
read
– birlikte okuyoruz

Çantadaki kitaplar birkaç defa okunabilir. Fakat başka kitaplar da okuyabilirsiniz - örneğin, siz 
ve çocuğunuz kütüphaneden daha fazla kitap ödünç alabilirsiniz. Kütüphane görevlisinden veya 
çocuğunuzun öğretmeninden iyi kitap bulmakta size yardımcı olmalarını isteyin.

Başka kitaplar hakkında www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge adresinden fikir edinebilirsi-
niz. Ayrıca www.eReolen.dk adresinden e-kitap ve sesli kitap ödünç alabilirsiniz.

Çocuğunuzun UNI girişiyle www.eReolenGo.dk ve www.superbog.dk sayfalarında kitap okuya-
bilirsiniz.

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

www.aarhus.dk/read internet sitesinde READ - birlikte okuyoruz hakkında okuma yapabilir ve birkaç 
dilde materyal bulabilirsiniz.

daha fazla kitap bulun

read hakkinda daha fazlasini okuyun



Çocuğunuz sizin alışveriş listesi, e-posta, SMS, v.s. 
yazdığınızı görürse metinlerin ne için kullanıldığını 
öğrenmeye başlar ve sonrasında da kendisi 
yazmak ister. Çocuğunuzun eğri büğrü çizgiler 
çizerek veya çizimlerin üstüne harfler yazarak oyun 
oynamasına izin verin. Çocuğunuzun yazma teşeb-
büslerini kabullenmeniz önemlidir. Çocuğun yazı 
yazarak kendisini ifade etme deneyimine izin verin.

Okumakla geçen zaman sizinle çocuğunuz 
arasındaki hoş bir zaman haline geldiğinde 
çocuğunuz okumanın ve kitaplar hakkında sohbet 
etmenin keyfini tadacaktır. Çocuğunuz sizin ilginizi 
gördüğünde okumak isteyecektir.

Siz okurken rahatsız edilmekten veya engellen-
mekten kaçının. Nerede ve gün içinde ne zaman 
birlikte okumanın en iyi olduğunu değerlendirebi-
lirsiniz.

Ayrıca olabildiğince sık okuma yapın.

Aynı kitabı birkaç defa okumak da iyi bir fikirdir. 
Çünkü kitap her okunduğunda konuşabileceğiniz 
yeni kelimeler ve konu başlıkları bulursunuz.
Kitapları tercihen çocuğunuzla birlikte seçin. 
Örneğin çocuğunuzun hangi konu başlıklarına ve 
kitaplara ilgi duyduğuna dikkat etmeye çalışın.
Çocuğunuzla birlikte farklı türlerde kitaplar oku-
duğunuzda çocuğunuzun metin hakkındaki ilgisi 
ve bilgisi artar.

okuma zamani ve arzusu

Çocuğunuzla birlikte 
yazin

Çocuğunuzla birlikte kitap okursanız ve kitap hakkında 
konuşursanız ona muazzam bir yardımda bulunmuş 
olursunuz.

Okuma ÖNCESİNDE, SIRASINDA ve SONRASINDA 
çocuğunuzla kitap hakkında konuşmak iyi bir fikirdir. 
Aklınıza gelen çizimler, kelimeler, içerik veya başka herh-
angi birşey hakkında konuşabilirsiniz.

Kitap hakkındaki sohbet çocuğunuzun ilgisini çeken 
şeylere dair olsun. Kelimeleri öyküye katarak ve açıkla-
malarla netleştirerek çocuğa yardımcı olun.
Çocuğunuzun eşyalar hakkındaki bilgisi ne kadar 
büyükse ve çocuğunuz ne kadar çok kelime biliyor ve 
kullanıyorsa çocuğunuz kitaplardaki içeriği o kadar iyi an-
layacaktır. Çocuğunuz için zor olduğunu düşündüğünüz 
kelimeleri atlamamak önemlidir. Çocuğunuzun bilmediği 
kelimeleri ve cümleleri açıklayın ve tercihen gösterin.

Açık ve sorgulayıcı sorular sorduğunuzda çocuğunuz 
kitap hakkındaki sohbete daha aktif olarak katılır. Bunu 
yapmakla çocuğun anlatım dili ve isteği uyarılmış olur. 
Çocuğunuzu dinlemek ve sorularını cevaplamak için 
kendinize iyice zaman ayırın.

Kelimelerin ve harflerin nasıl göründüğü ve ses verdiği 
hakkında konuşmakla çocuğunuzun dil farkındalığını 
desteklemiş olursunuz. Kitap okumayı bitirdiğinizde 
metni inceleyebilirsiniz. Örneğin aynı sesi veren kelime-
leri bulabilir veya metinden çocuğunuzun adının harflerini 
bulabilirsiniz.

“Çocuğunuzla birlikte nasıl okuma yapmalı” belgesini 
okumak size yardımcı olabilir.

Eğer Danca dışında bir dil konuşuyorsanız kitap hakkın-
da konuşurken o dili de kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla en 
iyi olduğunuz dilde konuşun. Ayrıca kendi anadilinizde de 
kitap okuyabilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte 
okuyun ve konuşun

anne-baba olarak 
önemlisiniz
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Anne-baba olarak çocuğunuzun merakını, 
okuma zevkini uyandırma ve çocuğunuzun 
iyi okuyup yazabilmesine güç katma fırsatına 
sahipsiniz. Okuma ve yazma, çocuğunuzun 
okulda ve gelecekteki hayatında nasıl perfor-
mans göstereceği bakımından önemlidir.

Çocuğunuzla birlikte kitap okuduğunuzda 
metin hakkında konuşun ve günlük faaliyetle-
ri yazarak oyun oynayın. Bu, çocuğunuzun dil 
becerilerini ve yazılı kelime bilgisini geliştir-
meye yardımcı olur.


