
Araştırmalara göre, küçük bir çocukla birlikte
okumak, çocuğunuzun eğitimine yardımcı
olmak için yapabileceğiniz en önemli şeydir.

BİR DENGE
KURUN

Çocuğunuz hatalar yapabilir. Doğru söylediği kelimeler 

için onu övün ama zorlandığı kelimeleri düzeltmeyin

• Çocuğunuzu,�okuması�için�motive�edecek�şeylere�dikk
at�edin

Örneğin�bir�yarışmaya�katılım�koşullarını�okumasını�veya�en�sevdiği�

programın�yayın�saatini�televizyo
n�rehberinden�bulmasını�sağlayın

• Çocuğunuz,�sürekli�olara
k�bazı�kelimeleri�söylemekte�zorlanıyorsa,�

okumaya�başlamadan�önce�her�zaman�bu�kelimeler�üzerinde�durun

Yoğun olduğunuz zamanlarda, fark etmeden acele edebilir ve çocuğunuzun hızlı bir şekilde okumasına neden olabilirsiniz. Onları kesintisiz şekilde dinlemek için yavaşlayın  Çocuğunuz�sizinle�konuşurken�veya�size�bir�şey�okurken�tüm�dikkatinizi�ona�verin�•Hikâyenin�bölümlerini�sırayla�okuyun�•Çocuğunuzu�tekrar�okumaya�teşvik�etmek�için,�çocuğunuza�onu�bir�şeyler�•�okurken�dinlemeyi�çok�sevdiğinizi�söyleyin •

DİNLEMEK, DİNLEMEK VE DİNLEMEK İÇİN ZAMAN AYIRIN

KİTAP OKUMAYI 
DÜZENLİ OLARAK BİRLİKTE 

GEÇİRİLEN ZAMAN HALİNE GETİRİN

Birlikte kitap okumak için düzenli olarak ‘özel bir zaman’ yaratın. 

Çocuklar yalnızca kendileriyle ilgilenildiği bu tür zamanları çok severler

• Çocuğunuzun�uyku�saatin
de�düzenli�olarak�hikâye�o

kumak�için�bir�

zaman�belirleyin

• Çocuğunuzla�birlikte�kitap
�okumak�için�televizyonunuzu�ve

�cep�

telefonunuzu�kapatın

• Çocuğunuza�küçükken�en
�çok�sevdiğiniz�kitabı�veya

�hikâyeyi�

anlatın�veya�bir�hikâye�uy
durun

Küçük çocukların birçoğunun okumakta zorlanmalarının nedeni, kendilerinden çok zor kitapları okumalarının istenmesidir   Çocuğunuzun�sevdiği�bir�kitabı�seçmesini�sağlayın�•�
Çocuğunuzun�öğretmenine�çocuğun�okuma�seviyesine�en�uygun�olan�kitabın�hangisi�olduğunu�sorun�•�Çocuğunuza�daha�zor�kitapları�siz�okuyun�ama�ona�kolay�kısımları�okutun�•�En�sevdiği�kitabı�çocuğunuzla�birlikte�tekrar�tekrar�okuyun�•�Tekrar�etmek,�çocukların�öğrenmelerini�kolaylaştırır�•
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YAPAMADIĞINIZ ŞEYE DEĞİL

YAPABİLDİĞİNİZ ŞEYE ODAKLANIN!

Her şeyi doğru yapmak için bazen çok çalışmamız gerekir. Söz konusu okumak

olduğunda sadece birkaç küçük ayrıntı bile gerçekten fark yaratabilir

• Çocuğunuzun�öğretmeni�veya�öğretim�asistanıyla,�çocuğunuzun
�okuma�durumu

konusunda�konuşun

• Bölgenizdeki�kütüphaney
e�üye�olarak�(Kimlik�Kartı�gereklidir)�hikâye

�okuma�seminerleri

düzenlenip�düzenlenmediği�veya�hikâye�CD’lerin
i�ödünç�alıp�alamayacağınızı�öğrenin

• Diğer�anne�babalarla�ve�v
elilerle�çocuklarının�sevdi

ği�kitaplar�hakkında�konu
şun
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ANNE BABALAR İÇİN,ÇOCUKLARIN OKUMASINIKOLAYLAŞTIRMA KILAVUZU



KENDİ DİLİNİZİ
UNUTMAYIN

Çocuğunuzun kendi dilinizi unutmaması önemlidir. 

Birden fazla dil öğrenmek çoğu açıdan yararlı olabilir ve bu 

durum, çocuğunuzun okumayı öğrenme sürecini yavaşlatmaz

• Çocuğunuzla�evde�kend
i�dilinizde�konuşun

• Evde�çocuğunuzun�da�ilg
ilenebileceği�kendi�diliniz

de�olan�kitapları�bulundu
run

• Çocuğunuzu�her�iki�dili�d
e�kullanmaya�teşvik�edin.�Ona�hiçbir�zaman�'yanlış'�

dili�kullandığı�için�kızmayın�çünkü�onun�için�her
�iki�dil�de�doğrudur!

020 7921 4550

info@springboard.org.uk

www.springboard.org.uk

Springboard�for�Children�(Çocuklar�için�Springboard),�çocuklar�için�bire�bir�okuma�
yazma�eğitimi�hizmeti�sunmakta�ve�çocukların�öğrenme�potansiyellerini�ortaya�
çıkarmalarını�sağlamak�üzere�okullarla�ve�aileleriyle�birlikte�çalışmaktadır.

Springboard�for�Children�(Çocuklar�için�Springboard),�Disleksi�ve�Özel�Öğrenme�
Güçlükleri�Vakfı’nın�(DyslexiaandSpecific�Learning�DifficultiesTrust)�bir�üyesidir.

Springboard for Children (Çocuklar için Springboard) ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın.

Springboard�for�Children�(Çocuklar�için�Springboard),�Kayıtlı�bir�Hayır�Kuruluşu�(No:�1124257)�ve�Garanti�ile�Sınırlı�bir�Şirkettir�(No:�6251103).�TURKISH

KİTABIN 
DIŞINA ÇIKIN!

ÇOCUĞUNUZUN İHTİYACI 

OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ YARDIM İSTEYİN

Okuduğunuz şeyin, her zaman bir kitap olması gerekmez   Birlikte�internette�gezinirken�çocuğunuzun�ilgisini�çeken�bir�internet •�sayfasını�okuyun�ve�bu�sayfanın�çıktısını�alın •�Çocuğunuzu;�trafik�işaretlerini,�reklamları,�kahvaltılık�gevrek •�paketlerini,�basit�haber�başlıklarını�okumaya�teşvik�edin •

OKUMAYI HER YERDE EĞLENCELİ HALE GETİRİN

OKUDUKLARINIZ
HAKKINDA KONUŞUN

Bunu yapmak, çocukların okudukları hakkında düşünmesini ve böylelikle hayal 

dünyalarını genişletmelerini ve kendine olan güvenlerini artırmalarını sağlar. 

Ayrıca, onların okuduklarını anlamak için de iyi bir yöntemdir 

• Çocuğunuzun�sizin�dinley
ip�dinlemediğinizi�kontrol�etmek�için�size�sorabileceği�

soruları�düşünmesini�sağlayın

• Çocuğunuza�hikâyedeki�b
ir�karakterin�neler�hissediy

or�olabileceğini�sorun

• Çocuğunuza�hikâyedeki�k
işilerden�biri�olsa�ne�yapa

cağını�veya�bir�sonraki�

aşamada�ne�olacağını�düşündü
ğünü�sorun

Tüm çabalarınıza rağmen çocuğunuz hala okumakta zorlanıyor olabilir. 

Bir sorun ne kadar erken tespit edilirse çözümü o kadar erken bulunabilir

• Çocuğunuzun�öğretmeniyle�endişelendiğiniz�ko
nular�hakkında�konuşun.�

Öğretmen�uygulamaya�koyulabilecek�bazı�ön
erilerde�bulunabilir�ve�size

�

ek�yardım�almanız�konusundaki�seçene
kleri�önerebilir.

• Çocuğunuzun�göz�muayenesini�yaptırın.

• www.springboard.org.uk�
adresini�ziyaret�ederek�si

ze�yardımcı�olabilecek�

uzman�kuruluşların�listesini�gö
rebilirsiniz.

Çocuklar yaratıcılıkla yazılmış harika hikâye kitaplarına ve resimli kitaplara, internetsayfalarına, sesli kitaplara ve mobil cihazlara erişebilir. Ancak çocukların yine deokumayla ilgili temel yapı taşlarını öğrenerek bazı şeyleri keşfetmeleri gerekir   
Birlikte�basit�bir�kitap�hazırlayın�ve�bu�kitap�için�çocuğunuzdan�resim�çizmesini�isteyin�•�Konuşarak,�dinleyerek,�hikâye�anlatarak�ve�birlikte�okuyarak�eğlenceli�•��

zaman�geçirmeyi�ihmal�etmeyin�•�





6. İPUCU

8. İPUCU

10. İPUCU

7. İPUCU

9. İPUCU


