
read
- 0 sınıfında bırlıkte okuyoruzwww.aarhus.dk/read internet sitesinde READ - birlikte okuyoruz hakkında okuma yapabilir ve 

birkaç dilde materyal bulabilirsiniz.

daha fazla kıtap bulun

read hakkında daha fazlasını okuyun

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.



anne-baba ola-
rak önemlısınız

Çocuğunuzla birlikte kitap okursanız ve kitap hakkın-
da konuşursanız ona muazzam bir yardımda bulun-
muş olursunuz.

Okuma ÖNCESİNDE, SIRASINDA ve SONRASINDA 
çocuğunuzla kitap hakkında konuşmak iyi bir fikirdir. 
Okuma yaparken çizimler, kelimeler, içerik ve aklınıza 
gelen her şey hakkında konuşabilirsiniz. Kitap hak-
kındaki sohbet çocuğunuzun ilgisini çeken şeylere 
dair olsun. Kelimeleri öyküye katarak ve açıklamalarla 
netleştirerek çocuğa yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzun eşyalar hakkındaki bilgisi ne kadar 
büyükse ve çocuğunuz ne kadar çok kelime biliyor 
ve kullanıyorsa çocuğunuz kitaplardaki içeriği o 
kadar iyi anlayacaktır. Çocuğunuz için zor olduğu-
nu 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 dili ve ilişki kurma arzusu 
uyarılmış olur. Çocuğunuzu dinlemek ve sorularını 
cevaplamak için kendinize iyice zaman ayırın.

Çocuğunuza yardımcı olursanız veya kelimeler ile 
harflerin nasıl göründüğünü ve ses verdiğini farketti-
rirseniz çocuğunuzun öğrenmesi daha kolay zaman 
alacaktır. Kitap okumayı bitirdiğinizde aynı harfle ve 
sesle başlayan kelimeler hakkında konuşabilirsiniz.
“Çocuğunuzla birlikte nasıl okuma yapmalı” belgesini 
okumak için yardım bulabilirsiniz.

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

Çocuğunuzla birlikte 
okuyun ve konuşun

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 isteyecek-
tir.

Siz okurken rahatsız edilmekten veya araya girilmesin-
den kaçının. Nerede ve gün içinde ne zaman birlikte 
okumanın en iyi olduğunu değerlendirebilirsiniz.
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 okuduğunuz-
da çocuğunuzun metin hakkındaki ilgisi ve bilgisi artar.

okuma zamanı ve arzusu

Belki çocuğunuz ufak bir kitabı kendi başına okumak 
istiyor.

Çocuğunuzun - hatırlıyor veya tahmin ediyor olsa da 
- kendi başına okuma deneyimini yaşaması önemlidir. 
Okunan şeyden ne anlaşıldığını etkilemediği müd-
detçe çocuğun hatalarını düzeltmekten kaçının.

Çocuğunuzu teşvik ettiğinizde ve çocuğunuzun 
okumasına ilgi gösterdiğinizde çocuğunuz daha fazla 
okumak isteyecektir.

Eğer başlangıçta çocuğunuza sesli kitap okursanız işe 
yarayabilir.

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

Çocuğun ilk defa bağimsiz 
okuma yapmasına destek

Çocuğunuz sizin yazdığınızı ve okuduğunuzu 
gördüğünde metinlerin ne için kullanıldığını keş-
feder ve kendisi de okumaya, yazmaya ilgi duyar. 
Çocuğunuz yazarak oyun oynasın. 

Örneğin çocuk, istekler listesi, metin mesajları veya 
kısa öyküler yazabilir. Belki de çocuk kendi adında 
bulunan harfleri yazabilir. Çocuk sesleri dinlemeye 
başlayarak bunları harflerle ilişkilendirebilir.

Çocuğunuzun yazma teşebbüslerini kabullenmeniz 
önemlidir. Çocuğun yazı yazarak kendisini ifade 
etme deneyimine izin verin.

Çocuğunuzla birlikte 
yazın
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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 gele-
cekteki hayatında nasıl performans göstereceği 
bakımından önemlidir.

Çocuğunuzla birlikte kitap okuduğunuzda metin 
hakkında konuşun ve günlük faaliyetleri yazarak 
oyun oynayın. Bu, çocuğunuzun dil becerilerini ve 
yazılı kelime bilgisini geliştirmeye yardımcı olur.


