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Küçük Çocuklarla Kitap Okumak

Anne-babalar için hazırlanmıß bir broßür

Çocuk bakımı ve çocuk sa©lı©ı

Niçin küçük çocu©unuzla kitap okumanız gerekir?
• Okumak çocu©unuzun gelißiminin çok önemli parçasıdır. Küçük çocu©unuzla yüksek sesle
kitap okumak okula baßladı©ı zaman ihtiyaç duyaca©ı becerilerin gelißmesine yardımcı
olacaktır. Bunu yaparken küçük çocu©unuza okula baßlamadan önce okumayı “ö©retmeye”
çalıßmıyor, onun kitap okuma sevgisini kazanmasına yardımcı oluyorsunuz. Çocu©unuz bir
kitabın nasıl okundu©unu anlayacak ve ne kadar e©lenceli olabilece©ini ö©renecektir.
• Yüksek sesle okumak, ayrıca, çocu©unuzla aranızda yakın bir ba© kurma imkanı
vermektedir. Birlikte güzel bir zaman geçirirken, kitaptaki resimler ve kelimeler size
konußacak, gülecek, e©lenecek pek çok ßey verecektir.

Küçük çocu©unuzla ne zaman okumaya baßlamalısınız?
• Belirli bir yaß yoktur ancak, ne kadar erken olursa o kadar iyi
olur. Bazı kißiler çocuklara do©duktan hemen sonra okumaya
baßlamak gerekti©ine inanırken, bazıları ise çocukların baßlarını
biraz kontrol edebilmeye baßladıkları ve dizinizin üzerinde
destekle oturabilecekleri 4-6 aylıkken baßlamasını söylemektedir.
• Bebe©iniz kollarınızın arasında olmaktan, sesinizi dinlemekten ve
kitaplardaki resimlere birlikte bakmaktan büyük zevk alacaktır.
Bu nedenle mümkün oldu©unca erken baßlayınız.

Küçük çocuklara ne kadar sık kitap okumak gerekir?
• Ne kadar uzun veya ne kadar sık okuyaca©ınıza dair do©ru bir
rakam yoktur. Küçük çocuklar günlük yaßamda her zaman aynı
zamanda yapılan ßeyleri sevmektedir. Bu yüzden her gün bir okuma zamanı belirlemeniz
tavsiye edilir. Yatma saatinde bunu yapabilirsiniz ancak, çocu©unuzun günün her hangi bir
saatinde kitap seçip birlikte okumak isteyebilir. Çünkü bundan hoßlanmaktadır.

Küçük çocu©umun bu konuya ilgisini nasıl çekebilirim?
• Küçük çocu©unuz sizin sesinizi sevmektedir. Bu nedenle televizonu ve radyoyu kapatınız;
çocu©unuz sizin sesinizi duyabilsin. Hem böylece dikkatleri daha az da©ılacaktır ve kendisini
birlikte okudu©unuz kitaba daha çok verebilecektir.
• Çocu©unuz size yakın veya dizinizin üstünde otursun; böylece hem ikiniz de rahat olursunuz
ve kitabı iyi görebilir ve dokunabilirsiniz. Çocu©unuzu kitaptaki ßeyleri göstermeye teßvik
edin ve sayfaları onun çevirmesine izin verin.
• Okuyaca©ınız kitabı çocu©unuzun seçmesine izin verin. Aynı kitabı defalarca okutmak
isteyebilirler. Çünkü bir sonraki sayfada ne geldi©ini ö©renirler ve daha fazla katılabilirler.
Çocu©unuzun bir cümlenin sonuna gelen kelimeyi bildi©inde veya bir sonraki sayfada ne
olaca©ını anlatabildi©inde ne kadar mutlu olaca©ını tahmin edin. Büyüdükçe ilgi duydukları
ßeyler de©ißecektir ve böylece kitap seçmelerine izin vermek daha kolay olacaktır ve nelere
ilgi duyduklarını sizinle paylaßacaklardır.
• Oyunlar oynayın ve e©lenin. Pek çok farklı aktivitilere baßlamak için kitabı kullanabilirsiniz.
Küçük çocu©unuz kitabın ritmine ayak uydurmayı veya kitaptaki hikayeye uyan hareketler
yapmayı sevecektir. Aslında ßarkı olan pek çok hikaye bulunmaktadır. Çocu©unuz hikayeye
göre ßarkı söylemeyi çok sevecektir.
• Kendisine sorular sorun ve kitaptaki ßeyleri göstermelerini isteyin. Çocu©unuzun kitapta
gördüklerini araßtırmasına yardımcı olun. Sevdikleri ßeyleri, daha önce gördükleri ßeyleri,
gördükleri renkleri göstermelerini ve anlatmalarını ve sayfadaki ßeyleri saymalarını isteyin.
• Kütüphaneye üye olun. Kütüphane ziyaretlerini kitap macerasının bir parçası haline getirin.
Çocu©unuz kitap seçerken e©lenecektir ve seçecek çok kitapları olacaktır. Kütüphanedeki
“yüksek sesle okuma” (read aloud) saatlerine de gidebilirsiniz. Bu çocu©unuza kitap
okumayı seven pek çok kißi oldu©unu ve çok e©lenebilece©inizi gösterir.
Çocu©unuzla kitap okuma ile ilgili bu tavsiyeler Let’s Read (Kitap Okuyalım) programı
tarafından sunulmaktadır. Let’s Read programı, the Smith Family kurulußu ile ißbirli©i içinde,
Toplum Çocuk Sa©lık Merkezi (Centre for Community Child Health) tarafından
hazırlanmıßtır. Daha ayrıntılı bilgi web sitesinden alınabilir: www.letsread.com.au
Veliler ¥çin Hazırlanan Bu Broßür de©ißik toplum dillerinde de temin edilebilir ve Early
Childhood Connections web sitesinden yüklenerek yazdırılabilir. www.ecconnections.com.au
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