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Çocuğuma okumaktan zevk alması için, nasıl yardımcı olabilirim?
Aileler için bir düşünceler koleksiyonu

Bir düşünceler koleksiyonun kısaltılmış şeklini, kullanılmak üzere verdikleri için Basel-Land Kantonu
okul müfettişliğine teşekkür ederiz.

Okumayı öğrenmek uzun bir süreçtir. Çocuğunuzu siz aileler bu konuda aktiv ve etkili
destekleyebilir ve teşvik edebilirsiniz. İyi bir okuma yeteneği, çocuğunuzun okuldaki
başarısınıda çok teşvik eder.
Ve şayet anadil Almanca değilse?
Şayet Almancayı hiç veya kötü konuşuyorsanız, buna rağmen çocuğunuza yardımcı
olabilirsiniz. En önemlisi çocuğunuzu, konuşmasını ve okumasını bildiğiniz lisanda teşvik
etmeniz. Genelde bu sizin anadilinizdir. Bir çocuk anadilini nekadar iyi bilirse, Almanca
lisanına geçişide çok daha rahat başarır.
Aşağıdaki 7 Kural, çocuğunuza en iyi nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında bilgi verecektir.

1. Kural: Çocuğunuzla konuşun
Konuşma ve dinleme, okumanın temelini teşkil eder. Çocuğunuz, dinleme ve konuşma
sayesinde lisan öğrenir. Konuşma ve şarkı söylemek çocuğa lisanın tonunu öğretir. Buda
çocuğunuzun okuma kabiliyetini kazanmasına yardımcı olur. Aşağıda belirtilen hususlar,
konuşma lisanında çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğinizi gösterir:
–
–
–
–
–
–
–

Aile içinde kendinizden, büyük anne-baba ve akrabalarınız hakkında hikayeler anlatın.
Çocuğunuzla, yaptığınız ve üzerinde düşündüğünüz konuları konuşun.
Çocuğunuza sorular sorun.
Çocuğunuzun, ne düşündüğünü ve hissettiğini söylemesi için cesaretlendirin.
Çocuğunuzdan size, gün boyunca yaşadıklarını anlatmasını isteyin.
Çocuğunuz konuşurken ona zaman verin. Bırakın istediğini anlatabilmesi için gerekli
kelimeleri kendisi bulsun.
Çocuğunuzla birlikte kafiyeli kelimeler ve oyun tekerlemeleri öğrenin. Onunla çocuk
şarkıları söyleyin .
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2. Kural: Okumayı bir eğlenceye dönüştürün
Okumak ve birine birşey okumak bütün aileye zevk verebilir. Aşağıda belirtilen hususlar,
çocuğunuzun okumayı öğrenmesinde yardımcı olacaktır.
–
–
–
–
–
–
–
–

Çocuğunuzun çok sevdiği hikayeleri, çocuğunuz istediği kadar kendisine okuyun.
Çocuğunuzun zevk aldığı kitapları seçiniz.
İçerisinde bazı bölümleri tekrar edilen hikayeleri okuyun ve çocuğunuzu beraber okuması
için cesaretlendirin.
Birşey okurken kelimeleri göstererek okuyunuz. Bu konuşulan ve yazılı olan kelimeler
arasında, çocuğun bir bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Değişik metinler kullanınız: hikayeler; şiirler; gazete ve mecmua yazıları; resimli macera
dergileri.
Şayet çocuğunuz ertesi sabah uykusunu alabiliyorsa, bir akşam öncesini okumaakşamı
olarak belirleyin. Ozaman çocuğunuzun daha geç yatmasına veya yatakta okumasına
izin veriniz.
Çocuğunuza kitap hediye etmeleri için akraba ve tanıdıklarınızı teşvik ediniz.
Çocuğunuzla bir kütüphane ziyaret ediniz.
Çocuğunuza, bir çocuk dergisi abone ediniz.

3. Kural: Hergün okuyun
Çocuklar aynı şeyin tekrarını severler. Okuma, siz ve çocuğunuzun beraberce sevinebileceği
birşeydir. Bunun için zaman ayırırsanız, çocuğunuza okumanın önemli olduğunu ve zevk
verdiğini gösterirsiniz.
–
–
–
–
–
–

Çocuğunuza, birşeyler okumaya erken başlayın.
Mümkün olduğunca hergün, çocuğunuzla okumaya konsantre olacağınız bir zaman
belirleyin.
Okuma için rahat bir köşe hazırlayın.
Çeşitli kitaplar tercih edin.
Çocuğun, hikayeyi temsili tasavvur edebilmesi için, yavaşça okuyun.
Çocuğunuz okunmayı öğrendikten sonrada, ona birşeyler okumayı sürdürünüz. Onunla
yeni dünya yaşamlarını öğrenir ve beraber okuma cazibesine sevinebilirsiniz.

4. Kural: Çocuğunuza örnek birisi olunuz
Çocuğunuz için, ailece önemli bir örneksiniz. Çocuğunuz sizi, zevk veya bilgilenmek için
okuduğunuzu görürse, ozaman okumanın değerli bir meşguliyet olduğunu anlar.
–
–
–
–

Reçete, paket üzerindeki yazıları, broşürleri vs. sesli okuyun.
Çocuğunuzla, trafik işareti; talimat tabelası ve dükkan ve lokantaların isimlerini okuyunuz.
Bilgilenmek için, yemek kitabı; telefon rehberi; atlas; sözlük kullanınız.
Çocuğunuzla, kartpostal; mektup veya arkadaş ve akrabalarınızın e-postasını okuyunuz.
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5. Kural: Kitaplar hakkında konuşun
Kitaplar hakkında konuşmak, okumak kadar önemlidir. Çocuk böylece yaşadıklarıyla bağlantı
kurar. Ve çocuk, kelime haznesini yeni kelimelerle ve deyimlerle genişletir.
–
–
–
–
–
–
–
–

Çocuğunuzla, hangi kitapları severek okumak istediğini konuşun.
Çocukluğunuzda ençok sevdiğiniz kitaptan anlatın.
Bir şiir okurken, sonraki kafiye kelimesinin hangisi olabileceğini tahmin etmesi için,
çocuğunuzu teşvik ediniz.
Okuma esnasında, hikaye hakkında çocuğunuzun soru sormasını teşvik ediniz.
Çocuğunuzu eleştiri yapması içinde teşvik ediniz. Yazarın düşüncesini kabul ediyormu?
Metin hakkında ara sorularla, okumaya ara veriniz.
Bir hikaye hakkında düşünmesi için çocuğunuza zaman verin. Konuyla ilgili, gerekirse
birkaç gün sonra yeniden sorular sorun.
Okuma bittikten sonra, hikaye hakkında çocuğunuzla konuşun. Böylece çocuğunuzun
okuduğu metni anlayıp anlamadığını görürsünüz.

6. Kural: Çocuğunuz okurken dinleyin
Dinlerseniz, çocuğunuz egzersis yapma imkanı elde eder ve okuma maharetini geliştirir.
Tepkileriniz ve dikkatiniz önemlidir.
–
–
–
–
–

Çocuğunuza, okunan hikayenin size zevk verdiğini gösterin ve ilgi gösterin ve sorular
sorun.
Zor kelimeleri hecelemesi ve okuması için çocuğunuza zaman tanıyın.
Okurken ve birine birşey okurken rahatsız edilmemeye dikkat ediniz.
Çocuğunuzun zor metinler seçmemesine dikkat ediniz.
Çocuğunuzla nöbetleşe okuyun. Beraberde birşey okumayı deneyin.

7. Kural: Çocuğunuzun çabalarını takdir ediniz
Okumayı öğrenmek, zaman, çok egzersis ve öğretmen ve ailenin yardımlarını ister.
–
–

Çocuğunuz okuduğu zaman, onu övünüz.
Çocuğunuzun kendine uygun kitaplar bulmasına yardımcı olun. Örneğin kütüphanede.

Siz yalnız değilsiniz
Çocuğunuza, okuma yeteneğini geliştirmesi için gerekli yardımın yapılmasında yalnız
değilsiniz. Kardeşleri ve diğer aile bireyleride size bu konuda yardımcı olabilirler.
Çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğinizi, çocuğunuzun öğretmenleriylede konuşunuz.
İlginiz, çocuğunuzun okulda daha başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

