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Çocuğunuzun okuması, 
yazması, konuşması ve 
dinlemesine yardım
Evde iletişimi sağlamak için 
günlük faaliyetleri kullanmak 
• Birlikte tekerlemeler 

ve şarkılar söyleyin ve 
çocuğunuzu katılmaya 
teşvik edin.

• Çocuğunuzu dinleyin 
ve fikirlerine sorularla 
karşılık verin ve daha 
fazla bilgi isteyin.

• Etrafınızdaki harfleri 
ve kelimeleri gösterip 
haklarında konuşun. 
Örneğin, yiyecek kutuları, araba plakası numaraları, işaretler.

• Basit şeyleri birlikte pişirin. Tarifini okuyun, anlatarak yapın.

• Bir oyuncak kütüphanesine üye olun ve oyuncakları 
birlikte seçin.

• Posta kutusuna gelen reklamlara bakın ve satılık şeyler 
hakkında konuşun.

• Aile fotoğrafları ve tarihi hakkında konuşun.

Hikaye anlatımı 
Hikaye anlatımı çocuğunuzun dil ve dinleme becerilerini 
genişletmek için olduğu kadar hayal gücünü arttırmak için de 
çok iyi bir yoldur.Hikayeyi ya siz anlatın ya da anlatması için 
çocuğunuzu teşvik edin. 

Hikaye anlatımı konuları şunlar olabilir: 

• Bir kitap veya televizyon programından sevilen bir karakter.

• Ailenin diğer bir ferdi.

• Çocuğunuzun sevdiği oyuncak.

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.



Her gün hangi farklı 
amaçlarla okuduğunuzu 
çocuğunuza göstermek de 
önemlidir, örneğin: yemek 
tarifleri, tebrik kartları, 
takvimler, alış-veriş listeleri, 
yiyecek etiketleri, talimatlar, 
haritalar, gazeteler, 
e-postalar, tabelalar, 
internet siteleri vs. 

Kitap konuşması okumanın önemli bir parçasıdır. Kitap 
hakkında, önce, okurken ve okuduktan sonra sohbet edin ve 
çocuğunuzu kendi fikirleri hakkında konuşmak için cidden 
teşvik edin ve kitap hakkında sorular sorun. Burada farklı 
zamanlarda, kitap okumadan önce, okurken ve sonrasında 
sorabileceğiniz sorular:

• Ne hakkında okumak iştersin?

• Bildiğin bir kitabı seçmek istermisin?

• Kapağına bakın - sence bu kitap ne hakkında?

• Resimlerde ne oluyor?

• Sence bundan sonra ne olacak?

• Kitabın sevdiğin kısmı neresi?

• Hikayede sevdiğin karakter hangisiydi? O karakteri neden 
sevdin?

• Bu kitabın sonunu değiştirebilseydin, nasıl bitirirdin?

Okuma fikirleri
• İlkokul öğrencileri için olan FUSE internet sitesinde Quiz 

bağlantısını tıklayarak bilgi sınavlarına birlikte bakın ve 
yapmaya çalışın.

• Yaşadığı bir olay ile 
ilgili çocuğunuzun 
anlattığını yazın sonra 
da birlikte okuyun.

• Kitapları birlikte seçmek 
ve okumak için yerel 
veya okul kütüphanesini 
ziyaret edin.

• İlkokul öğrencileri için 
olan FUSE internet 
sitesinde Find out 
bağlantısını tıklayarak dünya hakkındaki gerçekleri keşfedin.

Hikaye anlatımını başlatmak için bazı ipuçları:

• Değişik sesler, kuklalar, dekor veya bir parmak oyunu ile 
heyecanlı hale getirin.

• Çocuğunuzun ilgisini çeken birşeyle başlayın.

• Bir karakter ve olay yeri yaratın.

Birlikte okuma 
Konuşulan sözcüklerden yazılı sözcüklere bağlantı kurmak için 
okuma önemli bir yoldur.

Çocuğunuza kitap okumak değeri olan birşey yapmaktır.

Bazı ipuçları:

• Çocuğunuzu kitap, 
dergi, katalog, 
çokluortam hikayeler 
veya DVD’leri seçmeye 
teşvik edin.

• Kitaptaki resimler 
hakkında konuşun ve 
çocuğunuzu resimler 
hakkında konuşmaya 
teşvik edin.

• Resimlerdeki şeyleri isimlendirerek hayal gücü, fikirler ve 
kelime haznesini geliştirmek için yazısız resimli kitapları 
paylaşın.

• Çocuğunuzun sevdiği kitapları ve hikayeleri tekrar 
tekrar okuyun.

• Çocuğunuzun kendi resimli kitabını hazırlamasını ve size 
‘okumasını’ destekleyin. 

Çocuğunuz hikayeyi öğrendikçe ve okumayı sizden 
devraldıkça çocuğunuzla birlikte okuma başlayacaktır.

Çocuğunuz size okurken sözcükleri becerebilmesi için zaman 
tanıyın ve okuduğunu anlayıp anlamadığını görmek için 
sorular sorun.

 



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 30 kitap 
okumaya veya yaşamaya teşvik edilmektedirler. Çocuğunuz 
okumayı daha yeni öğreniyorsa ona veya onunla okuyarak 
ve hikaye, sözcükler ve resimler hakkında konuşarak kitapları 
‘yaşamasına’ yardım edebilirsiniz. Eyalet Başbakanı’nın 
Okumayı Cesaretlendirme Etkinliği’ne 
http://www.education.vic.gov.au/prc/default.htm
adresinde bir bakın.

Evde hergün yazmak 
için fırsatlar: 
Okumada olduğu gibi, yazma da evde günlük bir faaliyetdir. 
Çocuğunuz sizi yazarken görsün.

Aşağıdaki yazma fi kirlerinin bazılarını evde deneyin:

• Bir alış-veriş listesi yazın veya listeye maddeler ekleyin ve 
satınaldıkça veya 
paketleri açtıkça 
işaretleyin.

• Aile mesajlarını yazıp 
okumak için bir yazı 
tahtası edinin.

• Haftalık yemek listesini 
birlikte planlayıp yazın.

• Aile fotoğraf 
albümlerinizdeki 
fotoğrafl ar için alt yazılar 
hazırlayın.

• Çocuğunuzun sanat çalışmaları ve yaratımları için etiketler 
yazın.

• Tebrik, doğum günü ve teşekkür kartları ve notları yapın ve 
yazın.

• Görünür bir yerde bir aile takvimi bulundurun ve aile 
etkinliklerini yazın. Gelecekteki etkinlikler hakkında 
çocuğunuzla konuşun örneğin, nerede, ne zaman ve orada 
kimler olacak.

• Sahneler ve 
karakterlerle ilgili 
resimler çizin veya 
boyayın. İlkokul 
öğrencileri için olan 
FUSE internet sitesinde 
Draw bağlantısını 
tıklayın.

• Sözlük kullanarak 
sözcükler bulun.

• Yazarlar ve çizerlerin ne 
yaptıklarını konuşun.

• Kitapla ilgili önemli kısımları işaret edin - ön kapak, kitap sırtı, 
içindekiler sayfası, başlık vs.

Okuma ve yazma el ele gider
Yazmayı öğrenmek çiziktirme ve çizmeyle başlar. Bu 
önemli bir ilk adımdır ve teşvik edilmelidir. Çocuğunuzu, 
yazdıklarını okuması için destekleyin. Yazılarını muhafaza edip 
sergileyebileceğiniz bir yer yaratın. 

Çocuğunuzun deneyimlerini kullanarak konuşma, yazma, ve 
okuma arasında bağlantılar yaratın. Takip edilecek bazı adımlar 
şunlardır: 

• Çocuğunuzdan bir deneyimini veya ona ilginç gelen bir şeyi 
anlatmasını isteyin.

• Çocuğunuza bu konuşmanın hangi 
kısmını yazmanızı 
istediğini sorun.

• Çocuğunuz 
konuşurken fi kirlerini 
yazın. Onun dilini 
kullanın.

• Çocuğunuzdan yazıyı 
size okumasını isteyin.

• Çocuğunuz yazıya uyan 
bir resim çizmek veya 
birşey yaratmak isteyebilir.
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