OKUMAYI ÖĞRENİRKEN

ÇOCUĞUMA NASIL DESTEK OLABİLİRİM?
Sesli̇ okumak

Her şey, bir başkasının sesli kitap okumasıyla başlar. Çocuğunuz
okumayı öğrenmeye başladıysa bile, siz ona sesli kitap okuyarak
yardımcı olabilirsiniz. Sesli okumayı, sürekli tekrarlanan düzenli bir
alışkanlığa dönüştürün. Günde 15 dakika okumak yeterlidir. Bunun
için sakin bir ortam yaratın. Çocuğunuza sesli kitap okuyabileceğiniz
güzel bir mekân bulup rahatça yerinizi alın. Çocuğunuzla öykü
hakkında konuşun. Ama sınava çeker gibi her şeyi sormayın. “Ne
dersin, acaba nasıl devam edecek?” veya “sen bu durumda olsan ne
yapardın?” gibi sorular, öyküyü takip etmesi konusunda çocuğunuza
yardımcı olacaktır. Önemli olan, ona okumaktan zevk alma ve severek
okuma alışkanlığını verebilmektir.

Çeşi̇tli̇ di̇llerde okumak

Şunu da belirtelim ki; çocuğunuza ille de Almanca kitap
okumanız gerekmez. Belki aileniz içerisinde başka diller
de konuşulmaktadır. Çocuğunuza kendi anadilinizde veya
en iyi konuştuğunuz dilde de kitaplar okuyabilirsiniz. Almancanın yanı sıra ikinci bir dilde yazılmış ve metnin yan
yana olduğu iki dilli kitaplar vardır.

Bi̇rli̇kte Okumak

Çocuğunuzla birlikte okuyun. Tek tek bölümleri koro halinde
birlikte, ya da çocuğunuzla değişerek okuyabilirsiniz. Önce
bir parça siz okuyun, sonra da bir parça çocuğunuz. Bunun
için özel hazırlanmış kitaplar vardır. Ama herhangi bir
çocuk kitabını da seçebilirsiniz. Okumakta henüz
büyük güçlük çekiyor olsa bile, mutlaka çocuğunuzu
övün. Övgü, eleştiri ve uyarıdan daha yararlı
olacaktır.
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İyi Çocuk Kitaplarını Bulmak

Eğer iyi kitap bulunamazsa, okumaktan zevk
almak da mümkün olmaz. Ama iyi kitabın
nasıl olması gerektiğine, sadece siz ve
çocuğunuz karar verebilirsiniz.
Eğer birlikte okumaktan hem siz, hem de
çocuğunuz zevk alıyorsanız, o kitap iyi demektir.
Kütüphanelerde ve kitapçılarda, uygun kitaplar konusunda
tavsiyeler alabilirsiniz.

Sesli Kitaplar ve Okuma Uygulamaları
Sesli kitaplar da yararlıdır. Çocuğunuz sesli kitabı dinlerken,
kitabı da aynı anda içinden veya sesli olarak okuyabilir.
Ama siz de mutlaka yanında oturun. Sesli kitap ile çocuğunuzun
okuduğu bölümdeki metnin aynı olmasına dikkat edin. Bazen
sesli kitaplardaki metin kitabın aslından biraz farklı olabilir. Bu da
sadece çocuğunuzun kafasını karıştırmaya yarar.

Bunun dışında tabletler ve akıllı telefonlar için hazırlanmış okuma
uygulamaları da var. Ama sadece teknolojiye bel bağlamayın.
En iyi uygulama bile, sizin çocuğunuzla birlikte okumanızın yerine
geçmeyecektir.
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