
Anaokul 
cagindaki çocuklu 
ailelere,ozellikle 

0/3 yas arasi

#0/100 yas’a kadar OKUMAK HARIKADIR projesi Como bolgesinde okuma 
kulturunu ve zevkini yenilikçi ve alisilmisin disinda her yerde ve her yasta 
tanitmak icin baslatilmistir. Kütüphanelerin amaçları arasında erken çocukluk 
döneminden itibaren okumayı teşvik etmek de vardır: çocuklara erken yaştan 
itibaren yüksek sesle kitap okumak çok ilgi çekici bir etkinliktir ve yetişkin-çocuk 
ilişkisini güçlendirir.

Yüksek sesle okumak için 4 iyi alışkanlık
   
Okumak için dogru zaman seçimi 
çocuk sakin ve dinlenmiş olmalıdır, bu nedenle açsa, uykusu varsa veya değiştirilmesi 
gerekiyorsa veya sadece okumak istemiyorsa, başka bir zamana erteleyin   

Rahat olun, kanepe yahut koltuk seciniz 
ki okurken çocuğunuzu kucaklayip ve koklabilesiniz, çünkü okumak her şeyden önce 
her ikiniz için de bir rahatlama ve sevgi anı olmalıdır.   

Coçugunuzu okumaya dahil edin 
çocuğu küçük olana işaret eden nesneleri okumaya dahil edin, isimlerini söyleyin 
ve ona örneğin “oyuncak ayın nerede?” gibi sorular sorarak onu günlük gerçekliğe 
bagdastirin       

Okuyun ve tekrar tekrar okuyun 
kitaplar tekrarlayıcı olmalıdır, bu yasta olan küçük çocuklar ritüelleri sever, tekrarlama 
onların güvenlik duygusunu artırır    

Projesidir Destegiyle

 

UYGUN kitaplari nasil seçmeli
Hamilelikten itibaren,bebegin ilk alti ayina kadar okumanın en iyi yolu dinlemektir.Yaşamın 
bu ilk döneminde çocuklar sesin tınısını, dolayısıyla tekerlemeleri,ve ninnileri takdir etmeye 
başlarlar. Ve önerilecek kitaplar arasinda ilk önce nötr bir zemin üzerinde çok basit bir görseli 
olmali. Altınci aydan sonra çocuk herhangi bir nesneyle etkileşime girdiği gibi kitapla da 
ayni etkileşime girmeye başlar. Cocuk kitap nesnesine aşina olur, resimlerin önerdiği birçok 
kelimeyi adlandırır, çok kısa kelimeleri ve cümleleri tekrarlamak için ilk denemeleri yapar. 
Dikkat süreleride uzamaya başlar. Nesneler, figürler “hikayeler” tanıdık ve günlük olmalıdır, 
çünkü çocuğun gördüğünde tanıması muhimdir.Kitaplari kolayca tutulabilmesi için küçük ve 
sağlam olmalıdır. 

Bu projeyle su kitaplari hediye ediyoruz
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