
read
– 2. sınıfta bırlıkte okuyoruz

Çantadaki kitaplar birkaç defa okunabilir. Ancak başka kitaplar da okuyabilirsiniz. Örneğin siz 
ve çocuğunuz kütüphaneden veya www.aakb.dk adresinden daha fazla kitap ödünç alabilirsi-
niz. Kütüphane görevlisinden veya çocuğunuzun öğretmeninden çocuğunuza uygun iyi kitaplar 
bulmanız konusunda size görüşleriyle yardımcı olmalarını isteyin.

Başka kitaplar hakkında https://www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge adresinden de görüş 
edinebilirsiniz.

Ayrıca www.eReolen.dk ve www.eReolenGo.dk adreslerinden de e-kitap ve sesli kitap ödünç 
alabilirsiniz. 

İnternet bağlantı olsun ya da olmasın kitapların okunabileceği / dinlenebileceği uygulamalar 
olarak eReolen ve eReolen Go kullanabilirsiniz. 

Çocuğunuzun UNI girişiyle şu sayfalardan kitap okuyabilirsiniz:
www.superbog.dk
www.læsløs.dk

“Skriv og læs” uygulamasıyla veya www.skrivoglæs.dk adresinden kısa öyküler yazabilirsiniz.

READ - birlikte okuyoruz hakkında www.aarhus.dk/read sayfasından daha fazla bilgi edine-
bilirsiniz. 

Aynı zamanda yine burada sekiz farklı dilde bu broşürü, dört farklı dilde bir filmi, daha fazla 
kitap ve klasördeki malzemeler hakkında görüşleri de bulabilirsiniz. 

daha fazla kıtap bulun

read hakkında daha fazlasını okuyun



Çocuğunuz okuma yaptığında yazması da daha iyi ola-
caktır. Diğer yandan çocuğunuz yazı yazdığında okuması 
da iyileşir. “Min...” (My...) kitabında çocuk sizinle birlikte 
kısa bir öyküyü ilişkilendirebilir, çizebilir ve yazabilir. 
Örneğin “Benim tavşanım” veya “Benim yolculuğum...”. 
Çocuğun heceleme hatalarını düzeltmeyin ama yazma 
denemeleri için çocuğunuzu takdir edin.

Çocuğunuz sizin için okuma yaptığında çocuğunuzun 
kendi başına okuyamayacağı kelimeler olabilir.

Esasen ne okunduğunun anlaşılması üzerinde bir etki-
si yoksa çocuğunuzun yanlış okuması halinde düzelt-
me yapmamanız gerekir. 

Çocuğunuzun kelimeleri kendi başına okumasına izin 
vererek destek olabilir ve çaba göstermesini övgüyle 
karşılayabilirsiniz. Önemli olan şey, çocuğunuzun pra-
tik yapması ve okumaktan mutlu olmasıdır.

Eğer metin çok zorluysa çocuğunuza yüksek sesli 
olarak okuyabilirsiniz. 

“Çocuğunuzun kelime okuması nasıl desteklenmeli” 
belgesini çocuğunuza okutmak size yardımcı olabilir. 

Çocuğunuzun okumanın hoş olduğunu düşünmesi 
önemlidir. Okumaya harcanan zaman, siz ve çocuğunuz 
arasında keyifli bir zaman olmalıdır. Bu zamana öncelik 
verin ve siz okurken rahatsız edilmekten veya araya giril-
mesinden kaçının. 

Çocuğunuzu teşvik ettiğinizde ve çocuğunuzun okuması-
na ilgi gösterdiğinizde çocuğunuz genelde daha fazla 
okumak isteyecektir. 

Eğer yine de çocuğunuzun okumak istemediğini görürse-
niz şunları yapabilirsiniz:
•  çocuğunuzun ilgisini çeken yeni kitaplar bulabilirsiniz 
•  kitabın çok zor mu olduğunu değerlendirebilirsiniz. 
Çocuğunuzun kelimelerin çoğunu kendi başına okuyabi-
liyor olması gerekir
•  okumanın daha akıcı olması için aynı kitabı birkaç defa 
okuyun
•  her iki paragraftan birini çocuğunuz için sesli okuyun
•  okumak için harcanan zamanı kısaltın
•  gün içerisindeki zamanın uygun olup olmadığını ve 
başka bir yerde mi okuma yapmanız gerektiğini değerlen-
dirin. 

Çocuğunuzun okumakta zorlandığını veya tamamını 
okuma isteğini kaybettiğini görürseniz bunu okuldan sor-
manız veya okuma danışmanlarına isimsiz danışmak için 
Pedagojik Psikolojik Danışmanlık ile 8940 3777 numaralı 
telefondan irtibata geçmeniz gerekir. 

Birlikte okumak ve ne okuduğunuz hakkında konuşmak, 
çocuğunuzun dil ve okuma becerilerini geliştirmeye 
yardımcı olur.

Okuma ÖNCESİNDE, SIRASINDA ve SONRASINDA 
çocuğunuzla kitap hakkında konuşmak iyi bir fikirdir. 
“Çocuğunuzla birlikte nasıl okuma yapmalı” talimatların-
da kitaplar hakkında nasıl konuşabileceğinize dair özel 
fikirler bulabilirsiniz. 

Okuma yaparken çizimler, kelimeler, içerik ve aklınıza 
gelen her şey hakkında konuşabilirsiniz. 

Çocuğunuz ne kadar çok bilgiye sahip olursa ve 
çocuğunuz ne kadar çok kelime biliyor ve kullanıyorsa 
çocuğunuz daha iyi bir kullanıcı olma ihtimali o kadar 
fazladır. Çocuğunuzun kitaplardaki içeriği anlamak ve 
kendisini yazılı olarak ifade edebilmek için birçok kelime 
bilmesi gerekir. 

Açık ve sorgulayıcı sorular sorduğunuzda çocuğunuz 
kitap hakkındaki sohbete daha aktif olarak katılır. Bunu 
yapmakla çocuğun anlatım dili ve isteği uyarılmış olur. 

Eğer Danca dışında bir dil konuşuyorsanız kitap hak-
kında konuşurken o dili de kullanabilirsiniz. Hem Danca 
hem de çocuğunuzun anadilinde kelimeler ve cümleler 
hakkında konuşun. Ayrıca kendi anadilinizde de kitap 
okuyabilirsiniz.

Çocuğunuzun kelime 
okumasini destekleyin

Çocuğunuzla birlikte yazin

Çocuğunuzla birlikte 
okuyun ve konuşun

okuma zamani ve arzusu

anne-baba olarak 
önemlisiniz 
Anne-baba olarak çocuğunuzun okuma ve yazma 
becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor-
sunuz. Okuma ve yazma, çocuğunuzun kişisel ge-
lişimi ve çocuğunuzun gelecekteki hayatında nasıl 
performans göstereceği bakımından önemlidir.
 
Çocuğunuzun nasıl okuduğuna bakılmaksızın, 
anne-baba olarak çocuğunuzun okumasının ge-
lişmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzla her 
gün 15-20 dakika birlikte okuma yaparak kendi-
sinin okumasına destek olabilirsiniz. Çocuğunuz 
çok okuma yapmak ve size yüksek sesli okumak 
suretiyle okumada daha iyi hale gelebilir. 

Aynı zamanda çocuğunuzun kendi başına 
okuyamadığı kitaplardan çocuğunuz için yüksek 
sesle okuma yapmaya devam etmek suretiyle 
çocuğunuzun okumasını destekleyebilirsiniz.  
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