Turkki

Kendisine kitap okunan
bir çocuk...

1.

bir grup ortamında kendinden daha emin ve sosyal bir şekilde
büyüyecektir

2.

büyük ölçüde daha geniş kelime dağarcığı edinecektir

3.

okulda daha başarılı olacaktır

4.

hayata daha iyi bir başlangıç yapacaktır

5.

evde daha konuşkan olacaktır

6.

daha aktif ve hedef odaklı bir yetişkin olacaktır

Ebeveyn
Bilgilendirmesi:
Bir çocuğa kitap
okumanın önemi

Araştırmaya göre kendisine düzenli olarak kitap okunan çocuklar sosyal açıdan daha bilinçli
ve empati kurabilen bireyler olurlar ve bir grup içinde başkaları ile daha iyi geçinirler.

Çalışmalar, üç yaşına kadar kitap okuyan ailelerdeki çocukların, kitap okumayan ailelerdeki çocuklara
göre 20 milyon daha fazla sözcük duyduklarını göstermektedir. Daha geniş kelime dağarcığı çocuğun
kendini ifade edebilmesini kolaylaştırır.

Daha okula başlamadan hikâyeler ve şarkılar öğrenen bir çocuk, kendisine kitap okunmayan bir çocuğa
göre daha gayretli ve başarılı olur.

Araştırmaya göre bir çocuğun gelecekteki başarısı, ebeveynlerinin sosyoekonomik durumundan ziyade
çocuğa ne kadar kitap okunduğuyla ilgilidir.

Çocuğunuza yüksek sesle kitap okumak, aile ilişkilerini kuvvetlendirir. Çok kitap okuyan aileler
birbirleriyle daha fazla sohbet ederler. Hikâyeler aracılığıyla günlük etkinlikler konuşulabilir ve büyük
dönüm noktaları ve dönüşümler daha kolay bir şekilde anlaşılabilir ve bunlarla daha kolay başa çıkılabilir.

Aktif, meraklı ve hedef odaklı yetişkinlere, çocukluk dönemlerinde genelden daha fazla kitap
okunmuştur ve bu kişiler, yetişkinler olarak daha fazla kitap okumaya devam ederler. Görüşlerini daha
kolay ifade edebilirler ve hedeflerine ulaşabilirler.

Ana dilin önemi
Ana dil, kişinin duygularının dilidir. Bir ebeveyn çocuğuna ana
dilinde kitap okuduğunda bu, ebeveyn ve çocuk arasında güçlü bir
bağ oluşturmaya; çocuğun, zihinsel ve duygusal sağlığının temel
bir parçası olan kendi hislerini ifade edebileceği kelime dağarcığını
oluşturmaya yardımcı olur.
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Kitap, her yaş için uygundur
Yüksek sesle kitap okumak, bir çocuğun
geleceğine yapılan en iyi yatırımdır

2-3 yaşındaki bir çocuk, yeni kelimeler

Bir çocuğun okumaya ilişkin yeterliliğinin ve
istekliliğinin temeli, çocukluğun başlarında atılır.
Ebeveynlerin, çocuklarının okuryazarlığı üzerindeki
etkisi, çocuk kendi kendine okumaya başlamadan
önceki en önemli şeydir.

Yetişkin, çocuğa kitabın resimlerinde neler olduğunu
sorduğunda hikâye saatleri etkileşimli hale gelir.
Çocuğun odaklanma yetisi geliştiğinde karton
kitaplardan resimli kitaplara geçme zamanı gelmiş
demektir.

Yeni doğmuş bir bebek dikkatli bir
dinleyicidir

4-5 yaşındaki bir çocuk, hikâyelerden
hayatın ABC’sini öğrenmeye başlar

Çocuğun aşina olduğu aile üyelerinin değişen ritimli ve
tempolu sesleri, çocuğun dil duyusunu besler. Zengin
bir ana dil, bir bebek için mümkün olan en iyi hediyedir.

Hikâyeler, çocuğun güvenli bir biçimde korkuyu
hissetmesini ve çeşitli duygularla empati kurmasını
mümkün kılar. Şarkılar ve şiirler, çocuğun kendi
kendine dille oyun oynamasını teşvik eder.

6 aylık bir çocuk öncelikle kitaplara
oyuncak olarak ilgi duyar
Çocuk, kitabı koklar, kitabın tadına bakar ve kitapla
oynar. Karton bir kitabın basit karakterleri ve parlak
renkleri büyüleyicidir.

1 yaşındaki çocuk, günlük hikâye saatlerini
çok sever
Ritmik şarkılar ve şiirler, çocuğun konuşma gelişimini
destekler. Kısa bir hikâye saati ya da bir ninni,
yatmadan önce çocuğu sakinleştirir.

‘

Okuma seansı, tüm
aile için rahatlatıcı
bir nitelikli zaman
olabilir!

öğrenir

6 yaşındaki bir çocuk, hayal gücünün
kanatlarında uçmaya başlamıştır
Çocuk artık daha uzun hikâyeler için gerekli sabra
sahiptir. Okunanlar üzerine yapılan konuşmalar,
yetişkin için de memnuniyet vericidir. Bir ebeveynin
kendi çocukluğundan hikâyeler anlatılması, kültürel
gururu geliştirmeye ve hem ebeveyn hem de çocuk için
özel bir hikâye saati oluşturmaya yardımcı olabilir.

7 yaşındaki bir çocuk, bağımsız olarak
kitapların sorumluluğunu almaya başlar
Çocuk, harflere ilgi duymaya başlar ve halihazırda
kendi kendine okuma isteğine sahiptir. Okumayı
öğrenmek, kutlamaya değer bir dönüm noktasıdır.
Yetişkin ve çocuk arasındaki hikâye saatleri, çocuk için
uzun süre önemli olmaya devam eder.

Çocuğunuza
her zaman ve
her yerde kitap
okuyabilirsiniz!

Bebeğinize kitap
okumaya başlamak
için asla çok erken
değildir!

Bir ebeveyn ayrıca aile
üyeleri hakkında, hikâyeler uydurarak ya da kendi
çocukluğundan geleneksel
hikâyeleri paylaşarak hikâyeler anlatıp bir “okuma”
seansı da oluşturabilir.

Bir uyku öncesi hikâyesi, uyku öncesinde çocuğun sakinleşmesine
yardımcı olmanın iyi bir
yolu olabilir.
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