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BIR EBEVEYN OLARAK 
ÖNEMLISIN. 
Çocuğunuzla okuduğunuzda ve kitaplar hakkında konuştuğunuz-
da, çocuğun dilini ve kitap ve yazı bilgisini güçlendiriyorsunuz. Bu, 
çocuğunuzun başkalarıyla nasıl iletişim kurduğu ve etrafındaki 
dünyayı nasıl anladığı açısından önemlidir.

•  Çocuk sözlerinizi ve hikayelerinizi erken dinle-
meye başlar

•  Çocuğunuzun dilini, kitaplar okuyup onlar hak-
kında konuştuğunuzda güçlendirirsiniz
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ÇOCUĞUNUZLA OKUYUN
Çocuğunuzla ne kadar erken okumaya başlarsanız o kadar iyi. 
Başlangıçta, ortak dikkat yaratan ve size konuşacak bir şeyler 
verebilen, basit motifler ve kelimelerle dolu kitaplar okuyabilirsiniz. 
Bunlar, dokunmasına ve çevirmesine izin verdiğiniz, gösterme ve 
hissetme kitapları olabilir. Çocuk yavaş yavaş tomurcuklanan bir 
okuma isteği yaşayacak.

• Kelimeleri, resimleri ve okuma yönünü göster

•  İyi okuma alışkanlıkları zaman alır. Ne kadar çok 
okursanız, çocuğunuzun okuma isteği o kadar 
artar



ÇOCUĞUNUZLA KİTAP HAKKINDA KONUŞUN
Kitap hakkında, okumadan ÖNCE, SIRASINDA ve SON-
RASINDA konuşmak iyi bir fikir. Kitapla ilgili konuşmada, 
çocuğunuzun resimleri ve kitabın içeriğini dillendirmenize 
ihtiyacı var.

Açık ve meraklı sorular sorduğunuzda, çocuğunuz kitap 
hakkındaki konuşmaya daha aktif olarak katılır. Bu çocuğun 
dilini ve anlatma isteğini canlandırır. Çocuğunuzu dinlemek 
ve cevaplamak için kendinize zaman verin. Cevaplar beden 
dili ve mimik ile de olabilir.

Çocuğunuzun hikâyeyi dillendirmesine ve açıklama-
lar üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olabilirsiniz. 
Çocuğunuzun ne kadar fazla bilgi sahibi olursa ve 
çocuğunuzun bildiği ve kullandığı kelime ne kadar fazla 
olursa, çocuğunuz kitapların içeriğini o kadar iyi anlar. Keli-
meleri çocuğunuza vücut hareketleri ve resimlerle açıklayın 
ve gösterin.

Okuma ile ilgili yardımı ”Çocuğunuzla böyle okuyabilirsiniz” sayfasında bulabilirsiniz.



•  Kitaptaki resimleri ve içeriği dillen-
dirin

•  Çocuğun söylediğini doğru ve 
uzatılmış bir sekilde tekrarlayın

•  Çocuğunuza zor geldiğini 
düşündüğünüz kelimeleri atlamak-
tan sakının

Bak bu bir köpek

Köpeğin bir sopası var Evet, bu bir araba ... bu da bir kamyon

Köpek

Daa

•  Çocuğunuzu henüz konuşamıyor 
olsa bile, sizinle sesler, vücut 
dili ve mimik yardımıyla iletişime 
geçiyor

•  Siz çocuğunuza, onun seslerini, 
vücut dilini ve mimiklerini dillen-
dirmesine yardımcı oluyorsunuz





KİTAPLA İLGİLİ BİRLİKTELİK
Çocuğunuzla okuduğunuzda, aranızda bir yakınlık anı yaratırsınız. Örneğin, alt 
değiştirme masasında, yatakta veya göz teması kurabileceğiniz şekilde zeminde 
birbirine yakın bir yerde okuyun.

Aynı kitapları birkaç kez okumak iyi bir fikir. Kitapları her okuyuşunuzda, yeni 
kelimeler ve konuşabileceğiniz yeni konular ortaya çıkar. 

Çocuk eğer hikayeyi dinlemek istemiyorsa, resimlerde ne gördüğünüzü anlatın.

•  Okuma anı yakınlık ve samimiy-
et yaratır

•  Çocuğun merakını takip edin 
ve onun dikkatini alan şeyleri 
konuşun

•  Kitabı baştan sona okumak 
zorunda değilsiniz



Uyuyor

Evet, büyükanne uyuyor. 
Şimdi kurt büyükannenin yanına geliyor

DİL VE İÇERİK İLE OYNAYIN
Eğer “kitabı oynarsanız”, bu çocuğunuzun kitaptaki konuyu anlamasını ko-
laylaştırabilir. Kitaptaki kişiler olabilirsiniz veya hikayede olan somut şeyleri 
kullanabilirsiniz.



•  Kitaptaki kelimeleri somut nesneler, hareketler ve 
beden dili ile açıklayın ve gösterin

• Kitaptaki konuyu da oynayabilirsiniz

burun

Evet bizim bir burnumuz 
var, ve filin hortumu var

Bak fi

Evet, bu bir fil, onun bir hortumu var



DİL, YAZI VE İÇERİK İLE 
OYNAYIN
Dil ile oynadığınızda çocuğunuz dilin farkına varır. Kelimeleri ve isimleri 
belirgin veya komik bir şekilde telaffuz edebilirsiniz. 

Gün içinde yazılar gösterdiğinizde, örneğin kitaplarda, tabelalarda ve 
alışveriş listesi yazarken, çocuğunuz okumanın ve yazmanın ne olduğu-
na dair bilgi edinir.

‘Spind’ kelimesini dinle, ‘ind’ kelimesine benziyor

Ve ‘ind’ ve ‘spind’ de... ‘kind’ kelimesine benziyor



Evet, bu bir yılan. 
Ve bu da Y harfi

Yılan

Aynı yılan gibi S harfi de sss diyor

ssss

•  Çocuğunuzla birlikte şarkı söyleyin ve kafiyeler ve 
tekerlemeler ile oynayın

•  Çocuğunuzu yazı hakkında bilinçlendirin ve ona sizin 
de okuyup yazabildiğinizi gösterin

•  Yazıya işaret edip, harflerin ve kelimelerin nasıl söy-
lendiğini ve nasıl göründüğünü konuşabilirsiniz



DAHA ÇOK KİTAP BULUN 
Kütüphanede ya da www.aakb.dk sayfasında daha çok kitap alabilirsiniz. 

Kütüphaneciden, size iyi kitaplar bulması konusunda yardım isteyebilirsiniz. 

www.aarhus.dk/read sayfasında başka kitaplar için fikir edinebilirsiniz
eReolen de e-kitapları ve sesli kitaplar da bulabilirsiniz.



ÇOCUĞUNUZLA EN İYİ BİLDİĞİNİZ 
DİLİ KONUŞUN
Dancadan farklı bir dil konuşuyorsanız, kitap hakkında konuştuğunuzda 
o dili de kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dili konuşun. Hem 
Danca hem çocuğun ana dilinde kelimeler ve deyimler hakkında konuşa-
bilirsiniz.
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READ HAKKINDA DAHA 
ÇOK OKUYUN 
READ - okumada beraberce hakkında daha çok okuyabilirsiniz 
ve materyalleri farklı dillerde bu sayfada www.aarhus.dk/read 
bulabilirsiniz


