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Birlikte okuyun 
Dil, diğer insanlarla etkileşim içinde gelişir. Birlikte 
okurken çocuğun aktif olmasına izin verin ve çocuğun 
sözlerine, seslerine ve jestlerine dikkat edin. 
Kitap okurken dil becerilerinin gelişmesini 
sağlamak için, çocuğunuzu takip edin, hızına, 
ilgisine ve tepkilerine uyun.

Kitap seçin  
Çocuğunuzun heyecanlı ve ilginç bulduğu ve dil 
becerisine uygun kitapları seçin. Seçim yapmakta 
zorlanıyorsanız, her zaman kütüphane çalışan-
larına sorup yardım alabilirsiniz. Kütüphaneden 
kitapları ücretsiz olarak ödünç alabilirsiniz. 

Çocuklarla birlikte kitap okuyup ve resimlerine bakmak hem eğlenceli hem 
de huzur veren bir aktivite olabilir - ayrıca çocuğun konuşma ve dil becerisini 
de uyarır. Kitapları okuyup çocuğunuza anlattığınızda çocuğun hayal gücü, 
konsantrasyonu ve iletişim becerileri de gelişir.
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3 Okuma aktivitesini 
huzurlu kılın
Her gün kitap okumak için zaman 
ayırın - ayırdığınız bu zaman 
diliminde huzur içinde, sessiz bir 
alanda kitaplarda bulunan resim-
lere bakın ve okuyun. Beden ve göz 
teması kurabilmek için yakın 
oturun ve başka hiçbir şeyin 
müdahale etmesine izin vermeyin. 
Bir kitabı baştan sona okumak 
zorunda değilsiniz. Sadece otur-
mak, sayfaları çevirmek ve çocuğun 
ilgi duyduğu şeyi kelimelere dök-
mek, dil ve lisan becerilerini 
geliştirmenin iyi bir yoludur.



”Konuşarak oku” ve resimlerine bak   
Genelde çocuğun ilgisini çekmenin bir yolu, 
”konuşarak okumaktır”, yani, kendi kelimeleri-
nizle anlatmak, farklı sesleri, tonları ve hareket-
leri kullanarak okumak. Okurken ayrıca 
resimleri göstererek onlar hakkında da konuşur-
sanız, çocuğunuz hikayeyi daha kolay takip eder 
ve yeni kelimeler öğrenme olanakları çoğalır. 

Çocuğunuzun tüm 
dillerinde okuyun, şarkı 
söyleyin ve anlatın 
Araştırmalar, kitap okunan 
çocukların daha geniş bir kelime 
hazinesine sahip olduğunu ve küçük 
çocukların aynı anda birkaç dili 
öğrenebildiğini gösteriyor. Öyleyse, 
kendinizin ve çocuğunuzun tüm 
dillerinde okuyun, şarkı söyleyin ve 
anlatın! Çocuğun dil gelişimine 
yardımcı olacaktır.

Birlikte anlatın 
Okurken çocuğunuzun da dahil olmasını sağlayın, örneğin 
kelime ve cümleleri onun söylemesine ve sorulara cevap 
vermesine izin verin. Çocuğunuz anlatırken onu onaylayın ve 
anlattıklarını genişletin. Böylece çocuğunuza dil becerisini 
nasıl geliştireceğini göstermiş olursunuz. Bir kitabı birkaç kez 
okuduğunuzda, çocuğunuz tüm hikayeyi resimlerden yola 
çıkarak anlatabilir.

Språktåget - Lisan trenine dahil olun 
Çocuk kitapları ile çocukların dili anlama, kelime 
bilgisi, dil bilgisi ve telaffuz gibi dilin tüm bölüm-
lerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. 
Uygun kitaplar hakkında öneriler için kütüpha-
neden Språktåget’in kitap listelerini isteyin!

Kütüphaneden 
kitap ödünç 

almak ücretsizdir. 
Buyurun gelin!
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Språktåget - Lisan treni, çocukların konuşma ve dil 
gelişiminin, nasıl teşvik edilebileceği konusunda 
ebeveynlere ve çocukların çevresindeki diğer kişilere 
tavsiye ve öneriler verir. Lisan treni, çocukların dilleri-
nin farklı kısımlarını geliştirebilecekleri farklı 
istasyonlarda durur. Bazılarının bazı istasyonlarda 
biraz daha uzun süre kalması gerekirken, bazıları daha 
hızlı ilerler.  Herkes Lisan trenine binebilir!

Språktåget-Lisan treni, Stockholm bölgesinde kütüp-
hane, çocuk sağlık birimi ve logopedia birimlerinin 
işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Metin logopedia 
uzmanları Elvira Ashby ve Linnea Anderberg 
tarafından, Stockholm Bölge Kütüphanesi ile işbirliği 
içinde hazırlanmıştır.
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