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Öneriler Kitapç∂π∂
(Tippenboek)

2 ile 4 yaµ aras∂ndaki çocuklara
kitap okumak
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Kolofon
(colofon)
2 ile 4 yaµ aras∂ çocuklar için yeni Öneriler Kitapç∂π∂n∂n metni, 2-3 yaµ ve 3-4 yaµ
Öneriler Kitapç∂klar∂ndan (1996) esinlenmektedir. Bu kitapç∂klar Mariet Thalens (OV
Drenthe) taraf∂ndan geliµtirilmiµti. ‘Een dag met Dribbel’ adl∂ kitapç∂πa iliµkin önerileri
de o haz∂rlad∂.

Editör: Wilma van der Pennen
Resimlemeler: Anjo Mutsaars
Tasar∂m: Buro Extern, Alkmaar
Prodüksiyon: Buro Extern, Alkmaar
Çeviri: Alesta Talen, Utrecht

© 2002 NBLC Halk Kütüphaneleri Derneπi
Yay∂mc∂dan önceden yaz∂l∂ izin almaks∂z∂n bu yay∂ndan hiçbir µey bas∂m, fotokopi,
mikrofilm vas∂tas∂yla veya herhangi baµka bir µekilde çoπalt∂lamaz ve/ veya
daπ∂t∂lamaz.

6

0

1

2

3

4

5

∑çindekiler
(inhoud)
Önsöz
Küçük çocuπunuzla birlikte kitap okumak
Bu Öneriler Kitapç∂π∂n∂ nas∂l kullanabilirsiniz?
Boekenbeer (Kitap ay∂c∂π∂) duvar panosu için öneriler
Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda

•

Çocuπunuzun geliµimi

•

Eric Hill’in yazd∂π∂ ‘Een dag met Dribbel’ için öneriler

•

•

•
•

Çocuπunuza kitap okumak

Marianne Busser ve Ron Schröder’in yazd∂π∂ ve Marijke Duffhauss’∂n

resimled∂π∂ ‘Pietertje Pet is stout’ için öneriler

Jet Boeke’nin resimled∂π∂ ve Arthur van Noorden’in yazd∂π∂ ‘Dikkie Dik:

boem pats” için öneriler

Bilinmesi yararl∂ olan konular
Çocuπunuz 3 ilâ 4 yaµ∂nda

•

Bana kitap m∂ okuyacaks∂n?

•

‘Speelontdekboeken’ (Oyun ve keµfetme kitapç∂klar∂) için öneriler

•

Bilinmesi yararl∂ olan konular

•
•

Çocuklara kitap okumak

‘Logeerbeer’ için öneriler
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Önsöz
(Voorwoord)
Çocuπunuzla birlikte Boekenpret (Kitap Keyfi) projesine kat∂l∂yorsunuz. Eve

götürmeniz için birçok güzel kitap verileceπini biliyor muydunuz? Bu kita-

plar∂ özel Boekenbeer duvar panosunda saklayabilirsiniz.

Boekenbeer (Kitap ay∂c∂π∂) çocuπunuz için özel bir dost olacakt∂r. Saπl∂k

dan∂µma bürosunda, kütüphanede ve sonras∂nda da çocuk oyun yuvas∂nda
bu ay∂c∂kla karµ∂laµacaks∂n∂z.

Kitapç∂klara iliµ kin çeµitli öneriler haz∂rland∂. Bunlar çocuπunuzla birlikte

kitap okuduπunuzda size yard∂mc∂ olacakt∂r. Ayr∂ca çocuπunuza en iyi µekil-

de nas∂l kitap okuyabileceπiniz ve bunu nerelerde yapabileceπiniz ile ilgili

öneriler de bulunuyor. Öneriler Kitapç∂π∂ içindeki bütün bu bilgileri saklayabilirsiniz. Kitapç∂k bebeπinizle birlikte büyür. 2 yaµ∂nda çocuklar hakk∂nda
bilgilerle baµlay∂p çocuπunuzun yaµ∂yla birlikte büyür.

Çocuπunuza kitap okumaktan çok zevk alacaπ∂n∂z∂ ve kitap okurken bu

kitapç∂kta verilen bilgilerden faydalanacaπ∂n∂z∂ umar∂z. Çünkü: çocuπunuza
kitap okumak hoµtur. Ve ne kadar erken baµlarsan∂z o kadar iyi olur.
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Çocuπunuzla birlikte okumak
(Samen lezen met uw kind)
Çocuklar∂n çoπu iki yaµ∂na kadar basit resimli kitaplarla tan∂µm∂µ olur.
Onlara kitap okunmas∂n∂n zevkli bir µey olduπunu bilirler. Çünkü bu baba
ya da annenin kucaπ∂na ya da koltukta birlikte oturmak anlam∂na gelir.
Art∂k kendileri kitaba bakabilip sayfalar∂n∂ çevirebilirler. Hatta bazen belirli
bir kitab∂ tercih ederler. O gün hangi kitaptan okuman∂z gerektiπini çok
emin bir µekilde size belirtirler. Birçok çocuk ve anne babas∂nda kitap
okumaya iliµkin sabit al∂µkanl∂klar oluµmuµtur. Daima oturduπunuz bir yer
olur ve kitab∂ daima belirli bir zamanda okursunuz. Bu genelde akµam
yatmadan önce ya da sabahleyin biraz oturup dinlenmeye zaman∂n∂z olduπu zaman olur. ∑ki yaµ∂nda çocuklar baµkalar∂n∂n maceralar∂n∂ ilginç bulur.
Bir olay∂n anlat∂ld∂π∂ ya da k∂sa bir öykü içeren kitaplar art∂k uygundur. Bu
yaµta çocuklar bazen kendilerini öykü kahramanlar∂n∂n maceralar∂na öyle
kapt∂r∂rlar ki sanki maceray∂ kendileri yaµ∂yormuµ gibi olur. Kitaplar∂n sayesinde hem kendi hem de baµkalar∂n∂n hisleri hakk∂nda bir µeyler öπrenirler.

Bu Öneriler Kitapç∂π∂n∂ nas∂l kullanabilirsiniz?
(Hoe kunt u dit Tippenboek gebruiken?)
Boekenpret’e kat∂lan çocuk ve velilerine Boekenbeer duvar panosu ile birlikte
çeµitli resimli kitaplar verilir. Veli olarak grup toplant∂lar∂na kat∂labilirsiniz.
Orada size kitap okumak ve resimli kitaplar hakk∂nda bilgiler verilir.
Bu bilgileri bu Öneriler Kitapç∂π∂nda saklay∂p, sonras∂nda bir daha
okuyabilirsiniz. Belki de belirli bir kitab∂ okurken bu önerilerden
faydalanabilirsiniz. Öneriler kitap okurken size destek olabilir ya da
akl∂n∂za yeni bir ﬁkir getirebilir.
Unutmamak istediπiniz bilgileri de yaz∂p kitapç∂k içinde saklayabilirsiniz.
Hatta Öneriler Kitapç∂π∂n∂ gelecek için güzel bir an∂ olarak da kullanabilirsiniz.
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Çocuπunuzun bir fotoπraf∂n∂ veya kendi yapt∂π∂ bir resmi yap∂µt∂rarak, kulland∂π∂ hoµ sözleri ya da sevdiπi kitab∂n ismini yazarak büyüdüπünde çocuπunuza geçmiµteki kitap okuma deneyimlerini hat∂rlatabilirsiniz.

Boekenbeer duvar panosu için öneriler
(Tips bij de Boekenbeerwandplaat)
• Boekenbeer duvar panosunu, çocuπunuza kitap okuduπunuz yerin yak∂n∂na
ya da çocuπunuzun Boekenbeer duvar panosunu s∂kl∂kla görebileceπi ve
kolayca ulaµabileceπi bir yere yerleµtirin.
• Duvar panosunun üzerindeki Boekenbeer çocuπunuz için bir kitap dostudur.
Çocuπunuza duvar panosundaki ay∂y∂ anlat∂n. Panoda büyük ay∂n∂n
Boekenbeer ve arkadaµlar∂na nas∂l kitap okuduπu görülmektedir.
• Kitaplar∂ çocuπunuzla birlikte Boekenbeer duvar panosuna koyabilirsiniz.
• Çocuπunuza kitap okuyacaπ∂n∂zda, ‘Boekenbeer, waar ben je (neredesin)’
µark∂s∂n∂ söyleyebilirsiniz. Okuduktan sonra bir µark∂ daha söyleyebilirsiniz.
• Çocuπunuz kitab∂ okuduktan sonra Boekenbeer duvar panosuna kendi
koysun. O kitab∂ yerine koyarken siz de ay∂n∂n sesini taklit ederek ‘Teµekkür
ederim’ diyebilirsiniz.
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Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda
Çocuπunuzun geliµimi
(De ontwikkeling van uw kind)

• Çocuπunuz µimdi oldukça baπ∂ms∂zlaµt∂. Art∂k tüm gün evde sizin yan∂n∂zda
kalm∂yor. Bir süre d∂µar∂da veya bir arkadaµ∂n∂n evinde oyun oynayabiliyor
ya da çocuk oyun yuvas∂nda gruba kat∂l∂yor. Belki de bir gece baµka bir
yerde yat∂l∂ misaﬁrliπe bile kalm∂µt∂r.
•Her çocuk ayn∂ h∂z ile geliµmez. Kimisi daha çabuk konuµur, kimisi ise bisiklet
sürmekte daha beceriklidir. Bazen de çocuπun geliµimi daha yavaµ ilerler.
Örneπin hastaland∂π∂ için ya da bir kardeµinin doπmas∂ gibi çocuπun enerjisini tüketen baµka bir olaydan dolay∂.
• Çocuπunuz h∂zl∂ bir µekilde bir sürü yeni kelimeler öπrenir. Bu kelimelerin
her birini henüz doπru telaffuz edemez. Bazen kelimenin bir k∂sm∂n∂ söylemez
(‘anneanne’ yerine ‘nanne’) ya da zor sesleri baµkalar∂yla deπiµtirir (‘tren’
yerine ‘tiyen’). Siz bu kelimeleri doπru telaffuz etmeye devam ettiπiniz sürece çocuπunuz bundan örnek al∂p kendiliπinden doπru telaffuz etmeyi öπrenir.
• Baz∂ çocuklar o kadar çok µey anlatmak ister ki sözleri karman kar∂µ olur.
Bu onlar∂n yaµlar∂nda doπald∂r ve genelde kendiliπinden düzelir. Çocuπunuzun
anlatt∂klar∂na karµ∂l∂k verin. Çocuπunuzun bir µeyi nas∂l anlatt∂π∂ bu yaµta
önemli deπildir. Çocuπunuz art∂k ikiden fazla kelime kullanarak cümleler
kurar. Kelimelerin cümledeki yeri henüz doπru olmayabilir. Genelde önemli
bulduklar∂ kelimeleri en öne koyarlar.
• Çocuπunuz gün boyunca bir izlenim edinir. Birlikte bu izlenimlerin yer
ald∂π∂ kitaplar okuyarak ve onlar∂n hakk∂nda konuµarak bu izlenimlere
yaµam∂nda bir yer vermesine yard∂mc∂ olabilirsiniz.
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Çocuπunuz eµyalar∂n veya resimlerin küçük parçalar∂n∂ tan∂maya baµlar.

Örneπin: bir k∂z∂n saç∂ndaki kurdeleyi, bir kedinin uzun kuyruπunu ya da

palyaçonun k∂rm∂zv renkli burnunu.
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Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda
Yüksek sesle okumak
(Voorlezen)
Daha uzun bir öykü
2 ile 3 yaµ aras∂ olan çoπu çocuk öykünün ne olduπunu anlamaya baµlar.
Daha önceleri sadece kitaptaki güzel resimler dikkatlerini çekiyordu ve onlara
bakmaktan ve onlar hakk∂nda anlatmaktan hoµlanmaktayd∂lar. Oysa art∂k
bu resimlerin birbirleriyle baπlant∂l∂ olabileceπini anlamaya baµlamaktalar.
Öyküyü kavrayabilmek kendiliπinden olan kolay bir µey deπildir. Çocuπunuzun
bu konuda yard∂ma ihtiyac∂ var. Bunu yapmak için çocuπunuzla yeni olmuµ
olan olaylar hakk∂nda konuµabilirsiniz. K∂sa zaman önce çocuπunuzun
yaµad∂π∂ bir µey hakk∂nda konuµun. Örneπin µöyle: “Hat∂rl∂yor musun? Bu
sabah ayaπ∂n arabac∂πa tak∂l∂p düµmüµtün.” Bu tür an∂lar∂n tekrarlanmas∂
da asl∂nda bir ‘öykü anlatma µeklidir’. Nitekim, söz konusu olay çocuπunuzun
o an gördüπü ya da duyduπu bir µey olmay∂p geçmiµte yer bulmuµ bir
olayd∂r. Bu çocuπunuzun düµüncelerini geçmiµe yöneltmesini gerektirir. Bir
öykü için de ayn∂s∂ geçerlidir. Çünkü gelecek bölümde olup bitenleri
anlayabilmen için o ana kadar geçen olaylar∂ haf∂zanda tutman gerekir.
Ne olmuµtu?
Okuma esnas∂nda çocuπunuzun öyküyü izlemesine yard∂mc∂ da olabilirsiniz.
Ne olmuµtu acaba diye s∂k s∂k bir önceki sayfaya geri dönebilirsiniz.
Çocuπunuza gelecek sayfada ne olacaπ∂n∂ da sorabilirsiniz. Çocuπunuz bu
µekilde öykünün gidiµat∂n∂ izlemeyi öπrenir. Bu yaµta çocuklar kendilerini
öyküye çok kapt∂rabilirler. Sanki öyküyü kendileri yaµ∂yormuµ gibi olurlar.
Öykü çok korkulu ya da heyecanl∂ olmaya baµlad∂π∂nda o an öykünün nas∂l
sonuçland∂π∂n∂ gösterebilirsiniz. Çünkü iyi bir çocuk öyküsü daima iyimser
sonuçlan∂r. Çocuπunuzu, bir µeyi nas∂l hissettiπini ya da nas∂l alg∂lad∂π∂n∂
anlatma konusunda teµvik edin. Böylece çocuπunuz yeni kelimeler öπrenir.
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Kitaba birlikte birkaç kere bakt∂ktan sonra resimlerin yan∂ndaki yaz∂lar∂ da
okuyabilirsiniz. Bu µekilde ara s∂ra resimler hakk∂nda konuµup ara s∂ra da
öyküyü okuyabilirsiniz. Ayn∂ öyküyü s∂k s∂k okuduπunuzda belki de çocuπunuz metni haf∂zas∂nda tutar. O durumda resmin yan∂nda ne yazd∂π∂n∂ ya da
öyküde ne olduπunu çocuπunuza anlatt∂rabilirsiniz.
Ne zaman okuyacaks∂n∂z?
• Sabit bir zamanda kitap okumak hem siz hem de çocuπunuz aç∂s∂ndan
aç∂kl∂k kazand∂r∂r. Örneπin yatmadan önce kitap okunmas∂ böyle sabit bir
zaman olabilir.
•Logeerbeer’i yataπ∂n yan∂na koyun; böylece çocuπunuz ay∂c∂π∂n da her gün
bir öykü dinlemesini saπlam∂µ olur. Bu µekilde güne hoµ bir son verilmiµ
olur. Ayc∂πa ‘∑yi geceler’ deyip birlikte uyusunlar.
• Çocuπunuzun günün baµka anlar∂nda da kitap okunmas∂na ihtiyac∂ olabilir;
yorulup biraz sizin yan∂n∂za oturmak istediπinde, kahve ya da çay içerken,
can∂ s∂k∂ld∂π∂nda ya da biraz üzgün olduπunda.
• Mümkün olduπu kadar çok kitap okumaya çal∂µ∂n.
Nerede okuyacaks∂n∂z?
• Kitap her yerde okunabilir. Yeter ki çocuπunuzla birlikte rahatça
oturabileceπiniz ya da yat∂p uzanabileceπiniz bir yer olsun; örneπin
yatmadan önce yatakta ya da rahat bir kanepede.
• Uyumadan önce yatakta ya da sabah keyﬁ yaparken sizin yataπ∂n∂zda.
Birlikte kanepede ya da otomobilin arka koltuπunda. Oyun köµesinde,
d∂µar∂da güneµin alt∂nda veya doktorun bekleme salonunda.
Kim okuyacak?
• Çocuklar bazen de anne babas∂ndan baµka bir kiµi taraf∂ndan kitap
okunmas∂ndan çok hoµlan∂r. Dedesi, nenesi, komµu k∂z∂ ya da çocuk bak∂c∂s∂
bunu seve seve yapar.
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• Çocuπunuzun da sesli kitap okumas∂n∂ teµvik edin. Birkaç kez dinlediπi bir
öyküyü kendi sözleriyle anlatabilir. Nitekim, Logeerbeer ve çocuπunuzun
kendi oyuncaπ∂ da öykülerden hoµlan∂r.
• Çocuklar, çocukluπunuzda kendi baµ∂n∂zdan geçen bir öyküyü anlatman∂zdan çok zevk al∂r. Yapt∂π∂n∂z bir yaramazl∂k ya da atlatt∂π∂n∂z bir
kaza mükemmel bir öykü oluµturabilir.
• Dedesi veya nenesi muhakkak eskilerden bir öykü biliyordur. Çocuπunuz
böyle bir öykü anlatmalar∂n∂ istesin.
Çocuπa kitap okunmas∂ niçin çok önemli?
• hoµ ve zevkli ortamlar yaµatt∂π∂ için;
• böylece dil geliµimine yatk∂nl∂k kendiliπinden geliµtiπi için;
• çocuklar∂n iç dünyalar∂n∂n geniµlediπi için;
• yeni izlenim ve hisleri azmetmelerine yard∂mc∂ olduπu için;
• hayal gücü teµvik edildiπi için.
...ve yaµlar∂ biraz daha ilerlediπinde;
• çocuπun daha iyi dinlediπi ve konsantre olmay∂ öπrendiπi için;
• sorunlar∂n nas∂l ele al∂nmas∂ gerektiπi konusunda ﬁkir yürütmeyi teµvik ettiπi
için;
• okumay∂ öπrenmek için olumlu etkisi olduπu için;
• çocuπu çeµitli türden öykülere al∂µt∂rd∂π∂ için.
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Sesli okuma ile deneyimlerim
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Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda
Eric Hill’in yazd∂π∂ ‘Een dag met Dribbel’ için öneriler
(Van Reemst)
D∂µar∂da güneµ var. Tam d∂µar∂da oynama havas∂ diye düµünüyor Dribbel.
Merdivenden aµaπ∂ koµuyor, çimlerde yuvarlan∂yor ve ayaklar∂n∂ kirletiyor.
Yoπun bir günden sonra Dribbel y∂kan∂yor ve keyiﬂe yuvas∂na yat∂yor. Bu
resimli kitap, küçük çocuklar∂n da yaµad∂klar∂ s∂radan günlük olaylar
hakk∂ndad∂r. Tan∂d∂k ve al∂µ∂k olunan konular.Kitab∂n sayfalar∂ oldukça saπlam ve her defas∂nda sürpriz bir µeyler iµlenmiµ. Çocuk Dribbel’in yumuµac∂k
tüylerini okµayabilir ve güneµ olup olmad∂π∂na perdeleri aç∂p bakabilir.
Kaba kaπ∂d∂, parlak ve kaygan topu ya da yerdeki yap∂µkan pis ayak izlerini hissedebilir. Ve Dribbel y∂kan∂rken çocuπunuz kendini aynada görebilir.

‘Een dag met Dribbel’ için öneriler
• Önce çocuπunuzla birlikte kitab∂n kapak sayfas∂na bak∂n. Belki de çocuπunuz Dribbel’i tan∂yordur. O halde kapak resimde kim olduπunu
sorabilirsiniz. Çocuπunuz Dribbel’i tekrar görüp tan∂maktan kesinlikle hoµlanacakt∂r.
•Çocuπunuz Dribbel’i henüz tan∂m∂yorsa ona kapak sayfada kimin olduπunu
anlat∂n. Birlikte Dribbel hakk∂nda konuµursan∂z çocuπunuz bu köpeπi merak
etmeye baµlar. ‘Bak gülüyor ve topu tutuyor. Kuyruπunun ucu yumuµac∂k.’
• ∑lk defas∂nda kitaba birlikte bir göz geçirip bak∂n. Eπer çocuπunuz baz∂
resimleri tan∂yorsa onlar∂ iµaret etsin ve ne olduπunu söylesin. Bu µekilde
çocuπunuz kitab∂n ne hakk∂nda olduπunu biraz öπrenmiµ olur.
• Kitapta belki de çocuπunuzun henüz bilmediπi eµyalar vard∂r. Bunlar∂n ne
olduπunu ve ne iµe yarad∂π∂n∂ anlatabilirsiniz.
•Baµlang∂çta öyküyü kendi sözlerinizle anlatabilirsiniz. B∂rak∂n, çocuπunuz da
Dribbel’in neler yapt∂π∂n∂ anlats∂n.
• Kitab∂ okurken çocuπunuza onun tüm gün boyunca neler yapt∂π∂n∂
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anlatt∂rabilirsiniz. D∂µar∂da neyle oynad∂π∂n∂, ya da akµamlay∂n yatmadan
önce nas∂l temizlendiπini ya da y∂kand∂π∂n∂ anlatt∂r∂n. Bunlar Dribbel’inkine
benziyor mu yoksa daha baµka m∂? Yaπmur yaπd∂π∂nda Dribbel ne yapar?
•Her sayfada çocuπunuzun kendi yapabileceπi bir µey var; perdenin arkas∂na
bakmak, bir µeye dokunmak veya aynaya bakmak gibi. Çocuπunuz bundan
çok hoµlan∂r ve bu µekilde kitaptan daha da çok zevk ç∂kar∂r.
•Dribbel’in pis ayaklar∂ yap∂µ yap∂µ hissedilir. Çocuπunuz bunu hissedebilmesi
için üstüne kuvvetlice bast∂rmas∂ gerekir.
• Kendi çevrenizden de eµyalar al∂p onlar∂ inceleyebilirsiniz. ‘Senin yorgan∂n
da kaygan m∂ yoksa yumuµak m∂? Yumuµac∂k olan baµka ne var? Topun
nerede? Sende de ayn∂ Dribbel’in topundan var m∂? Senin topun nas∂l?’
•Kitab∂n içinde çocuπunuz çeµitli eµyalar∂ hissedebilmektedir. Bundan bir oyun
da yapabilirsiniz. Çocuπunuzun bildiπi baz∂ eµyalar∂ bir örtünün alt∂na
saklay∂n ve çocuπunuz hissederek ne olduπunu tahmin etsin.
• Kitap okurken resimlere uygun ses ve iµaretler de yapabilirsiniz: Dribbel’in
ayak sesleri, rüzgar∂n esmesi, topun yere vurmas∂ ve Dribbel’in y∂kanmas∂.
• Ayn∂ Dribbel gibi siz de çocuπunuzla birlikte topla oynayabilirsiniz. Ya da
sonbaharda yapraklar∂ havaya savurup tekrar tutmaya çal∂µabilirsiniz. Bunu
kaπ∂t parçalar∂yla da taklit edebilirsiniz. Kaπ∂d∂ ufak parçalara bölüp
avucunuzdan üﬂerseniz onlar bir süre uçuµur. Çocuπunuz da onlar∂
yakalamaya çal∂µ∂r.
• Dribbel’in pis ayaklar∂yla yapt∂π∂ gibi, çocuπunuz da ayak ya da ellerinin
izini ç∂karmaktan hoµlan∂r. Bunu çocuπunuzla birlikte ∂slak ayakkab∂ ya da
ayaklarla kuru çini üzerine basarak yapabilirsiniz. Ayr∂ca çocuπunuz özel
parmak boyas∂yla el veya parmaklar∂yla ‘ayak izleri’ yapabilir.
•Bu kitaba iliµkin olarak birlikte µark∂ söyleyebilirsiniz. Örneπin ‘Hondje Waf’
veya ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ µark∂lar∂.
• Dribbel üzerine birçok baµka resimli kitap var. San∂r∂z, Dribbel hakk∂nda
daha çok µey duymak ve görmek çocuπunuzun hoµuna gidecek.
Kütüphanede Dribbel hakk∂nda birçok resimli kitap var. Bunlar∂ ücretsiz
olarak ödünç alabilirsiniz. Dribbel’i bir oyuncak hayvan olarak sat∂n da
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Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda
Marianne Busser ve Ron Schröder’in yazd∂π∂, Marijke
Duffhauss’un resimlediπi ‘Pietertje Pet is stout’ için öneriler
(Van Reemst)
Pietertje Pet sevimli yaramaz bir çocuk. Annesi d∂µar∂da oynamas∂na izin
veriyor, ama az önce yaπmur yaπd∂π∂ için su birikintileri var. Pietertje yemyeµil çizmeleriyle z∂playarak suya giriyor. Tabii ki üstü pisleniyor ve annesi
onu içeriye çaπ∂r∂yor. K∂yafetleri y∂kanmas∂ ve kendisinin de banyo yapmas∂
gerekiyor. Banyoda da suyla güzel bir oyun yap∂yor. Banyonun her yeri
köpük oluyor. Annesi de ona banyoyu temizletiyor.

‘Pietertje Pet is stout’ için öneriler
• Önce çocuπunuzla birlikte kitab∂n resimlerine bakabilirsiniz. ‘Resimlerde ne
görüyorsun? Pietertje Pet ne yap∂yor? Sen de böyle su birikintilerine giriyor
musun?’
•Kitab∂ çocuπunuza verin ve kapak sayfadaki çocuπun Pietertje Pet olduπunu
anlat∂n. Kapak sayfaya birlikte bakabilirsiniz. Pietertje Pet ne yap∂yor.
D∂µar∂da oynamak onun hoµuna gidiyor mu? Pietetje Pet nas∂l bir çocuk?’
• Çocuπunuz kitab∂ ilk defa görüyorsa b∂rak∂n bir göz gezdirsin. Çocuπunuz
resimler hakk∂nda bir µey söylerse buna karµ∂l∂k vermeye çal∂µ∂n.
• Bilinen eµyalar∂ resimlerde gösterip ad∂n∂ söyleyebilirsiniz ya da çocuπunuza
göstertip ad∂n∂ söyletebilirsiniz.
• Pietertje Pet’in her resimde yer ald∂π∂n∂ gösterin. Çocuπunuz böylece bu
resimlerin birbiriyle baπlant∂l∂ olduπunu ve birlikte bir öykü oluµturduklar∂n∂
fark eder.
•Öykülerden birini okumakla baµlayabilirsiniz. Bunu kendi sözlerinizle yapabilirsiniz. Tabii ki kitaptaki yaz∂y∂ da okuyup sonra resimler hakk∂nda konuµabilirsiniz.
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• Çocuπunuz öyküyü izlemekte henüz zorlan∂yorsa ara s∂ra bir önceki sayfaya
geri dönebilirsiniz. Örneπin: Pietertje çizmelerini ve paltosunu giyiyor. Bir
önceki resimde ise Pietertje’nin camdan bakt∂π∂n∂ görüyorsunuz. D∂µar∂da
yaπmur yaπ∂yor; onun için uygun k∂yafet giyiyor.
•Çocuπunuz son sayfada olanlar∂ kavrayamad∂π∂nda da sayfalar∂ geri çevirip
neler olduπunu aç∂klayabilirsiniz. “Bak, Pietertje banyoyun her yerini kirletmiµ.
Ωimdi her µeyi kendi temizlemesi gerekiyor’.
• Öyküde olup bitenlerin taklidini de yapabilirsiniz. Çocuklar suyla oynamaktan çok hoµlan∂r. Çocuπunuzu banyo küvetinde köpükle oynat∂n ya da duµunuza bir leπen bol köpüklü su koyun oynas∂n. Oyun bittikten sonra ortal∂π∂
birlikte toplayabilirsiniz.
• Çocuπunuza bir µapka verin. O art∂k Pietertje Pet rolünü oynayabilir.
• Kitap okurken yapt∂π∂n∂z hareketler ve sesler çocuπunuzun öyküyü anlamas∂nda yard∂mc∂ olabilir.
• Bu kitaba uygun çeµitli µark∂lar vard∂r. Örneπin: ‘Het regent, het regent, de
pannetjes worden nat....’ ve ‘Twee emmertjes water halen’.
• Pietertje Pet kahraman∂ üzerine baµka kitaplar da var. San∂r∂z, Pietertje
hakk∂nda daha çok µey duymak ve görmek çocuπunuzun hoµuna gidecek.
Kütüphanede Pietertje Pet hakk∂nda baµka kitaplar var. Bunlar∂ ücretsiz olarak ödünç alabilirsiniz.
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Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda
Jet Boeke’nin resimlediπi ve Arthur van Noorden’in
yazd∂π∂ ‘Dikkie Dik: boem pats’ için öneriler (Gottmer)
Bu kitapta ünlü kedi Dikkie Dik hakk∂nda bir öykü yer almakta. Bu defa
Dikkie Dik ile Poes Muis oynarken küçük kazalar geçiriyor. Kafa kafaya
çarp∂µ∂yorlar (ve sonra birbirlerini teselli ediyorlar), bir oyuncak ay∂ Dikkie
Dik’in kafas∂na düµüyor (Poes Muis yine arkadaµ∂n∂ teselli ediyor) ve
mutfakta ava ç∂kt∂klar∂nda üzerlerine bir paket kedi bisküvisi düµüyor (bunu
da birlikte bir güzel yiyorlar). Belki de çocuπunuz Dikkie Dik’i Susam
Sokaπ∂ adl∂ televizyon program∂ndan tan∂r. Bu programda da Dikkie Dik’in
kitaplar∂ndan okunuyor. Bu ünlü kedinin onda da bir kitab∂ olmas∂ çocuπunuzun kesinlikle hoµuna gidecektir.
B∂rak∂n çocuπunuz kitab∂ kendi tutsun. Çocuπunuza kitab∂n ön ve arka
kapak sayfas∂nda kim olduπunu bilip bilmediπini sorun. Sizin de bir kediniz
varsa onun ad∂n∂ kullanabilirsiniz. Belki çocuπunuz baµka evcil hayvanlar∂n
ismini de biliyordur.

‘Dikkie Dik: boem pats!’ için oneriler
• Önce çocuπunuzla birlikte kitab∂n kapak sayfas∂na bak∂n. ‘Dikkie Dik ne
yap∂yor? Bu öykü ne hakk∂nda acaba?
• ∑lk defa kitaba birlikte bir göz geçirip bak∂n. Çocuπunuzun tepkilerine
karµ∂l∂k vermeye çal∂µ∂n. Böylece çocuπunuz muhakkak tüm öyküyü merak
etmeye baµlar.
• Birlikte resimlere bak∂p bildiπiniz eµyalar∂ gösterip ad∂n∂ söyleyebilirsiniz.
Çocuπunuza da göstertip gördüπü eµyan∂n ad∂n∂ söylettirin.
• Öyküyü kendi sözlerinizle anlatabilirsiniz. Ama önce birlikte resim hakk∂nda
konuµup sonra resmin yan∂ndaki yaz∂y∂ da okuyabilirsiniz. Böylece s∂ras∂n∂
deπiµtirip hem anlatm∂µ hem okumuµ olursunuz.

0

1

2

3

4

5

6

• Okuma esnas∂nda çocuπunuzun kendi yaµad∂klar∂ hakk∂nda konuµabilirsiniz. ‘Al∂µveriµ çantam∂zda neler var? Bizim kedimiz ne yiyor? Kedi bisküvisi
de yiyor mu? Arkadaµ∂n∂n can∂ ac∂sa sen ne yapars∂n?’
• Çocuπunuza bir paket kedi bisküvisi gösterebilirsiniz. ‘Nas∂l kokuyor? Bunu
sen de sever misin? Kediler baµka ne yer? Peki sen ne seviyorsun?’
• Aπ∂r ve haﬁf bir eµyay∂ yere düµürerek sert ile yumuµak aras∂nda fark olduπunu aç∂klayabilirsiniz. ‘Baµ∂na düµse hangisi daha çok ac∂t∂r acaba?’
• Görülen olaylar∂ sözlerle ifade edin: ‘Dikkie Dik’e ne yaz∂k, sürekli kafas∂n∂
ac∂t∂yor’. Çocuπunuza onun da bir yerini ac∂t∂p ac∂tmad∂π∂n∂ sorun.
Hat∂rl∂yor mu? Çocuπunuzu doktora götürdüπünüz bir olay∂ anlat∂n.
• Boµ bir kutu ile (örneπin bir ayakkab∂ kutusu) saklama oyunu oynayabilirsiniz.
Kutuya (kedi) bisküvi(si) ya da küçük bir oyuncak koyup çocuπunuza
yoklayarak ne olduπu tahmin ettirmeye çal∂µ∂n.
• Çocuπunuz öyküyü tekrar tekrar dinledikçe metni hat∂rlayacakt∂r. O halde
metnin baz∂ parçalar∂n∂ kendi söyleyecektir. Örneπin: ‘Aauw Mijn hoofd
doet pijn’ ya da ‘Boem pats’
• Okuma esnas∂nda öyküye uygun sesler ve hareketler de yapabilirsiniz;
örneπin düµen kedi bisküvilerinin sesini ya da kedilerin bisküvileri yiyiµini.
• Bu kitab∂n eµliπinde ‘Poesje mauw’ gibi µark∂lar söyleyebilirsiniz.
• Çocuπunuz sizinle birlikte daha baµka Dikkie Dik kitaplar∂ aramaktan hoµlanacakt∂r. Birçok oyuncak dükkan∂nda Dikkie Dik hakk∂nda resimli kitaplar
hatta Dikkie Dik pelüµ oyuncak olarak dahi vard∂r. Kütüphaneden de Dikkie
Dik hakk∂nda ücretsiz kitap ödünç alabilirsiniz.
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Çocuπunuz 2 ilâ 3 yaµ∂nda
Bilinmesi yararl∂ olan konular
(Fijn om te weten)
Büyük olaylar
Çocuπunuz yaµam∂ndaki baz∂ olaylar∂ çok düµünüyor olabilir. Belki de
hastaneye gitmesi gerekiyor ya da bir kardeµi doπdu veya ilk defa çocuk
oyun yuvas∂na gidecek ve sizden ayr∂lmaya al∂µmas∂ gerekecek. Bu konular
hakk∂nda birçok resimli kitap var. Çocuπunuza böyle bir kitab∂ okuyarak o
konu hakk∂nda çocuπunuzla konuµmak için iyi bir f∂rsat yakalam∂µ olursunuz. Çocuπunuzun kafas∂na neleri takt∂π∂n∂ fark edip o konuya deπinebilirsiniz. Baz∂ çocuklar böyle bir hikayeyi art∂k keµfedecek yeni bir µey kalmayana kadar ya da kafalar∂na takt∂klar∂ konuyu azmedene kadar tekrar tekrar
duymak ister. Çocuπunuza bir soru sormas∂, bir µey söylemesi ya da öyküye
baµka bir µekilde tepki göstermesi için yeterli zaman tan∂y∂n. Bu çocuπun o
kitaba ilgisini ve böylece de kitap okumaktan ya da okunmas∂ndan ald∂π∂
keyﬁ çoπalt∂r. Bunun yan∂ s∂ra dil geliµimi için faydal∂d∂r.
Duygular
Küçük çocuklar duygular∂n∂ ifade etmekte zorlan∂r. Bazen kendi k∂zg∂nl∂klar∂
ya da üzüntüleri karµ∂s∂nda µaµa kal∂rlar. Ayr∂ca çok korkabilirler. Ama
henüz bunu ifade etmesini bilemezler. Resimli kitaplarda da k∂zg∂n veya
sevinçli ya da üzgün çocuklar vard∂r. Böyle bir kitap okunduπunda çocuπunuz bu duygular∂ tan∂r ve onlara iliµkin kullan∂lan kelimeleri duyar. Bu µekilde kitap okumak çocuπunuzun duygular∂n∂ azmetmekte yard∂mc∂ olur.
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Duygular
Kitaplarla uπraµmak demek dille uπraµmak demektir. Her µeyin bir ad∂
vard∂r. Çocuklar bu adlar∂ öπrenmek ister. ‘Bu ne?’ ve ‘Neden?’ diye tüm
gün sorup dururlar. Bu sizin için yorucudur, ama çocuπunuz böylece çok
µey öπrenir.Resimli kitaplarda çocuπunuzun henüz bilmediπi eµyalar∂n
resimleri bulunur. Bu resimlere bakarak ve adlar∂n∂ söyleyerek çocuπunuz
birçok yeni kelime öπrenir. Böylece çocuπun dünyas∂ git gide geniµler ve
çevresindeki dünyay∂ zaman ilerledikçe daha iyi kavramaya baµlar. Birçok
µey içeren resimler ve olaylar∂n canland∂r∂ld∂π∂ resimler içeren kitaplar art∂k
çocuπun hoµuna gitmeye baµlar. K∂sa öyküler içeren kitaplar önce
al∂µagelinmiµ günlük konular hakk∂nda olur: oyuncaklar, misaﬁrliπe gitmek,
kedi gibi. Daha sonra ise her gün görmedikleri konular üzerine olur; bir
kutup ay∂s∂, deniz veya tuhaf bir canavar gibi.
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Çocuπunuz 3 ilâ 4 yaµ∂nda
Bana kitap okuyacak m∂s∂n?
(Ga je me voorlezen?)
Ayµe, yorgun. ∑lk olarak kat∂ld∂π∂ çocuk oyun yuvas∂ndan eve yeni geldi.
Daha oynayamayacak kadar yorgun. “Anne, bana kitap okuyacak m∂s∂n?”
Koltukta annesinin yan∂nda oturmak. Ωimdi en çok istediπi µey bu.
Beraberce koltukta bir kitab∂ incelemek veya yatmadan önce bir hikâye
dinlemek; bunlar küçük çocuklar∂n hoµland∂π∂ µeyler. Size yak∂n veya
kucaπ∂n∂zda oturmaktan zevk al∂rlar. Böylece kitap okumak her ikiniz için
de huzurlu bir an olacakt∂r. Ama sadece bununla kalm∂yor. Çocuπunuz
kitaplar∂n zevk verdiπini de keµfeder. Kitaplarla pek çok µey yaµanabileceπini de. Kitaplar∂n, sanki kendisi de içindeymiµ gibi maceralar yaµatt∂π∂n∂.
Baµka bir dünyaya götürdüklerini. Çocuπunuz, bir kitab∂ diπerinden güzel
bulduπunu fark edecektir. Böylece çocuπunuz kendi
kendine kitap seçmeyi öπrenebilir. Çocuπunuz kitap okunmas∂ndan ve
kitaplardan zevk ald∂π∂nda, ileride de kendisi kitap okuyabilmek
isteyecektir. Çünkü kitaplardan hoµlanmak, okumaktan da hoµlanmak
demektir.
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Çocuπunuz 3 ilâ 4 yaµ∂nda
Yüksek sesle okumak
(Voorlezen)
Yüksek sesle okumak için öneriler

‘Aaa, köpek yaramaz. Öf, kaka yapm∂µ. Hav hav hav’ diye bas bas baπ∂r∂r
Fatoµ. Bu s∂rada hikâyeyi tamamen kafas∂nda canland∂rd∂π∂ için, kitaba
vurur. Ama biraz sonra ilgisi daπ∂l∂r. Televizyon seyreder. Çizgi ﬁlm baµlam∂µt∂r.
Yüksek sesle okumak, bunu nas∂l yapars∂n∂z? Baµlamadan önce tamamen
sakin mi olmal∂? Hikâyeyi tam yaz∂l∂ olduπu gibi mi okumal∂s∂n∂z? Çocuk
hikâyeyi hep bölüp konuµursa, hala takip edebiliyor mu? Bir küçük çocuπun
ilgisini nas∂l tutabilirsiniz? Çocuπunuzun hikâyeyi anlay∂p anlamad∂π∂n∂ nas∂l
bilirsiniz?
Yüksek sesle okumadan önce ne yapabilirsiniz?
• Kitab∂ önce kendiniz inceleyin. Resimlere bak∂n. Metin zor mu? Bu durumda
belki baµka sözcükler kullanabilir ya da sadece resimlerde görülenleri
anlatabilirsiniz.
• Rahatça oturun. Çocuπunuzu kucaπ∂n∂za al∂n ya da yan∂ baµ∂n∂za oturtun.
• ∑kinizin de resimleri iyi görebilmesini saπlay∂n.
• Okuman∂z için, sakin bir an seçin. Biraz zaman ay∂r∂n. Aç∂k olan televizyon
veya çevrenizde oynayan diπer çocuklar dikkatinizi fazla daπ∂tabilir.
• Çocuπunuz kitab∂ bir ara kendisi de tutsun ve sayfalar∂ çevirsin.
• Çocuπunuz, kardeµi yan∂n∂zda olmadan bir kere sadece kendisi için okunmas∂ndan da hoµlan∂r.
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Yüksek sesle nas∂l okuyacaks∂n∂z?
• Baµlamadan önce, beraberce ilk olarak kitaba bir bakabilirsiniz. Kapaktaki
resimde neler var? Hikâye ne hakk∂nda olacak acaba?
• Kitaptan ne beklediπinizi söyleyebilirsiniz. Kitap heyecan verici, hoµ ya da
eπlendirici olacakt∂r.
• Belki de kitap, çocuπunuzun da yaµad∂π∂ bir olay hakk∂ndad∂r. Çocuπunuza
bir kere daha bunu hat∂rlatabilirsiniz.
• Küçük çocuklar, s∂rf hikâye dinlemekte çok zorluk çekerler. Birlikte resimlere
bakmak, bir µeyler göstermek, bunlar∂n hakk∂nda konuµmak çok daha iyi
olur.
• Çocuπunuz çok soru sorar. Bunlara mümkün olduπunca çok yan∂t vermeye
çal∂µ∂n. Çocuπunuz böylece çok yeni sözcük ve cümleler öπrenir.
• Okunurken küçük çocuklar, bir çok saptamada bulunur. Bunun üstüne gidin.
Hikâyeyi bir ara bölmeniz önemli deπil. Çocuπunuz böylece iyi bir µekilde
ilgili kal∂r.
• Konuµtuπumuz dilin birçok kural∂ var. 3-4 yaµ∂ndayken çocuklar, bu
kurallar∂n bir çoπunu kullanmay∂ öπrenir. Çocuklar ara s∂ra düzgün konuµmayabilir. Çocuπunuza yanl∂µ bir µey dediπini söylemeden, cümleleri doπru
bir µekilde tekrarlamaya çal∂µ∂n.
• Çocuπunuzun size ne anlatmak istediπini anlam∂yor musunuz? Bazen bir
µeyler ç∂karmak gerçekten imkans∂z. Çocuπunuza soru sorarak, belki ne
demek istediπini yine de öπrenebilirsiniz. Böylece çocuπunuz ne anlatmak
istediπinin önemli olduπunu fark eder.
• Çocuπunuz, size tan∂k olmad∂π∂n∂z olaylar∂ da anlats∂n. Örneπi çocuk oyun
yuvas∂ndayken veya arkadaµ∂ndayken yaµad∂klar∂n∂. Çocuπunuzun her µeyi
aç∂klayabilmesi için size, tan∂k olduπunuz durumdakinden çok µey anlatmas∂
gerekir.
• Çocuπunuzun anlatt∂klar∂n∂ olumlu karµ∂lay∂n.
•Bir kitab∂n metnini anlaµ∂l∂r µekilde okuyun. Çeµitli ses tonlar∂ kullanmaya veya
hikâyeye uygun belirli sesler ç∂karmaya da çal∂µ∂n.
• Küçük çocuklara yönelik kitaplar, günlük µeyler hakk∂nda olabilir.
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Çocuπunuza kendi uπraµlar∂n∂z∂ anlatabilirsiniz. Neler yapt∂π∂n∂z∂ ve
nedenini. Bunu yaparken hangi malzemeleri kulland∂π∂n∂z∂.
• Çocuπunuzun kendisinin yaµam∂µ olduπu bir µeye kitapta rastlan∂yor mu?
Bunun hakk∂nda bir daha konuµun. Böylece çocuπunuzun kendi dünyas∂n∂n
bir rol oynamas∂n∂ saπlars∂n∂z.
• Bu arada, kendiniz de çocuπunuza bir soru sorun. Ama soruyu o kadar zor
sormay∂n. “Ördek yüzecek mi ve anne ördek yan∂nda kalacak m∂?” gibi iki
µeyi ayn∂ anda sormay∂n.
• Çocuπunuz bir hikâyeyle ilgilendiπinde, hikâyenin devam∂n∂n nas∂l olacaπ∂n∂
bilip bilmediπini okurken ona bir ara sorabilirsiniz. Hikâyenin gidiµat∂
hakk∂nda böylece düµünmeyi öπrenir. Çocuπunuz bir hikâyenin nas∂l oluµtuπunu gittikçe daha iyi anlar.
• Kitap, kendi yaµant∂n∂z veya çocuπunuzunki hakk∂nda deπil. Hikâye baµkalar∂n∂n yaµad∂π∂ olaylar hakk∂ndad∂r. Bir hayvan veya baµka çocuklar∂n yaµant∂lar∂n∂ gösteriyor. Baµkalar∂n∂n düµündüklerini ve yapt∂klar∂n∂. Küçük
çocuklar için kimi zaman bu zor olur. Hikâye kahraman∂n∂n yapt∂klar∂ ve
yapmad∂klar∂n∂ canland∂rabilmesi gerekir. Soru sorarak, çocuπunuzun hikâyeyi anlay∂p anlamad∂π∂n∂ ç∂karabilirsiniz. Çoπunlukla iyi sorular Ne?
Neden? Nerede? veya Nas∂l? sözcükleriyle baµlar.
- Maymun olsayd∂n, ne yapard∂n?
- Ωu aπac∂n arkas∂nda ne sakl∂ acaba?
- Çocuk µimdi neden böyle aπl∂yor?
- Fare µimdi neden deliπine dönüyor?
- O büyük ay∂ nereye gitti acaba?
- Ωimdi ördekler nerede kald∂lar?
- Nas∂l bitecek bu?
- Tek baµ∂na orman∂n içinde olsayd∂n kendini nas∂l hissederdin?
• Çocuπunuz art∂k kitapla ilgilenmediπinde, okumay∂ b∂rakman∂z daha iyi
olur. Sonra bir daha deneyin.
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Çocuπunuz 3 ila 4 yaµ∂nda
Oyun ve keµfetme kitapç∂klar∂ için öneriler
(Tips bij de Speelontdekboeken)
Hamide bütün gün oyun ve keµfetme kitapç∂π∂yla dolaµ∂yor.
Kitap onun ve bundan gurur duyuyor.
Sadece büyükannesi geldiπinde kitap aç∂l∂yor.
Hamide bildiπi µekilde büyükannesine okuyor.
Oyun ve keµfetme kitapç∂π∂yla birlikte neler yapabilirsiniz?
• Al∂µt∂rma sayfalar∂ yap∂l∂rken, çocuπunuzun biraz yard∂ma ihtiyac∂ olur.
Mümkün olduπunca çok, kendi kendine yaps∂n. Daha az özenli olsa bile.
• Oyun ve keµfetme kitapç∂π∂, size bir defa daha oyun yuvas∂nda okunan
kitap hakk∂nda konuµman∂z için f∂rsat verir. Veya kitab∂ evde bir daha
okuman∂z için.
• Oyun ve keµfetme kitapç∂klar∂n∂n içindeki µark∂lar∂ deπiµik durumlarda
söyleyebilirsiniz: Beraber otomobilde oturduπunuzda, bulaµ∂k y∂karken veya
duµ yaparken.
• Küçük çocuklar sesle yap∂lan birçok oyuna bay∂l∂r. Komik sesli veya tekerlemeli sözler onlara çok keyif verir. Küçük çocuklar∂n kendileri de böyle
sözleri ak∂llar∂na getirebilir.
• Eski zamanlara ait tekerlemeler ve k∂sa µiirlerde bu ses oyunlar∂na çok rastlan∂l∂r: iene miene mutte (portakal∂ soydum ...) veya oze wieze woze. Birkaç
tane daha biliyor musunuz? Çocuπunuz da bir dinlesin.
• Çocuπunuz kitaptaki µeyleri kendi dünyas∂nda görüp tan∂maktan hoµlan∂r.
Kitaptaki çamaµ∂r makinesi, evinizdeki çamaµ∂r makinesine benziyor.
Kitaptaki diz üstündeki plaster, evinizdeki plastere benziyor. Çocuπunuzun
bildiπi dünyay∂ ve kendi yaµad∂klar∂n∂, kitap dünyas∂yla baπdaµt∂rabilirsiniz.
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Oyun ve keµfetme kitapç∂π∂yla çocuπunuz neler yapabilir?
• Oyun ve keµfetme kitaplar∂ çocuπunuzundur. Çocuπunuz istediπi kadar çok
içine baks∂n, kendi kendine kitab∂ elinde tutsun ve sayfalar∂n∂ çevirsin.
• Rolleri bir deπiµtirin. Bugün siz dinleyin ve çocuπunuz oyun ve keµfetme
kitapç∂π∂ndan size okusun.
• Oyuncak bebeπi de bir hikâye dinlemek ister. Çocuπunuz ‘kendi eserinden’
okusun.
• Çocuπunuz oyun ve keµfetme kitapç∂π∂na nelerin koyulabileceπini düµünsün.
Ald∂π∂ bir kart, marketten bir ﬁµ, doπum günü hediyesinin paket kaπ∂d∂.
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Çocuπunuz 3 ilâ 4 yaµ∂nda
Logeerbeer için öneriler
(Tips bij de Logeerbeer)
Logeerbeer ayn∂ zamanda küçük bir çanta ve kumaµtan bir kitap. Çantan∂n
fermuar∂n∂ açt∂π∂n∂zda sol taraf∂nda, içinde küçük bir ay∂n∂n bulunduπu bir
yatak göreceksiniz. Yataπ∂n yan∂nda, içinde yedi tane minicik kumaµ
kitapç∂π∂n bulunduπu bir çanta duruyor.
Saπ sayfas∂nda ise neredeyse boµ bir kitapl∂k duruyor.
Eve götürmeniz için size Logeerbeer ve bir resimli kitap verildikten sonra,
her gün çocuπunuza (ve ay∂ya) kitap okuyabilirsiniz. Resimli kitab∂ okuduktan
sonra, yataπ∂n yan∂ndaki çantadan bir tane kumaµtan kitapç∂k
ç∂karabilirsiniz. Bu kitapç∂π∂ kitapl∂πa yerleµtirin. Bir hafta boyunca kitap
okuduktan sonra, kitapl∂k dolmuµ olacak.
Logeerbeer için µark∂lar
Çocuπa kitap okumadan önce Logeerbeer için bir µark∂ söylenebilir: Lieve

beer, kom maar hoor, want mijn mama* leest ons voor. Een boekje voor
mij, een boekje voor jou Mamma* toe, begin je gauw? (Sevgili ay∂, hadi
gel, çünkü annem* bize kitap okuyor. Bir kitap bana, bir kitap sana, anne*,
hadi hemen baµlar m∂s∂n?)
(* mamma (anne) yerine, Pappa (baba), oma (büyükanne) opa (büyükbaba),
juffrouw (öπretmen) veya s∂n∂ftaki çocuklardan birinin ad∂ söylenebilir.)
Logeerbeer’i iade etmeden önce söylenecek µark∂:

O, o, o, wat was het ﬁjn om bij .......* thuis te zijn.
Elke avond een verhaal
Kijk daar zijn ze allemaal.
(Oh, oh, oh, .......*’(n)in evinde olmak ne hoµtu.
Bir hikâye her akµamBak bütün hepsi yerinde.)
(* çocuπun ad∂)
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Çocuπunuz 3 ilâ 4 yaµ∂nda
Bilinmesi yararl∂ olan konular
(Fijn om te weten)
Kitap seçmek için öneriler

Dilay bir kitapç∂k seçti. Hikâye küçük bir köpek hakk∂nda. Anne Dilay’∂n
bunu çok sevdiπini biliyor. Anne kendi kendine ara sayfalar∂ çevirerek
inceliyor ama hikâyenin çok uzun olduπunu fark ediyor. Bunu yüksek sesle
okumay∂ baµaracak m∂ acaba? Yoksa Dilay küçük köpekler hakk∂nda baµka
bir kitap m∂ seçsin?
Hoµ ve de çocuπunuza uygun olan iyi bir resimli kitap seçmek, kolay deπil.
Nelere dikkat etmelisiniz? Çocuπunuz seçimi kendisi yaps∂n m∂ yoksa yapmas∂n m∂? Eµyalar∂ gösterecek bir kitap m∂ yoksa hikâyeli bir kitap m∂
olsun?
Kitab∂ seçen kim?
• Bazen küçük çocuklar kitap seçmekte hala zorluk çeker. Biraz yard∂ma
ihtiyaç duyabilirler. O zaman beraberce bir kitap seçmeniz en iyisi.
• Çok say∂da kitap aras∂ndan bir seçim yapmakta henüz pek baµar∂l∂ deπildir.
Önce siz iki üç kitao ay∂r∂n, çocuπunuz bu kitaplardan bir seçim yapabilsin.
Böylece seçmek daha kolaylaµacak.
• Çocuπunuzun önce kitab∂n içine bakmas∂n∂ teµvik edin. Böylece seçim
yapmak daha kolay olacakt∂r. Çocuπunuz böylece az da olsa kitab∂n ne
hakk∂nda olacaπ∂n∂ bilir.
• Çocuπunuz gerçekten seçim yapt∂π∂nda, bu kitab∂ eve götürsün.
Çocuπunuzun kendi seçimi çok önemli.
• Bir de kendinizin hoµ bulduπu bir kitap seçin. Çocuπunuz bunu kitap okuduπunuz s∂rada fark edecektir.
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Hangi kitab∂ seçiyorsunuz?
• Resimli kitaptaki resimler çocuπunuz için aç∂k ve kolay tan∂nabilir olmal∂.
“Kitap ne hakk∂nda?” Çocuπunuzun ilgi duyacaπ∂n∂ düµündüπünüz bir konu
seçin.
• Bir kitap seçerken, yaz∂s∂n∂n fazla zor ve uzun olmamas∂na dikkat
etmelisiniz. Hikâyeli kitaplar∂ ayr∂ca resimlerine bakmak ve bunlar∂
tan∂mlamak için kullanabilirsiniz. Hikâyesi kötü biten bir kitap seçmeyin.
Küçük çocuklar için bir hikâye iyi bitmeli. Bu onlara güven verir.
• Kütüphanedeyken seçim listeleri isteyin. ∑çinde çeµitli kitap adlar∂ geçer.
Çoπunlukla konuya göre ayr∂larak: pelüµ oyuncaklar∂, alt∂na kaç∂rmamak ve
arkadaµlar gibi.
• Çocuπunuz bir kitaptan çok mu hoµland∂? Belki bu baµka bir çocuk için de
iyi bir kitap. Bu kitab∂ baµka anne babalara da önerin.
• Belki kütüphane görevlisi veya kütüphanede gönüllü olarak çal∂µan anne de
çocuπunuz için iyi bir kitap biliyor.
• Çocuπunuz hep ayn∂ kitab∂ m∂ seçiyor? Kitab∂ tekrar okumaktan çekinmeyin.
Çocuπunuzun, hikâye içinden daha yeni µeyleri keµfetmesi veya hala
hikâyeyi azmetmekle uπraµ∂yor olmas∂ mümkün. Bir hikayeyi daha s∂k
duymak çocuπunuzun bir µeyi tekrar görüp tan∂mas∂n∂ saπlar. Hikâye bildik
bir µey olur.
• Çok çocuk kaﬁye ve tekerlemeleri sever. Kitap ödünç alma bölümünden,
kaﬁye ve tekerlemeli kitaplar da alabilirsiniz. Çocuklar bunlar∂ kendiliπinden
pek kolay seçmez. Yine de böyle bir kitapla çocuπunuza büyük bir zevk
verirsiniz. Belki kendiniz de hala baz∂ tekerlemeleri hat∂rl∂yorsunuzdur.
Çocuk tekerlemeleri içeren cd ve kasetler de var. Bunlar tekerlemeleri
hat∂rlamak veya öπrenmekte size yard∂mc∂ olabilir.
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Kitaplar∂n canland∂r∂lmas∂ için öneriler

Tuncay d∂µar∂da oyuncak traktörünü sürüyor. Arkas∂na doπru bak∂yor.
Römorkör hala tak∂l∂ym∂µ. Kendisi çiftçi ve ineklere gitmesi gerekiyor.
Neredeyse yemek için zaman∂ yok. Anne, Tuncay’∂n çiftlikle ilgili her µeyle
haµ∂r neµir olduπunu biliyor. Bazen, kulaπ∂na bildik gibi gelen µeyler söylediπini duyuyor. Tuncay’∂n Op de boederij (Çiftlik) adl∂ kitab∂ var. Bu kitapta
geçen hikâye Tuncay’in oyununda tekrar ortaya ç∂k∂yor.
Kitap okunurken, küçük çocuklar kendilerini tamamen hikâyeye kapt∂rabiliyor.
Sanki gerçekten oluyormuµ gibi, hikâye kahramanlar∂n∂n hislerini paylaµ∂yorlar. Kitap okunduktan sonra da hikaye kolay kolay silinmiyor.
Çocuklar uzun süre bununla meµgul olabiliyorlar. Böylece kitap okuman∂n
zevki bu µekilde devam ediyor.
Hislere yaklaµ∂m
• Yüksek sesle okumak siz ve çocuπunuzun ortak uπraµ∂d∂r. Hoµ bir µekilde
beraber yatak üstünde veya koltukta otururken. Çocuπunuz, size yak∂n
bulunduπu için kendini güven içinde hisseder. Çocuπunuz k∂zg∂n, üzgün
veya mutlu olur, ama bunu nas∂l ifade edeceπini her zaman bilemez.
Resimli kitaplarda k∂zg∂n, üzgün veya mutlu olan çocuklar da vard∂r.
Çocuπunuz bu hisleri tan∂yabilir ve bunlar için kulland∂π∂m∂z sözcükleri de
art∂k duyar.
• Çocuπunuzla birlikte bir hikâye hakk∂nda konuµtuπunuzda çocuπunuz, çeµitli µeyler hakk∂ndaki görüµlerinizin nas∂l olduπu, neye izin verip
vermediπinizi, neyi güzel veya s∂k∂c∂ bulduπunuzu da duyar.
•Hikâye kahramanlar∂n∂n hisleri hakk∂nda konuµmak, sizin çocuπunuzun hissettikleri hakk∂nda konuµmak için iyi bir kap∂ açar. “Sen de bazen k∂z∂yor
musun?”, “Tavµan∂m∂z öldüπünde, biz de üzüldük.”, vs.
• Belirli bir hissin odak konu olduπu birçok resimli kitap var. Çocuπunuzun
faydalanabileceπini düµündüπünüzde böyle bir resimli kitab∂ çocuπunuza
okuyabilirsiniz.

0

1

2

3

4

5

6

Yaµamak ve benimsemek
• Küçük çocuklar bütün gün hareket eder ve hareket etmekten çok zevk al∂r.
Birçok resimli kitap, çocuπunuza hareket etmesi için bir hayli f∂rsat verir:
Kitap okunurken el hareketleri yaparak veya hayvanlar∂ taklit ederek,
okuduktan sonra kitapta olup bitenleri yeniden oynayarak.
• Hikâye yaµamay∂ ‘Hmm, µu çiçek ne güzel kokuyor’ veya ‘Treni duyuyor
musun? Çuf, çuf, çuf’’ gibi sözlerle teµvik edebilirsiniz.
•Daha s∂k hikâye okunduπunda çocuπunuz bunu gittikçe daha iyi anlayabilir
ve hikâyenin canland∂r∂lmas∂ daha kolay olur.
•Kitap okuduktan sonra kitap hakk∂nda konuµmaya biraz devam edin. Kitab∂
nas∂l buldunuz? Çocuπunuz nas∂l buldu? Hikâye komik mi, heyecan verici
miydi?
• Çocuπunuza, bir daha ayn∂ hikayeyi duymak isteyip istemediπini sorun.
• Okuduktan sonra çoπu zaman kitapla bir süre daha uπraµabilirsiniz. Belki
de çocuπunuz kitap hakk∂nda oynamak veya resim yapmak ister.
• Birlikte bir µeyler kesip yap∂µt∂rmak bütün küçük çocuklar∂n hoµuna gider.
Kitaplar, kesip yap∂µt∂rmak için birçok ﬁkri akl∂n∂za getirebilir.
• Çocuπunuz bir kitapta kendi çevrenizde de görülebilecek bir µeyi keµfediyor
mu? O zaman beraber bir gezinti yap∂n: çocuklara yönelik bir çiftlik
(Kinderboerderij), hayvanat bahçesi, pastane veya ormana.
∑yi bir örnek iyi izlenmesini saπlar
Evdeyken çeµitli, yaz∂l∂ dil biçimlerini kullan∂rs∂n∂z; dergi okursunuz,
postalar∂ incelersiniz veya Alt∂n Rehber’de telefon numaras∂ arars∂n∂z.
Küçük çocuklar bu iµlerin çoπuna kat∂labilirler. Bu µekilde yaz∂l∂ dilin önemli
olduπunu ve bir anlam∂ olduπunu öπrenirler.∑µte birkaç ﬁkir:
• Büyük annenin doπum günü mü var? Çocuπunuzun kendisi kartpostala
ad∂n∂ yazmaya çal∂µs∂n. Bunun sonras∂nda siz büyükannenin adresini yaz∂n
ve birlikte kart∂ posta kutusuna at∂n.
• Küçük çocuklar size yard∂m etmekten hoµlan∂r. Sofra haz∂rlarken zaten iyi
bir yard∂mc∂d∂r. Bunu yaparken sofraya gelen µeyler hakk∂nda konuµup,
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kutu veya kavanozlar∂n içinde neler bulunduπunun d∂µ∂ndan görülebildiπine
çocuπunuzun dikkatini çekebilirsiniz.
• Doπum günü veya Sinterklaas akµam∂ için istek listesi bu arada haz∂r m∂?
Oyuncak maπazas∂n∂n reklam broµürü bu konuda yard∂mc∂ olabilir. Birlikte
broµürleri inceleyin. “Sen neyi güzel buluyorsun?”, “Neyi isteyeceksin?”
Çocuπunuzun kendisi resimleri makasla kesip, yap∂µt∂rs∂n.
• Al∂µveriµ yapman∂z gerektiπinde çocuπunuz da bir al∂µveriµ listesi yaps∂n.
Bu kesilen resimler veya küçük çizgilerle yap∂l∂r.
• Okumaktan hoµlan∂yor musunuz? Çocuπunuza belirli bir kitaptan neden
hoµland∂π∂n∂z∂ anlat∂n veya okuduπunuz dergiden bir resim gösterin.
Video veya cd-rom olarak kitaplar
Baz∂ resimli kitaplar∂n video ﬁlmleri yap∂ld∂. Bunlar televizyon yay∂n∂nda
seyredilebilir ve çocuπunuz kitab∂ daha önce gördüπü için tan∂d∂π∂nda bu
hoµuna gider. Bazen kitaptaki sayfalar∂n tam ayn∂n∂ tekrar görürsünüz,
bazen de kitap örnek al∂narak ‘gerçek’ bir ﬁlm yap∂l∂r.Hep birlikte ﬁlmi seyredin. Bu hoµ bir hava yarat∂r ve birlikte ﬁlme tepki verebiliriniz. Hikâye
bittikten sonra konuµun ve kitab∂ bir daha elinize al∂n. Zira ﬁlm temposu
yüksektir. Çocuπunuz resimlerdeki her µeyi rahatl∂kla bir daha incelemeyi
hoµ bulacakt∂r. Belki de kendisi hikâyeye iliµkin bir µeyler anlatacakVideo
kasetleri kitapç∂, oyuncak maπazas∂ veya büyük al∂µveriµ maπazas∂ndan
sat∂n al∂nabiliyor. Kütüphaneden de video ﬁlmleri kiralan∂yor veya ödünç
al∂n∂yor. Önce kaseti ödünç al∂p ﬁlmin çocuπunuzun hoµuna gidip gitmediπini inceleyebilirsiniz.Ωunlar∂ göz önünde bulundurun:
• Kendinizin yüksek sesle okumas∂n∂n önemli olduπunu. Çocuπunuz
aπz∂n∂zdan hikâye dinlemeyi sever.
• Filmin kitab∂n yerini alamayacaπ∂n∂. Beraberce okumak hoµ ve s∂cak bir
hava yarat∂r. Çocuπunuz tek baµ∂na televizyon seyrederken bunu
kaç∂racakt∂r.
• Birlikte seyretmenin her µeyin fazla heyecan verici veya korkutucu olduπu
durumda destek verici olduπunu!

0

1

2

3

4

5

6

• Küçük bir çocuπun hiçbir µey anlamadan dolu ilgiyle hareket eden
görüntülere bakt∂π∂n∂. Ona her µeyi izlettirmemeye çal∂µ∂n. Yaµ ve ilgilerine
uygun bir ﬁlm bulun. Çoπu zaman kutusunun üstünde yaµ grubu belirtilir.
• Tam kitap okumakta olduπu gibi, çocuπunuzun hep yeniden ayn∂ görüntüleri
seyretmekten hoµland∂π∂n∂. Filmi bir daha gördüπünde, bilgileri daha iyi
kavrayabilir.
Ünlü kitap kahramanlar∂ olan cd-rom oyunlar∂ da var: örneπin Nijntje veya
Muis (Farecik). Bunlar yaklaµ∂k üç yaµ∂ndan büyük çocuklar içindir. Bu çocuklar kitap kahramanlar∂n∂ tekrar görüp tan∂may∂ hoµ bulurlar. Bilgisayar
oyunu sat∂n almadan önce, kütüphaneden küçük çocuklar için cd-romlar∂n
ödünç al∂n∂p al∂namad∂π∂ veya kiralan∂p kiralanamad∂π∂n∂
öπrenebilirsiniz. Önce oyunun çocuπunuza uygun olup olmad∂π∂na
bakabilirsiniz.Ωunlar∂ göz önünde bulundurun:
• Çocuπunuzun fazla uzun bir süre bilgisayar önünde oturmamas∂n∂. Aµaπ∂
yukar∂ beµ dakikal∂k bir süre baµlang∂ç olarak yeterince uzun.
• Çocuπunuzu tercihen tek baµ∂na bilgisayar oyunuyla oynatmaman∂z∂.
Bilgisayar bir dad∂ deπildir
• Çocuπunuzun ‘fare’ aç∂s∂ndan belki biraz yard∂ma ihtiyaç duyduπunu.
• Bilgisayar sayesinde de çocuπunuzun dünyas∂n∂n büyüdüπünü.
Televizyon ve radyodaki küçük çocuk programlar∂
Televizyon ve radyoda 3-6 yaµ aras∂nda çocuklar için özel programlar var.
Birkaç∂n∂ tan∂yorsunuzdur: Örneπin Teletubbies (Teletubiler) veya (biraz
daha büyükler için) Sesamstraat (Susam Sokaπ∂). KRO taraf∂ndan
yay∂nlanan Kindertijd (Çocuk saati) de en küçük çocuklar için bir programd∂r.
Bu programda, hepsinin seyredilmesi tabii ki gerekli olmayan, yaklaµ∂k beµ
dakikal∂k k∂sa programlar yay∂nlan∂yor. Küçük çocuk ilgisini çekeni seçebilir
ve istediπi anda seyretmeyi b∂rakabilir. Radyoda her gün Pyjamapret
(Pijama keyﬁ) program∂ var (Radio 5).
Programlar∂ tercihen çocuπunuzla birlikte seyredin ve dinleyin. Çocuπunuzun
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anlamad∂klar∂n∂ aç∂klayabilirsiniz ve çocuπun gördüπü veya duyduπu µeyleri
bir daha birlikte görüµebilirsiniz.

0

1

2

3

Deneyimlerim

4

5

6

