Kitaptan hikâyeler okumak
çocuğunuz için adeta bir
hediyedir

VOUW

Voorlezen

Okumak.

Waarom het goed is voor
je kind.

İyi bir kitap seçmek için
öneriler:

1 Alles kan: strips,

tijdschriften, liedjes,
boeken.

1 Maak er een fijn ritueel

1 Her şey mümkündür:

van. Voorlezen versterkt
jullie band.

Çizgi romanlar, dergiler,
şarkılar, kitaplar.

2 Vertel verhalen die je

zelf ook graag hoort.

2 Voorlezen prikkelt de

2 Kendinizin de

fantasie en het geheugen
van kinderen.

duymaktan hoşlanacağı
hikâyeler anlatınız.

3 Kies boeken met

sprekende personages
en knappe illustraties.

3 Kinderen pikken nieuwe

3 İçerisinde konuşan

woorden op en versterken
hun taalgevoel.

kahramanların ve
resimlerin yer aldığı
kitaplar seçiniz.

4 Overleg met kinderen:

waarover willen ze graag
een verhaal horen?

4 Voorlezen maakt

gevoelens en ervaringen
bespreekbaar.

4 Çocuklarla görüşünüz:

5 Bekijk het

Hangi konu ile ilgili
hikâyeler dinlemek
isterler?

boekenaanbod in de
bibliotheek en vraag
raad.

5 Kinderen grijpen zelf

sneller naar een leesboek
als ze verhalen horen
vertellen.

5 Kütüphanede sunulan

Çocuğunuz için neden
faydalıdır?

1 Kitap okumayı güzel bir

ritüel haline getiriniz.
Çocuğunuza kitap
okursanız, aranızdaki
bağlar da güçlenecektir.

2 Çocuğunuza kitap okumak

çocukların fantezi ve
hafızalarını geliştirir.

3 Çocuklar yeni kelimeleri

algılar ve böylece dil
hissiyatları güçlenir.

4 Çocuğunuza kitap okumak,

duygular ve tecrübelerin
konuşulmasını sağlar.

5 Çocuklar hikâyeler

dinlediklerinde, (kolay bir
şekilde) okumak için kitap
arayışına gireceklerdir.

passages, fluister zacht als
het spannend wordt. Las
korte stiltes in.

5 Spreek luid bij grappige

schrijftaal. Verander zinnen
die te moeilijk zijn.

4 Lees in spreektaal, niet in

Versnel wanneer dat bij het
verhaal past.

3 Spreek rustig en duidelijk.

voorhand, dan kan je beter
inspelen op wat komt.

2 Lees het verhaal op

doen? Hoe zou het nu
gaan met het
hoofdpersonage?

Voorlezen

Zo maak je het verhaal
spannender.

1 Stel vragen. Wat zou jij nu
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3 Yavaş ve anlaşılabilir şekilde
konuşunuz. Hikâyenin
heyecanlı kısımlarında okuma
hızınızı artırınız.

2 Kitabı öncelikle siz okuyunuz.
Böylece hikâyenin devamında
neler olacağını ve nasıl
davranacağınızı önceden
kestirebilirsiniz.

1 Sorular sorunuz. Acaba sen ne
yapardın? Ana karakter acaba
nelerle karşılaşacak, gibi?

Okumak.

Bir hikâyeyi daha heyecanlı
duruma getirmek için
öneriler:

kitapları inceleyiniz ve
tavsiyeler alınız.

Okumak.

5 Komik olan bölümlerde
sesinizi yükseltiniz, heyecanlı
bölümlerde fısıldayınız. Kısa
süreli sessizlikler uygulayınız.

Zo kies je een goed boek.

4 Kitabı okurken yazı dilinde
değil; konuşma dilinde
okuyunuz. Çok zor olan
cümleleri değiştiriniz.

Voorlezen

Bunun, çocuğunuzun duygularının ve hafızasının gelişmesine
yardımcı olabileceğinin, acaba farkında mısınız? Bu ve aynı zamanda
diğer on dört okuma önerisini de Klasse’nin, 3 ayrı sayfa işaretleme
kâğıdında bulabilirsiniz. Çocuğunuz bunları kesebilir.

Hollandaca öğrenmek ister misiniz?
www.huizenvanhetnederlands.be
web adresine girerek, mahallenizde
gidebileceğiniz bir yer araştırınız veya
çocuğunuzun gittiği okula danışınız.

In samenwerking met iedereenleest.be

