READ
– ORTA DÜZEY OKUMA İÇİN İŞBİRLİĞİ

Çocuğunuzla metin hakkında konuşun
Orta düzeyde tamamen çocuğunuzun okuma becerisinde
daha emin ve akıcı olmasıyla ilgilidir.
Çocuğunuz çok okumalı, daha uzun okumalı ve çeşitli metinler okumalıdır.

READ
– ORTA DÜZEY OKUMA
İÇİN İŞBİRLİĞİ

Ayrıca, çocuğunuz kendi metin anlayışının ve bir metnin ne
sunduğunun daha iyi farkında olmalıdır.
Çocuğunuz okumadan önce, okurken ve okuduktan sonra
metin hakkında sorular sorduğunda ve cevaplar bulduğunda,
onu okuduklarının içeriği ve anlayışıyla ilişkilendirir.
Çocuğunuz okurken, “Nasıl okumalı” yer işaretindeki soruları
kullanabilir.
Çocuğunuzu metin hakkında soru sormaya teşvik edebilirsiniz.

Bir ebeveyn olarak oynamak için önemli
bir rolünüz var

“Çocuğunuzla hala nasıl okuyabileceğiniz” sayfasında
ebeveynler, okumadan önce, okurken ve okuduktan sonra
çocuklarıyla nasıl konuşulacağı konusunda ilham alabilirler.

Çocuğunuzun okuma becerileri, okul günleri boyunca
gelişir.

Danca dışında başka bir dil konuşuyorsanız, metin hakkında
konuştuğunuzda bu dili de kullanabilirsiniz.

Bu nedenle çocuğunuzun okuma gelişiminin durmaması için her gün okuması önemlidir.

Danca ve ana dilinizde kelimeler ve ifadeler hakkında konuşmaktan çekinmeyin.

Çocuğunuz ne okursa okusun, bir ebeveyn olarak
çocuğunuzu daha iyi bir okuyucu olma yolunda
destekleyebilirsiniz.
Çocuğunuzun okumaya olan ilgisini arttırarak ve evde
pozitif okuma rutinleri oluşturarak destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun günlük okuma için zaman ve yer bulmasına yardım edin.
Örneğin, her gün belirli bir zamanda okumaya yönelik
bir anlaşma yapabilirsiniz.

Çocuğunuz metni okumayı zor bulursa.
Çocuğunuzun, kelimelerin çoğunu kendi kendine
okuyabilmesi gereklidir.
Aksi durumda metin çok zordur.
Metnin çok zor olduğunu fark ederseniz, bu metni
çocuğunuza yüksek sesle okuyabilirsiniz.
Çocuğunuz ayrıca sesli kitapları da dinleyebilir.
Çocuğunuz genel olarak okuma, yazma ve heceleme
konusunda zor zamanlar yaşıyorsa veya denemeye
bile isteğini kaybetmişse, çocuğunuzun öğretmenine
başvurmalısınız.
Aarhus Belediyesi ayrıca okuma danışmanları tarafından isimsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Telefon (+45) 8940 3777.

Çocuğunuzla birlikte yüksek sesle okuyun
Çocuğunuz tek başına okuyabiliyor olsa da şimdi ve tekrar sizinle
yüksek sesle okumalıdır.
Bu, çocuğun kendi okumasını dinlemesini ve okuma hataları ve
yanlış anlamaları fark etmesini sağlayacaktır.
Siz ve çocuğunuz yüksek sesle okumaya başlarsa bu, çocuğun
metinle çalışmaya başlamasına ve okuduğu şeyin anlamını aklında
tutmasına yardımcı olabilir.
Çocuğunuza da yüksek sesle okumaya devam etmekten çekinmeyin.
Sesli okuma, bir çocuğun okuma isteğinin artmasına yardımcı
olur ve metnin içindeki kelimeler ve içeriğe ilişkin konuşmalar için
harika bir fırsattır.

Çocuğunuzla birlikte yazın
Çocuğunuz okuyarak yazma konusunda daha iyi
olacaktır.
Benzer şekilde, çocuğunuz yazarak okuma konusunda
daha iyi olacaktır.
Çocuğunuzu çeşitli içeriklerde ve çeşitli şekillerde
yazmaya teşvik edin ve çocuğunuzun evde yazması
için zaman bulmasına yardımcı olun.

Metinleri birlikte bulun
Çocuğunuzun ilgisini çeken metinleri bulmasına yardım ettiğinizde okuma arzusu
geliştirecektir.
Çocuğunuzun kütüphaneden veya aakb.dk adresinden kitap ödünç almasına
yardımcı olabilirsiniz.
Ayrıca e-kitapları ve sesli kitapları eReolenGo.dk adresinden ödünç alabilirsiniz.
aakb.dk/tags/temalister-boern-ung adresinde kitaplar için fikirler bulabilirsiniz.

READ hakkında daha fazlası
www.aarhus.dk/read adresinden READ - Okuma için işbirliği hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Burada ayrıca READ – Okuma için işbirliği filmini ve hem Danca dilinde hem de
birkaç farklı dile çevrilmiş bir kitapçık bulacaksınız.

