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Çocuğunuzun okuma-
yazma becerisine 
yardım için tavsiyeler
3. sınıftan 6. sınıfa kadar



Çocuğunuza 
okuma, yazma ve 
inceleme yardımı
Evde okuma ve yazma fırsatları 
yaratın:
Çocuklar dünyalarını okul ve ev ötesinde hergün okuyarak 
ve yazarak keşfederler.

Sizin şunları yapmanız önemlidir: 

• Çocuğunuzun okuma ve 
yazmasına ve yazmanın 
tüm farklı yollarını 
incelemesine gerçek bir 
ilgi gösterin.

• Sizi okurken ve 
yazarken görmelerine 
izin verin ve onlara 
neden okuduğunuzu ve 
yazdığınızı anlatın.

• Ne anladığını çocuğunuzla 
konuşun ve okuma ve yazma çabalarını teşvik edin.

• Konuşarak aile tarihini ve hikayelerini paylaşın ve çocuğunuzu 
daha yaşlı aile fertleri ile konuşmaya teşvik edin

• Birlikte seyrettiğiniz televizyon gösterileri veya filmleri 
hakkında konuşun.

• Çocuğunuzu kendi kitaplarından bir kütüphane oluşturmaya 
teşvik edin.

• Dünya olayları hakkında konuşun ve çocuğunuzu, kendi 
görüşlerini oluşturması için olayın farklı yönlerine bakmaya 
teşvik edin.

Çocuğunuzun evde okuma ve 
yazmasını desteklemek için 
Öğrenme konusunda günlük alışkanlık yaratın ve yazmayı teşvik 
için malzeme sağlayın: 

• Fikirlerini ve duygularını yazmaları için defterler.

• Bilgisayarlar ve/veya dizüstü bilgisayarlar.

• Keçeli kalemler, kurşun 
kalemler, fosforlu 
kalemler ve tükenmez 
kalemler.

• Referans olarak sözlükler 
ve eş anlamlı sözcükler 
sözlüğü. Bunlar kitap 
halinde olabilir veya 
internette bulunabilir.

• İnternetten kaynaklar, 
örneğin internetten 
haritalar, ansiklopediler, 
hava durumu siteleri.

Çocukların gelişmesine birinci derecede ve en uzun 
süreli etkiyi aileler sağlar ve çocuklarının öğreniminde 
önemli bir rol oynarlar.

Çocuklarınızın konuşma, dinleme, okuma ve yazma 
becerilerini oyunlar ve günlük aile faaliyetleriyle geliştirip 
destek verebileceğiniz birçok yol vardır.

Bu broşür, çocuklarınızın okuma-yazma becerilerini 
geliştirmeleri için sizin veya diğer aile fertlerinin 
günlük faaliyetler olarak neler yapabileceğiniz 
konusunda tavsiyeler sağlamaktadır.

Çocuğunuzu bu cins faaliyetlere Türkçe ve güveniniz 
varsa İngilizce olarak katmanız çok yararlı olabilir. 

Bu broşürün elektronik nüshası ‘Families as Partners in 
Learning’ (Eğitimde Ailelerle İşbirliği) internet sitesinde 
İngilizce ve 23 değişik dilde mevcuttur: www.education.
vic.gov.au/about/directions/familiesaspartners/schools/
connecting.htm

Nereden yardım alabilirim?
Çocuğunuzun Öğretmeni

Çocuğunuzun okuma-yazma becerilerinin gelişmesine 
nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda çocuğunuzun 
öğretmeni size tavsiyelerde bulunabilir. Öğretmeniyle 
konuşabileceğiniz konulardan bazıları şunlar olabilir:
• Çocuğunuzun okuma-yazma ödevlerindeki başarı 

seviyesi.
• Çocuğunuzun ulaşmak için çalıştığı okuma-yazma 

hedefl eri, ve çocuğunuzun bu hedefl eri başarmasına 
nasıl destek olabilirsiniz.

• Çocuğunuzun zorluk çektiği konularda ona yardım 
etmede kullanacağınız stratejiler.

Çevrimiçi Kaynaklar
Viktorya Hükümetinin yeni Connect-Primary internet 
sitesi, ev bilgisayarınızdan, semt kütüphanesi veya 
okulunuzdaki bilgisayarlardan çok iyi öğrenim araçlarına 
bağlanmayı kolaylaştırmaktadır.

Connect-Primary internet sitesini: http://www.education.
vic.gov.au/primary adresinde ziyaret edin.

Connect-Primary içinde yer alan sitelerin çocuklar 
tarafından kullanılmaya uygun olduğundan emin 
olmak için bu siteler öğretmenler tarafından kontrol 
edilmektedir. 

Unutmayın, Connect-Primary de listelenmeyen diğer 
sitelere ulaşırsanız, güvenlik açısından isminiz veya 
çocuğunuzun adı, soyadı, okulu, telefon numarası veya 
adresi gibi kişisel bilgileri tanımadığınız hiç bir kimseye 
internette vermemelisiniz.

Ultranet, çocuğunuzun okuldaki öğrenimi hakkında size 
bilgi sağlayan yeni bir çevrimiçi sistemdir. Bu site eyalet 
genelinde öğrenciler, anne-babalar ve öğretmenlerin 
internetten ulaşabilecekleri güvenli bir sitedir. Ultranet 
internet sitesini: www.education.vic.gov.au/about/
directions/ultranet/benefits/parents.htm adresinde 
ziyaret edin.



Okulda çocuğunuza sorulabilecek tipte sorular aşağıdaki gibidir. 
Bu sorulardan bazılarını evdeki okumalarla ilgili konuşurken de 
kullanabilirsiniz.

• Karakterlerin isimleri nelerdir?

• Olayın geçtiği yer nedir?

• Karakter ondan sonra ne yaptı?

• Metnin başında/sonunda ne oldu?

• Karakterin hissettikleri hakkında ne düşünüyorsun?

• Sonunu nasıl değiştirirdin?

• Karakter/olay yerindeki değişiklikleri nasıl tarif edersin?

• Hikayedeki ana mesajın ne olduğunu düşünüyorsun?

• Başka bir olay veya konu ile ilişkilendirebilirmisin?

• Yazarın görüşlerine katılıyormusun?

• Hikayenin mesajı hakkındaki görüşün nedir?

• Başka insanlar bunu nasıl farklı görebilir?

Zor kelimeleri çözmek
Uzun veya alışık olmadığı 
kelimeleri okuması veya 
yazması için çocuğunuza 
zaman ve strateji vermek 
önemlidir.

Çocuğunuz okurken ona 
kelimeyi söylemeden önce şu 
hatırlatmaları deneyin:

• Kelimenin anlamı için 
ipuçlarını cümlenin içinde 
ara.

• Kelimeye daha dikkatli bak. Bildiğin başka bir kelimeye 
benziyor mu?

• Kelimeyi daha küçük parçalara ayırabilirmisin?

• Bu kelimeden önceki ve sonraki kelimelerin bir yardımı 
olabilir mi?

Metinlerle ilgili fikir paylaşın

Çocuğunuz bir metni 
okuduktan sonra onu 
bu metin hakkında 
konuşmaya teşvik edin. 

Burada çocuğunuzun ilgi 
alanlarına uyabilecek bazı 
fikirler var: 

• Yazar veya çizeri 
hakkında kendi internet 
sitelerinden okuyun.

• Aynı yazarın başka bir 
hikayesini bulup okuyun.

• Metindeki bilgileri takip ederek birşey yaratın, örneğin yemek 
tarifleri, maket yapımı, kağıt katlama. Origami (Japon usulü 
kağıt katlama) yapmayı deneyin. Örnekler ve bilgiler için 
bağlantı: http://www.origami.com/index.html

• Bir hikayedeki sahneler veya karakterler hakkında resimler 
çizin veya boyayın. Bunları, ilkokul çocukları için FUSE internet 
sitesindeki Draw bağlantısını tıklayarak çizin.

• Birden fazla fikir almak için aynı konuda birkaç makaleyi 
birlikte okuyun. İfade edilen farklı görüşleri tartışın.

• Bir kitabı esas alarak yapılan bir film seyredin ve kıyaslamalar 
yapın.

• İlkokul çocukları için FUSE internet sitesindeki Images 
bağlantısını tıklayarak bir karakter veya olay yeri görüntüleri 
seçin.

Çocuğunuza sorular sormak 
Sorular sorarak çocuğunuza aşağıdakileri yapmaları için destek 
verebilirsiniz:

• Okuma ve yazmadan aldıkları keyfi paylaşma.

• Karakterler ve konuları daha iyi anlamayı geliştirme.

• Başkaları için bir eşduyum duygusu geliştirme.

• Dünya hakkındaki değerlerini, tavırlarını ve inançlarını 
geliştirme.

• Dünya ile ilgili deneyim ve bilgilerini genişletme.

• Hayal güçlerini besleme.

• Okudukları şeylerdeki önemli noktaları düşünme.



Aile Projeleri
Tüm aileyi okuma ve yazma işine katma fırsatını kullanın. 
Bazı aile projeleri şunlar olabilir: 

• Arkadaşlara ve aile fertlerine e-posta göndermek.

• Aile ve arkadaşlarla iletişim için sosyal ağ oluşturma 
sitelerini kullanmak.

• Bir kitap serisini birlikte 
okumak.

• Nasıl çalıştığını 
anlamak için yeni 
bir aygıtın kullanım 
talimatını okumak.

• Aile etkinlikleri veya 
seyahatlerini bir günlük 
defter veya internet 
günlüğüne kaydetmek.

• Oyunlar yazma ve bu 
oyunları aile ve arkadaşlar için oynamak.

• Birlikte çapraz bulmacaları, sözcük bilmeceleri, 
zorlayıcı soruları çözmek, sözcük bulma oyunları 
ve bilgi sınama oynamak.

• Birlikte kütüphane ve kitapçıları taramak.

• İlkokul çocukları için FUSE internet sitesindeki Make a movie 
bağlantısını tıklayarak birlikte bir fi lm yapmak.

• Toplu taşıma araçlarının sefer tarifeleri ve kamuya açık 
yerlerdeki bilgi tabelalarını da kullanarak, bir harita veya 
broşürü takip ederek gezmek. 

Çocuğunuz yazarken bir kelimeyi ona hecelemeden önce 
şunları sormayı deneyin:

• Doğru mu acaba? 

Çocuğunuzu kafasındaki belirli bir amaç için okumaya, yazmaya 
veya incelemeye teşvik edin. Bazı fi kirler: 

• İlkokul çocukları için FUSE internet sitesindeki Review 
bağlantısını tıklayarak bir kitap veya fi lm eleştirisi okuyun 
sonra da çocuğunuz kendi eleştirilerini ekleyebilir.

• Bir yemek kitabı yaratmak için tarifl erle ilgili oku, bilgi topla, 
deneme yap ve tarifl eri yaz.

• İlkokul çocukları için FUSE internet sitesindeki Find 
bağlantısını tıklayarak dünya hakkındaki gerçekleri keşfet.

• Aile ve arkadaşlarla iletişim için anlık mesajlaşmayı kullan.

• Çocuğunuzun olayları, hislerini vs. yazabileceği bir 
andıç tutun.

• Tebrik kartları yapın ve yazın.

• Sizin ve çocuğunuzun yapmak istediği bir yemek için bir 
alış-veriş listesi yazın.

• Kendi eleştirinizi 
videoya çekmek için 
bir veb kamera veya 
bir dijital kameranın 
fi lm işlevini veya cep 
telefonunu kullanın. 
İlkokul çocukları için 
FUSE internet sitesindeki 
Watch bağlantısını 
tıklayarak çocuklar 
tarafından yapılan başka videoları seyredin.

• Okumak ve katkıda bulunmak üzere bir Wiki’ye katılın.

Eyalet Başbakanı’nın Okumayı 
Cesaretlendirme Etkinliği 
Eyalet Başbakanı’nın Okumayı Cesaretlendirme Etkinliği 
Viktorya öğrencilerinin okumalarını geliştirmeleri için çok 
iyi bir yol. Öğrenciler belirlenmiş hedefl ere ulaşmak için 15 
veya daha fazla kitap okumaya teşvik edilmektedirler. Kitap 
başlıkları için de fi kirler vermektedir. Eyalet Başbakanı’nın 
Okumayı Cesaretlendirme Etkinliği’ne http://www.education.
vic.gov.au/prc/default.htm adresinde bir bakın.

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=385>deecd_brochure_-_literacy_3-6_385</a>


