Sevgili anne ve
babalar,
Bebeğinize hoşgeldin diyor ve onunla lisan dünyasına
olan yolculuğunuza Kitaba Başlangıç projemiz ile eşlik
etmek istiyoruz. Çocuğunuz yaşantısının başından itibaren
onunla konuşmanızdan, ona öyküler anlatmanızdan ve kitap
okumanızdan mutluluk duyacaktır. Bu nedenle sviçre'de her
doğan bebeğe bir Kitaba Başlangıç paketi hediye ediyoruz.

Birlikte lisanı ve hikayeleri keşfetmek

Birlikte resimli kitaplara bakmak, sizinle çocuğunuz
arasındaki iletişimde olumlu bir rol oynar. Çocuklara
kitap okuyarak onlara zaman ayırır; onlarla yakınlaşır ve
duygularını paylaşırsınız. Bu anlardan çocuklar büyük keyif
alırlar. Sesli kitap okuma onları meraklandırır ve hayal
gücünü canlandırır. Çocuğunuz lisanı ve dünyayı, oynayarak
öğrenirler. Sesli kitap okunarak büyüyen çocuklar, daha
geniş bir kelime dağarcığına sahiptir ve bu deneyime sahip
olmayan yaşıtlarına göre okumayı daha kolay öğrenirler.

Kitaplarla büyümek

Aşağıdaki püf noktaları, çocuğunuzun kitaplara olan
yaklaşımını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Her
çocuk farklıdır; bu nedenle aşağıdakilerin hepsi çocuğunuz
için tam anlamıyla geçerli olmasa bile temel bir oryantasyon
sağlayabilir.

6. ay

Bebeğiniz kitabı tutup ısırabilir, çünkü elindeki şeyin yenip
yenmediğini anlamaya çalışır. Kitabın ne kadar lezzetli
olduğunu bilmek ister; kitabın şekli ve sertliğini anlamaya
çalışır; kitabın ses çıkarıp çıkarmadığını ya da özel kokusu
olup olmadığını öğrenmek ister. Bebeğiniz canlı ve
güçlü renkleri şimdiden tanıyabilir.

12. ay

Bebeğiniz elindeki nesneye şimdi daha dikkatli bakmaktadır.
Artık bunun bir kitap olduğunu bilir. Yanında bir yetişkinin
kendisiyle beraber kitaba bakmasına ve kitabı ona okumasına
çok mutlu olur. Artık resimleri de tanımaktadır. Hatta
kitaptaki herhangi bir resmi tanıdığında mutlu olup ellerini
bile çırpabilir. Resimlerin ters ya da başaşağı olup olmadığını
anlar.

18. ay

Kitap, çocuğunuz için tanıdık ve güvenilir bir nesne haline
gelir. Çocuğunuz kitabı elinde taşır; sayfaları çevirmeye
çalışır ve parmağıyla resimleri işaret eder. Resimlerin hangi
pozisyonda nasıl görüleceğini tahmin eder, ancak kitabı her
zaman doğru yönde tutamayabilir. Çocuğunuz artık sizden
ona okumanızı ister. Bu isteğini kendine özgü bir tarz ile size
göstermeye çalışır.

24. ay

Çocuğunuz sayfaları birbiri ardına çevirmeye başlamıştır.
Resimlerin çağrıştırdığı kelimeleri ifade edebilir. Sizin
başladığınız cümleleri tamamlar. Dinlediği öykülerin kısa
alıntılarını tekrarlar. Çocuğunuzun dikkat süresi de uzamaya
başlamıştır. Oyuncak hayvanlarına ya da bebeklerine kendi
uydurduğu hikayeleri okumaya başlar.

36. ay

Çocuğunuz artık kitaplarla rahatça iletişim kurmaya başlar.
Okuma sırasında çok dikkatlidir ve her küçük sapmayı ya da
farklılığı anlayabilir. Kitabı kendisi okumaya çalısır ve bunun
için en çok ilgi duyduğu sayfaları seçer.

Ilerki yıllar

Çocuğunuz artık çok iyi bir gözlem yeteneğine sahip. stediği
şeyi hayal edebilir. Ne söylediğinizi ve okuduğunuzu hatırlar.
Çoğu zaman duyduklarını kendi sözleriyle, cümleleriyle
tekrarlar. Sizi diyaloğa teşvik eden sorular sormaya başlar.

Gündelik hayatta çocuğa kitap okumak

Çocuğunuzla bir kitap keşfetmek için yeterli zaman ayırın.
Çocuğunuza rahat rahat resimlere bakması için zaman tanıyın
ve onun isteklerini gözönünde bulundurun. Ona sayfaları
kendi çevirmesi, sorular sorması ve paylaşımda bulunması
için şans tanıyın.

Kütüphaneye hoş geldiniz!

Kütüphanede siz ve çocuğunuz keşfedilmeyi bekleyen kitaplar
bulacaksınız. Birçok kütüphanede küçükler için etkinlikler yer
alır. Birlikte şarkı söylenir; şiirler okunur; hikayeler anlatılır.
Bu etkinliklerimize sizler de katılabilir ve ilham alabilirsiniz.

Kitaba Başlangıç Projesini kimler organize
ediyor?

Buchstart projesi, sviçre genelinde Bibliomedia ve sviçre
Çocuk ve Gençlik Medya Enstitüsü SIKJM tarafından
yürütülmektedir.
www.bibliomedia.ch
www.sikjm.ch, www.isjm.ch, www.ismr.ch
Daha fazla bilgi için : www.buchstart.ch,
www.nepourlire.ch, www.natiperleggere.ch
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