Okumayazma ve aritmeti¤in kazan›mlar›n› kutlamak

Okumayazmada çocu¤unuza yard›m etmek
Evde uygulanabilecek düﬂünceler
Helping your child with literacy - Ideas to use at home

Çocu¤unuza okumada yard›m etmek
Çocu¤unuzun okumay› ö¤renece¤ine inan›n. Evde çok say›da okuma malzemesi bulundurarak ve özel arma¤an olarak
kitap vererek okumaktan zevk ald›¤›n›z› gösterin.
Çocuklar, aile üyelerinin her gün okuyup yazd›klar›n› izleyerek okumaya de¤er verirler. Çocu¤unuzu her zaman, her
yerde okumas› için özendirin.
Çocuklar, birlikte okumaktan genellikle daha çok zevk al›rlar. Çocu¤unuzla birlikte yüksek sesle okumak için
televizyondan ve engellemelerden uzakta bir zaman ay›r›n.
Anadiliniz ‹ngilizce de¤ilse, kendi dilinizde okuyun.

ﬁu tür etkinlikleri paylaﬂarak çocu¤unuzu
okumaya özendirin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iﬂaretleri ve afiﬂleri okuyarak
yol haritalar› rehberini izleyerek
televizyon program rehberine bakarak
bir video seçerek
bir yemek tarifesini kullanarak
oyun kurallar›n› okuyarak
gazeteyi sesli olarak birlikte okuyarak
bulmacalar dahil sözcük oyunlar› oynayarak
yönergeleri okuyarak
mektup kutular›na at›lan broﬂürlere bakarak
dükkanlarda markalar› bularak
dergiler, çizgi romanlar, ﬂiirler, tekerlemeler okuyarak.

Çocu¤unuzun okumas›n› her gün dinleyin. Aﬂa¤›da arada bir uygulanabilecek baz› fikirler verilmiﬂse de, okuman›n bazen
de salt zevk için oldu¤unu unutmay›n:
• kapa¤›na, ad›na ve resimlerine bakarak kitab›n konusunun ne olabilece¤i üzerinde konuﬂun
• öyküde ﬂimdiye de¤in neler oldu¤unu ve daha sonra neler olabilece¤ini konuﬂun
• okuduktan sonra öykü hakk›nda konuﬂun ve sorular sorun
• resimler hakk›nda ve onlar›n metne katt›¤› anlam hakk›nda konuﬂun
• daha zor bir kitab› s›rayla okuyun.

Yeni sözcükler için geçerli olan üç kural› unutmay›n: durun, an›msat›n, övün.
Yani, çocu¤unuza sözcü¤ün anlam›n› sökme zaman› tan›y›n (durun), anlamdan ç›kard›¤›n›z ipuçlar› verin (an›msat›n) ve
çabas› için çocu¤unuzu övün.
Yine de gerekirse, çocu¤unuza sözcü¤ü söyleyin.
Daha fazla yard›m ve tavsiye için çocu¤unuzun s›n›f ö¤retmeni veya müdürü ile konuﬂun.

Çocu¤unuza yazmada yard›mc› olmak
Çocu¤unuzun yazd›klar›n› okuyun veya yaz›s›n› size okumas›n›
isteyin ve yazd›klar›n›n olumlu yanlar› üzerinde görüﬂ bildirin.
Örne¤in, “Bunu tan›mlama ﬂeklin çok hoﬂuma gitti.”
• Çocu¤unuzun yeni sözcükleri yazma giriﬂimlerini övün ve
soruna neden olan sözcüklerin nas›l hecelendi¤ini aç›klay›n.
• Bir yazar veya film yap›mc›s›n›n bir kitab›, oyunu veya filmi
belirli bir ﬂekilde yaratmak için yapabilece¤i, özellikle dil
konusundaki seçimler ve karakterlerin neden o biçimde
konuﬂtuklar› ve davrand›klar› hakk›nda çocu¤unuzla konuﬂun.
• Çocu¤unuzun okuldan eve getirdi¤i yaz›lar› okuyun ve
üzerlerinde konuﬂun.
• Düzgün ve okunakl› elyaz›s› için çocu¤unuzu övün.
• Hecelemeyi ve sözcük bilgisini geliﬂtirmesine yard›mc› olmak için “I Spy”, “Scrabble”, “Boggle”, “Scattergories” gibi
oyunlar› oynay›n ve bulmaca çözün.
• Çocu¤unuza, tasarlad›¤› ve yapt›¤› ﬂeyleri etiketlettirin.
• Çocu¤unuzla bir foto¤raf albümü veya karalama defteri yap›n ve ona foto¤raflar ve resimler için baﬂl›klar yazd›rt›n
veya çocu¤unuzu, örne¤in bir tatil güncesi gibi, özel bir olay›n güncesini tutmaya özendirin.
• Notlar, mektuplar ve öyküler yazmay› aile yaﬂam›n›n normal bir parças› haline getirin.
• Çocu¤unuzun form doldurmaya yard›mc› olmas›n› sa¤lay›n.

Çocu¤unuza hecelemede yard›mc› olmak
Birçok yazma etkinli¤i heceleme ile iliﬂkilidir. Hecelemenin kendinize güven duydu¤unuz alanlar›nda çocu¤unuza yard›mc›
olun. Bütün ‹ngilizce sözcüklerin “verdikleri sese göre” do¤ru yaz›lamad›¤›n› unutmay›n; örne¤in, “you” ve “said”
sözcükleri.
• Bir sözcü¤ü nas›l heceledi¤iniz ve do¤ru hecelemeyi bilmedi¤inizde ne yapt›¤›n›z hakk›nda konuﬂun.
• Çocu¤unuza evde yazd›rt›n; örne¤in, al›ﬂveriﬂ ve do¤um günü listeleri, form doldurmak, aile fertlerine notlar yazmak,
telefon mesajlar›n› ve an›msatma notlar›n› yazmak, mektuplar› yan›tlamak veya kart göndermek.
• Bir sözlük sa¤lay›n ve birlikte kullan›n. Çocu¤unuzun alfabeye iliﬂkin ve sözlü¤ün nas›l iﬂe yarad›¤›na dair bilgisi varsa
sözlüklerin daha yararl› oldu¤unu unutmay›n. Zaman zaman sözlü¤ü nas›l kullanman›z gerekti¤i üzerinde konuﬂun.
• Çocu¤unuzu yeni sözcükler üzerinde al›ﬂt›rma yapmaya, o sözcükleri söylemeye, belle¤inden yazmaya ve kontrol
etmeye özendirin.
• Çocu¤unuz bir sözcü¤ü hecelemeye yard›mc› olacak bir strateji bulamazsa, o sözcü¤ün nas›l hecelendi¤ini ona söyleyin.
• Çocu¤unuzu yeni sözcükler hecelemeye özendirin, sonra da do¤ru taraflar›n› övün ve baﬂka nelerin gerekli¤i oldu¤unu
belirtin. Örne¤in, çocu¤unuz “little” yerine “litle” yazm›ﬂsa ﬂöyle diyebilirsiniz: “Alt› harften beﬂini do¤ru yazd›n.
Harflerden biri iki kez yaz›lmal›. Bunun hangi harf oldu¤unu söyleyebilir misin?”
• Çocu¤unuza bilgisayar›n hecelemeyi kontrol eden iﬂlevinin nas›l yararl› olabilece¤ini, ancak bunun, çocuk örne¤in
“shore” için ayn› sesi veren “sure” yazd›¤›nda veya bilgisayar Amerikan hecelemesi kulland›¤›nda her zaman iﬂe
yaramad›¤›n› ö¤retin.

Çocu¤unuza konuﬂma
ve dinlemede
yard›mc› olmak
Evde ‹ngilizce’den baﬂka bir dil konuﬂmaya
al›ﬂm›ﬂsan›z, çocu¤unuzun evde konuﬂulan dil(ler)i
korumas›n› desteklemeyi sürdürmeniz önemlidir.
Bu, çocu¤unuzun ‹ngilizcesine de yard›mc›
olacakt›r.
ﬁu öneriler, ‹ngilizce de dahil tüm dillere
uygulanabilir:
• Çocu¤unuzdan sizinle çok de¤iﬂik konularda
konuﬂmas›n› isteyiniz. Konunun ö¤elerine
yabanc› iseniz bunu çocu¤unuza söyleyin ve
daha fazla bilgi isteyin.
• Birlikte kitap okurken çocu¤unuzla öykülerdeki düﬂünceleri ve olaylar› konuﬂun.
• Sizin yer almad›¤›n›z olaylar› size anlat›rken çocu¤unuzu dinleyin. Bu, çocuklara düﬂüncelerini netleﬂtirmede
yard›mc› olur ve onlar› yaz› yazmaya haz›rlar.
• Zaman zaman çocu¤unuza, “evet” veya “hay›r” gibi çok s›n›rl› yan›tlar› olan sorular yerine, birden fazla
yan›t› olan sorular sorun.
• Sorunlar›n de¤iﬂik çözüm yollar› üzerinde konuﬂun.
• Çocu¤unuzdan, bir karar verirken yapt›¤› seçimlerin nedenlerini anlatmas›n› isteyin. Dinleyin ve konuﬂmay›
kendi görüﬂünüzle noktalayacak yerde, yüksek sesle daha fazla düﬂünmeyi özendirecek ﬂekillerde karﬂ›l›k
verin.
• Baﬂka çocuklarla konuﬂmak, çocu¤unuzun konuﬂma becerilerini geliﬂtirmek için de¤erlidir. Örne¤in birlikte
bir ﬂeyler planlayarak çocuklar için konuﬂma f›rsatlar› yarat›n.
• Çocu¤unuz için, de¤iﬂik kökenlerden ve yaﬂ gruplar›ndan insanlar› dinlemek ve düﬂünceleri paylaﬂmak üzere
f›rsatlar yarat›n.
• Davran›ﬂlar›n›zla, sadece duydu¤unuzu de¤il, dinledi¤inizi de gösterin. Çocu¤unuzun karﬂ›l›klar›n› temel
al›n. Karﬂ›l›kl› etkileﬂimi sa¤lay›n. Sorular sorun, bilgi ekleyin ve düﬂünceler aras›nda ba¤lar oluﬂturun.
• Normal h›z ve ses yüksekli¤inde konuﬂun ve yetiﬂkinlerin sözcüklerini kullan›n.
• Etkili ﬂekilde konuﬂma ve dinleme yollar› üzerinde konuﬂun. Örne¤in, konuﬂtu¤unuz kiﬂiden yürüyerek
uzaklaﬂmamak veya mesajlar› unutmamak için telefonda dikkatle dinlemek gibi.
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