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Çantadaki kitaplar birkaç defa okunabilir. Kütüphaneden daha çok kitap ödünç alabilirsiniz 
veya çantadaki kitaplar birkaç defa okunabilir. Kütüphaneden veya www.aakb.dk adresinden 
daha fazla kitap bulabilirsiniz. Çocuğunuzun ilgi alanına ve okuma seviyesine uyan iyi kitaplar 
hakkında fikir vermesi için kütüphane görevlisinden veya çocuğunuzun öğretmeninden size 
yardım etmesini isteyin.

Diğer kitaplar hakkında bilgiyi www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge adresinden bulabilirsi-
niz. Ayrıca www.eReolen.dk ve www.eReolenGo.dk adreslerinden e-kitap ve sesli kitap ödünç 
alabilirsiniz. eReolen ve eReolenGo kitapların internet bağlantısı ile veya olmaksızın okunabil-
diği / dinlenebildiği
bir uygulama olarak da mevcuttur.

Çocuğunuzun UNI giriş bigileriyle şu adreslerden kitap okuyabilirsiniz:
www.superbog.dk
www.læsløs.dk

“Oku ve Yaz” uygulamasıyla veya www.skrivoglæs.dk adresinden kısa öyküler yazabilirsiniz.

READ - birlikte okuyoruz hakkında daha fazla bilgiyi www.aarhus.dk/read adresinden 
okuyabilirsiniz. Burada READ - Birlikte okuyoruz filminin yanısıra Danca ve bazı dillere 
tercüme edilmiş olan broşürü ve talimatları bulabilirsiniz.

daha fazla kitap bulun

read hakkinda daha fazlasini okuyun



Çocuğunuz kendisi yazdığında okuması gelişir. Diğer 
yandan çocuğunuz kendisi okuduğunda yazması 
daha iyi hale gelir. Çocuğunuzu günlük yaşantının 
yazma faaliyetlerine katmaya özen gösterin. Örneğin 
çocuğunuzla birlikte SMS veya alışveriş listesi yazabilir-
siniz. “Benim ....” kitabında çocuğunuz kısa bir öyküyü 
çizerek yazabilir. En önemli şey çocuğunuzun yazı 
yazmasıdır. Yazılışın yanlış olması önemli değildir.

1. ünitede çocuğunuzun okuma seviyesine uygun kitaplar-
dan çocuğunuzun size sesli okuma yapmasına ağırlık veril-
mektedir. “Çocuğunuzun bağımsız okuma yapmasını nasıl 
desteklemeli” sayfalarında çocuğunuzun okumasına nasıl 
destek olacağınız hakkında yardım bulabilirsiniz.

Birlikte okumak ve ne hakkında okuma yaptığınızı konuşmak, 
çocuğunuzun dil ve okuma becerilerini geliştirmeye yardım-
cı olur. İster çocuğunuz size okusun ister siz sesli olarak 
çocuğunuza okuyun bu geçerlidir.

Okuma ÖNCESİNDE, SIRASINDA ve SONRASINDA 
çocuğunuzla konuşmak iyi bir fikirdir. “Çocuğunuzla birlikte 
nasıl okumalı” talimatlarında kitaplar hakkında nasıl konuşabi-
leceğinize dair belli fikirler bulabilirsiniz.

Okurken aklınıza gelen çizimler, kelimeler, içerik veya başka 
herhangi birşey hakkında konuşabilirsiniz.

Çocuğunuzun bilgisi ne kadar fazlaysa ve çocuğunuz ne kadar 
çok kelime bilir ve kullanırsa çocuğunuzun iyi bir okuyucu 
olma ihtimali o kadar fazladır. Çocuğunuzun kitaplardaki içeriği 
anlaması ve kendisini yazılı olarak ifade edebilmesi 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 özendirilir.

Danca dışında bir dilde konuşursanız kitap hakkında konuşur-
ken de o dili kullanabilirsiniz. Kelimeler ve ifadeler hakkında 
hem Danca hem de çocuğun anadilinde konuşun. Ayrıca 
anadilde yazılmış kitapları da okuyabilirsiniz.

Çocuğunuzun ilk defa 
bağimsiz okuma yap-
masina destek olun

Çocuğunuzla birlikte 
yazin

Çocuğunuzla birlikte 
okuyun ve konuşun

Okuma vaktinin eğlenceli geçmesi önemlidir. Zamanı önce-
liklendirin ve okurken rahatsız edilmekten veya müdahale 
edilmekten kaçının. Çocuğunuzu okumaya teşvik ettiğinizde 
ve onun okumasına ilgi gösterdiğinizde çocuğunuz daha 
fazla okumak isteyecektir.

Eğer yine de çocuğunuzun okumak istemediğini görürseniz 
şunları yapabilirsiniz:

•  çocuğunuzun ilgisini çeken konularda yeni kitaplar bulabi-
lirsiniz

•  kitabın çok zor olup olmadığını değerlendirebilirsiniz - 
çocuğunuzun kelimelerin çoğunu kendi başına okuyabilme-
si gerekir

•  çocuğunuzun aynı kitabı birkaç defa okumasını teşvik 
edebilirsiniz

•  çocuğunuz kendisi okumadan önce kitabı yüksek sesle 
okuyabilirsiniz 

• okumak için harcanan zamanı kısaltabilirsiniz
•  gün içerisinde daha uygun bir saatte veya yerde okuyabi-

lirsiniz

Eğer çocuğunuzun okumakta zorlandığını veya okuma 
arzusunun sürekli olmadığını görürseniz doğrudan okuldan 
sormanız gerekir. Aarhus Belediyesi’nde Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning  8940 3777 numaralı telefon hattından 
isimleri gizli tutarak okuma danışmanlığı sunmaktadır.

okuma zamani ve arzusu

ebeveyn olarak 
önemlisiniz
Ebeveyn olarak çocuğunuzun okuma ve yazma be-
cerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktasınız. 
Okuma ve yazma, çocuğunuzun okulda ve gelecekteki 
hayatında nasıl bir performans göstereceği bakımından 
önemlidir.

Çocuğunuz okumayı okulda öğrenir. Ebeveyn olarak 
her gün birlikte okuma yaptığınızda çocuğunuzun 
okuma becerilerinin gelişimine destek olur-
sunuz. Çocuğunuzun okuması nasıl olursa olsun, 
çocuğunuzun okumak istemesine ve daha iyi bir okuy-
ucu olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ayrıca çocuğunuzun kendi başına okuyamadığı kitap-
lardan çocuğunuz için yüksek sesle okuma yapmaya 
devam ederek çocuğunuzun okumasına destek olabi-
lirsiniz.
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