğunuzla birlikte kütüphaneyi keşfedin!

Çünkü kendisine kitap okunan çocuk kitap
ve hikayelerin eğlenceli olduğunu görür.

··
··

Her yaş için kitaplar vardır.
Birçok kitap farklı dillerde mevcuttur.
Çocuğunuzla birlikte bir kitap seçin.
Anaokulunuzda, okulda veya kitapçıda iyi kitaplar
hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte bir kütüphanede
size iyi kitaplar gösterilebilir
kitapları inceleyebilir ve ödünç alabilir
dergileri karıştırabilir
kitap dinletisi saatlerine katılabilir veya bir resimli
kitap sinemasını ziyaret edebilirsiniz

··
··

Çocuğunuza sesli kitap okumak önemlidir.
Erkek çocuklar için olduğu kadar kız çocukları
için de bu böyledir.

Kendilerine çok sık kitap okunan çocuklar
daha sonra genellikle okumayı daha kolay öğrenirler
okulda notları daha iyidir
çoğu zaman kitaplardan daha çok zevk alırlar
odaklı bir şekilde dinlemeyi öğrenirler
yeni kelimeleri ve karmaşık cümleleri anlamayı
öğrenirler

··
··
·

Araştırmalar şunları da gösteriyor:

Okumayı öğrenmek için anaokulu ve okul önemlidir.
Ama özellikle önemli olan sizlersiniz: Ebeveynler!
Kitap okumanın eğlenceli bir şey olduğunu
çocuğunuza gösterin.
EBEVEYNLER IÇIN

Ayrıca:

Çok sayıda iyi, resimli kitap uygulaması ve sesli
kitaplar mevcuttur. Ama birlikte sesli okumanız
çocuğunuz için daha da güzeldir.
Çünkü çocuğunuza sesli kitap okurken
hızı çocuğunuz belirleyebilir
çocuğunuz sizinle kitap hakkında konuşabilir

··

Her hafta, örn. www.einfachvorlesen.de internet
sayfasında ücretsiz ve 3, 5 ve 7 yaşından itibaren
çocuklara uygun, okunabilecek hikayeler bulabilirsiniz
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Çocuklarınıza sesli kitap
okumak önemlidir
Kitaplarla çocuğunuzu nasıl
teşvik edebilirsiniz

Çocuğunuza kitap
okumak aynı zamanda:

birlikte insanlar ve eşyalar
hakkında düşünmektir

Belki çocuğunuz aynı hikayeyi
tekrar tekrar duymak ister.

Bu iyidir! Yakında hikayeyi neredeyse ezbere bilip
sesli okumada yardımcı olabilir.
Çocuğunuz tam okumayı öğrenme
aşamasındaysa:

KİM S ESLİ KİTAP OK UYABİ Lİ R?

Herkes sesli kitap okuyabilir: Anne ve baba, nine ve
dede, abla ve abi, ...
HA NGİ YAŞTAN İTİBAREN SESLİ Kİ TAP
O KU YABİLİRSİNİZ?

Olabildiğince erken başlayın: Küçük çocuklar bile sesli
kitap okunmasını severler.
NE RE DE SESLİ KİTAP O KUYABİ Lİ RSİ Nİ Z?

Kendiniz ve çocuğunuzun rahat ettiği bir yer seçin.
HA NGİ SIKLIKTA SESLİ Kİ TAP O KUYABİ Lİ RSİ Nİ Z?

Mümkün olduğunca her gün çocuğunuza sesli kitap
okuyun. Birkaç dakika dahi yeterlidir.
HA NGİ DİLDE SESLİ Kİ TAP O KUYABİ Lİ RSİ Nİ Z?

İyi bildiğiniz bir dilde okuyun. Bu Türkçe veya başka
bir dil olabilir.

Ç O C U Ğ U N U Z A S E S L İ K İ TA P O K U M A K
ŞU ŞEKİLDE OLUR:

Başlangıçta okuma oldukça yorucu olabilir.
Çocuğunuza sesli bir şekilde kitap okumaya devam
edin. Çocuğunuzla dönüşümlü olarak okuyun.

Önce çocuğunuzla birlikte resimlere bakın.

Birlikte, resimlerde neler gördüğünüzü konuşun.
Çocuğunuza şu soruları sorun: „Resimde bir ... bulabilir
misin?“, „.... ne yapıyor?“, „Şurada ne oluyor?“
Çocuğunuza sesli bir şekilde kitap okuyun.

Bu arada çocuğunuz şunları yapabilir:
Sorular sorabilir ve görüşünü belirtebilir
sayfaları ileri ve geri çevirebilir
okumaya ne zaman devam edeceğinize karar verebilir

··
·

Çocuğunuzla kitap hakkında konuşabilirsiniz de.

Örneğin şöyle sorular sorun:
„Şu kız şimdi acaba ne düşünüyordur?“
„Sence bundan sonra neler olacak?“
„Çocuk şimdi neler hissediyor acaba?“

··
·

Çocuklarınıza
kitap okumak:

Eğer çocuğunuz kendi başına okuyabiliyorsa:

·
·
··

Ne okuyacağına çocuğunuzun karar vermesine
izin verin. Bunlar çizgi roman veya dergi de olabilir.
Hangi dilde okuyacağına çocuğunuzun karar
vermesine izin verin.
Çocuğunuza biraz önce ne okuduğunu sorun.
Çocuğunuzun kitaptan bir şeyler anlatmasını
isteyin.

Sesli kitap okumaya
şunlar da dâhildir:

çocuğunuzla geçirdiğiniz
kıymetli zamandır
Ayrıca:

Çocuklar kitapları kendileri seçmeyi sever.
Bu nedenle, çocuğunuz kitaplara
kolay erişebilmelidir.

kitaplar ve hikayeler
hakkında konuşmak

