konuşmak ve onları dinlemek için ipuçları:

Council of Catholic School Parents

NSW Parents’ Council

Telefon (02) 9390 5339
Faks (02) 9390 5299
danielle.cronin@ccsp.catholic.edu.au
<http://www.sydney.catholic.org.au>

Telefon (02) 9955 8276
Faks (02) 9954 4429
office@parentscouncil.nsw.edu.au
<http://www.parentscouncil.nsw.edu.au>

literacy homework

Federation of Parents and
Citizens’ Associations of NSW
Telefon 1300 885 982
Faks (02) 9080 2364
mail@pandc.org.au
<http://www.pandc.org.au>

Premier’s Reading Challenge

İlişki kurulacak yerler:

researching the internet

✔ Çocukların sözünü kesmemeye çalışın ve iletmek istediklerinin tamamını
dinleyin.
✔ Konuşur veya paylaşırlarken onlarla konuşmak ve onları dinlemek için fırsatlar
sağlamaya çalışın.
✔ Başınızı sallayarak, gülümseyerek, sesler çıkarıp sözler söyleyerek, işaretler
yaparak, ilgilendiğinizi gösteren olumlu mesajlar verin ama, çocuğunuz
konuşurken sözünü kesmeyin.
✔ Çocuğunuzun konuşulanları anımsamakta sorunu varsa, onun için iyi bir
teknik, söylenenleri kendi sözcükleriyle başka bir şekilde ifade ederek akıldan
tekrarlamasıdır. Uygunsa, not almak çok yararlıdır.
✔ Bir yemek veya gezinti gibi bir şey planlıyorsanız, çocuğunuzla beyin
fırtınası oturumu yapmaya çalışın. Bunu, o durum için düşüncelerini sorarak
yapabilirsiniz. Birbirinizi dinleyerek düşünleri paylaşabilir veya onları
yazabilirsiniz.
✔ Takvimdeki resmi tatiller gibi belirli günler üzerinde konuşun ve önemli
olayları çocuğunuza aile takviminde işaretletin.
✔ Doğum günleri ve diğer özel durumlara ilişkin günler, aylar ve yıllar hakkında
konuşun.
✔ Araba sürerken, sokak adları ve işaretlerin anlamları üzerinde konuşun.
Sokak adlarının nasıl koyulduğu hakkındaki öyküleri yeniden anlatabilir veya
kendiniz öykü uydurabilirsiniz.

sharing a book at home

KONUŞMAK VE DİNLEMEK

5. Anaokulundan 4. Sınıf’a kadarki çocuklarla

talking and listening tips

1
Çocuğunuzun K-4 2
okumayazma
becerilerini
3
geliştirmenin
4
5 yolu
5
Five ways to build your child’s literacy skills K-4 - Turkish

3. Eyalet Başbakanı’nın Okuma Yarışması’na (Premier’s
Reading Challenge) katılmak
Şunları biliyor muydunuz?
■ Okuma sevgisini geliştirmek için çocuğunuzu Eyalet Başbakanı’nın Okuma
Yarışması’na girmeye özendirebilirsiniz. Çocuklar boş zamanlarında, bilgisayarların ve
bilgisayar oyunlarının yanı sıra kitaplardan da keyif alabilirler!
■ PRC hakkında bilgi için şu adreste çok iyi bir internet sitesi vardır:
<http://www.schools.nsw.edu.au/premiersreadingchallenge>
■ Çocukların, PRC’ye katılmaya hak kazanmak için, Eylül’den Eylül’e kadarki bir yıl içinde,
özellikle seçilmiş kitaplar listesinden belirli sayıda kitap okumaları gerekir. Ayrıca,
okumak istedikleri kitapları da seçebilirler.
■ PRC kitap listesinde, gülmece, faztezi, gizem, şiir, spor kitaplarını ve belgesel kitapları
içeren yüzlerce başlık vardır.
■ Çocuklar, Eyalet Başbakanı tarafından imzalanmış bir sertifika alır ve, dört yıllık
katılımdan sonra, kendilerine bir altın sertifika armağan edilir.

Ç A B A

G E R E K T İ R E N

4. Okumayazma ev ödevini yapmak

2. İnternette Araştırma Yapmak
Şunları biliyor muydunuz?
■ İnterneti kullanmak, kitaplarda ve diğer basılı malzemelerde bulunanlardan
farklı beceriler ve bilgi ister. Bu beceriler bağlantılar, görüntüler, simgeler ve
araştırma gibi şeyleri içerir.
■ İnternet, çocuğunuzun okumayazma gelişimini desteklemek üzere bilgi
toplamak ve kullanmak için harika bir kaynaktır.
■ Okumak için uygun bir kitap arıyorsanız, Google gibi güvenilir bir arama
motoruna bir yayıncının veya yazarın adını girmeyi deneyin. Kimi güvenilir
yayıncılar Scholastic, Penguin, Allen & Unwin ve Pan Macmillan’dır. Bu
yayıncıların, yeni çıkan yayınları incelemenize, örnek özetleri, kapakları ve kısa
eleştirileri okumanıza olanak sağlayan kendi veri tabanları vardır.
■ Children’s Book Council of Australia’nın kısa listesine alınmış kitapları
<http://www.cbc.org.au> adresinde araştırabilirsiniz.
■ Diğer yayıncıları şu adreste bulabilirsiniz: <http://www.publishers.asn.au>
Kitap eleştirileri için iyi bir kaynakise şudur: <http://www.cool-reads.co.uk>

Evde hiç şunları duyuyor musunuz:
‘Yapmam gereken bir proje var!’ Çocuğunuzu, proje hakkında sizinle
konuşması için özendirin. Şunları sorun:
■ Projenin konusu ne? Ne zaman verilmesi gerek?
■ Nereden başlamayı düşünüyorsun? Yardım ister misin yoksa kendi başına
yapabilir misin?
Haydi projeni planlayalım:
■ Bilgi bulmak için nereye gideceksin?
■ Belki internette araştırmayı ya da yerel kitaplığı ziyaret etmeyi
deneyebilirsin.
■ Bilgi almak için başka nereye gidebilirsin ya da ne yapabilirsin? Bilgileri
nasıl sunacaksın/yayınlayacaksın? Bir öykü, sözlü sunum, PowerPoint, sunu
afişi veya bir broşür yazabilirsin.
İpuçları:
■ Bilgileri kitaplardan veya internetten sözcüğü sözcüğüne kopya etme.
Düşüncelerini net bir şekilde kendi sözcüklerinle yaz.
■ Heceleme kontrolünü (Spellchecker) ya da dilbilgisi kontrolünü
(grammar check) kullandın mı?
■ Herhangi bir sözcüğün hecelenmesini kontrol için <www.dictionary.com>
sitesini kullandın mı?

Ö Z E N D İ R M E K

A R A Ş T I R M A

Okumayı paylaşmaktan çocuğunuzla birlikte keyif alabilirsiniz.
Çocuklar bir hikayenin yüksek sesle okunmasına bayılırlar.
■ Değişik seslerle, birçok duyguyla, uydurulmuş ses efektleriyle ve
güldürücü mimiklerle okumayı deneyin. Sesinizin tonunu değiştirin,
sesinizin yüksekliğini veya yumuşaklığını farklılaştırın. Eğlenin ve
bundan keyif alın.
■ Bir kitabı paylaşmadan önce okuma alıştırması yapmak iyi bir fikirdir.
■ Çocuğunuzun öykü ve resimler hakkında konuşmasını dinleyin.
■ Çocuğunuza kitabın hangi bölümünü heyecanlı, komik veya farklı
bulduğunu sormayı deneyin.
■ Çocuğunuza okumak üzere bir kitap seçme olanağını tanıyın.
■ Çocuğunuza okumayı deneyin ve başka zamanlarda çocuğunuzdan
okumaya katılmasını isteyin.
■ Çocuğunuzun hill ve home sözcüklerinin nasıl aynı sesle başladığını
ya da trouble ile bubble sözcüklerinin nasıl uyak oluşturduğunu
işitmesine izin verin.

P A Y L A Ş M A K

1. Evde bir kitabı paylaşmak

