
 

Okuma alışkanlığının kazandırılması üzerine tavsiyeler 
 

1. Ҫoҫuğunuzun günlük yaşamında, konuşma gelişiminde önemli rol oynayan 

etkenlerden bazıları şunlardır: 

Şarkı söylemek, anlatmak, derdini söyleyebilmek, karşındakinin onu konuşurken iyi 

anlaması, kitaplar ve hikayeler. Bunların yapılabilmesi iҫin ilk önce kitap okuma 

alışkanlığının düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. 

 

2. Okuma alışkanlığını kazandırmak tabiki önemlidir. Bunu belli zamanlarda 

uygulayınız (yatmadan önce çoçuğunuza bir kaç sayfa okumak gibi)! Kitap 

okumannin sevdirme yollari, iyi bir atmosferden geçer (rahat ve sesiz bir odanın 

olması). 

 

3. Ҫoҫuğunuza kitap okumak, onu size ve kitapa yakinlaştırır. Bu yakınlığı ve sıcaklığı 

çoçuğunuz hissetmesi gerekir. Öyleki, siz okurken, çoçuğunuz size „yaslanır“. 

Ҫoҫuğunuza resimli kitap okuyorsanız, ҫoçuğunuz sizinle birlikte okursa daha iyi olur. 

  

4. Her insanın okuma ilgisi farklıdır. Onun iҫin kitap seçimini ҫoçuğunuzla beraber 

yapınız. Bundan emin olabilirsiniz ki, seçilen kitabın içeriğini ҫoçuğunuzun ilgisini 

artıracaktır. 
 

5. Ҫoçuğunuza kitap okurken, sizi dinleme zevkinde olması için, şunlara dikkat etmek 

gerekiyor: 

- ara (mola) veriniz 

- değişik tonlarda okuyunuz (biri bağırıyorsa – sesli, biri fısıldarsa – sessiz, 

olaylar    çoğalıyorsa- hızlı, heyecan oluşturmak iҫin – yavaş) 

- değişik tipler iҫin, sesinizi ona göre değiştiriniz. 

 

6. Kitapın konusunu ҫoçuğunuzla birlikte bulunuz. Ҫoçuğunuz okunanı daha iyi anlamış 

olur. Okuma bittikten sonra, kitapın hikayesini birlikte konuşunuz. 
 

7. Ҫoçuklara okuma alışkınlığı sağlayan, insan örneği gerekir. Hayatında kitapın 

önemini anlaması şarttır. Buda günlük gazete ve kitaplara olan ilgisiyle olur. Bu ilgi 

ancak aile içerisinde hazırlanır. 

 

8. Ek olarak, ҫoçuğunuzun kitaplara yakınlığı ve ilgisi önemlidir.Kitap satın almak 

istiyorsanız, bulunduğunuz şehrin kitap satıcısına gidiniz. O satıcı sizlere kitaplar ve 

konuları hakkinda bilgi verecektir. Değişik internet sitelerde kitap tavsiyelerde size 

yardımcı olabilirler (www.bildungsserver.de, www.buch-mehrsprachig.at, 

www.kinderbuch-couch.de ).  
Şehir kütüphanelerindede değerli kitaplarla karşılaşabilirsiniz - bu arada birçok 
yabanҫı dilde yazılmış kitaplar bulabilirsiniz. 
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