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Hoş ve eğlenceli
Bebekler, kendilerine kitap okunduğu sırada
gördükleri ilgiden ve kurulan iletişimden keyif
alır. Birlikte kitaba bakarken kucağınızda
oturmak, bebekler için hoş bir duygudur. Ancak
genelde kısa süreli, hatta bazen sadece bir kaç
dakikadır. Yine de günde bir kaç kez
tekrarlanabilecek bir aktivitedir: örneğin
banyodan veya yemek saatinden sonra. Bu
şekilde kitap okumak düzenli bir alışkanlık
hâline gelir.
kitaplar

Bebeğiniz, kitapları hala bir
oyuncak gibi görür. Kitapları
kurcalayabilir, sallayabilir,
üzerine vurabilir veya ağızlarına
sokabilirler. Özel olarak üretilen
bebek kitapları, bu tür darbelere
dayanıklıdır. Düzenli olarak
birlikte okuma yaptığınızda,
bebeğiniz kitapla diğer
oyuncaklar arasındaki farkı
keşfedecektir. Bebeğiniz kitabı
keşfederken, sizin sesinizi de
dinler. Resimlerde olanları
anlatın, hayvan seslerini taklit
edin veya uygun bir şarkı
söyleyin. Bebeğinizin dikkati
dağılırsa, kitaptaki bir şeyi işaret
ederek ya da farklı sesler
çıkararak tekrar ilgisini
çekebilirsiniz. Eğer gerçekten
sıkılmışsa, kitabı kaldırın ve daha
sonra tekrar deneyin.
kitaplar

• Spet, spat, Eendje in bad!
Lucy Cousins, Leopold

• Milo ziet de wereld in zwart-wit
Rowena Blyth, Oogappel

• Bora in de dierentuin
Deborah van de Leijgraaf,
Ploegsma

• Dag dieren!

Dick Bruna, Mercis Publishing

Hangi kitaplar
uygundur?

Kitapların büyüklüğü, materyali
ve içindeki resimlerin miktarını
görebilmeniz için Hollandaca kitap
tavsiyelerinde bulunacağız.
Bu kitapları, kütüphane
veya kitapçılarda
bulabilirsiniz.

• Baby ziet...
Kijkboek met spiegeltje
Standaard

• Dikkie Dik. Rammelboekje
Jet Boeke, Gottmer

• Wie ben jij?

Dick Bruna, Mercis Publishing
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Tekrar
Bebeğinize iyice bakın. Neye
ilgi gösteriyor? Hangi resimlere
bakıyor? Hangi seslerden
hoşlanıyor ve hangi hareketler
onu güldürüyor? Kitap okurken
bunlara dikkat ederseniz, asıl
eğlenceli olan şeyleri
tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde
kitap okumak, daha da eğlenceli
olur! Resimleri işaret ederek
görebildiğiniz şeyleri
adlandırın. Bebeğiniz,
yaptıklarınızı takip etmeye
başlar. Doğal olarak kendisi
de tüm bunları yapmak
isteyecektir. Bu, sizin için
resimleri işaret etmeyi veya
resimler hakkında bir şeyler
söylemeyi zorlaştırabilir. Öyle
olursa, dikkatini biraz daha
kitap üzerinde tutmak için
bebeğinize bir süreliğine diş
kaşıma halkası veya emzik verin.
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Biraz daha uzun
süre kitap okuma
Neredeyse bir yaşında olan bebekler, resimlerde
olanları gitgide daha iyi anlamaktadır. Resimlere
genelde çok dikkatlice bakar ve okunanı daha uzun
süre dinleyebilirler. Bebeğiniz artık resimleri kendisi
de işarettiğinde, resimde görünenlerin isimlerini
söyleyebilirsiniz. Okurken çeşitli hareketler
yaparsanız, bebeğiniz bunları taklit edecektir. Bu,
okumayı daha da eğlenceli hâle getirir. Bebeğinize
günün belirli anlarında düzenli olarak kitap
okursanız, olağan ve istenilen bir alışkanlık
yaratabilirsiniz. Böylece bir ritüel oluşturursunuz.
kitaplar

• Beestje waar ben je?

Ingela P. Arrhenius, Gottmer

• Dierentuin

Lisa Jones en Edward Underwood, Gottmer

• Dikkie Dik. Kiekeboek
Jet Boeke, Gottmer

• Stapje voor stapje

Guido Van Genechten, Clavis

kitaplar

• Gonnie zoekt Gijsje

Elly van der Linden /
ill. Olivier Dunrea, Gottmer

• Hallo baby! Lekker spelen

Roger Priddy / ill. Holly Jackman,
Veltman Uitgevers

• Hey baby, kijk!

Laura van Bouchout / ill. Eva
Mouton, Davidsfonds/Infodok

• Coco babyboekje

Loes Riphagen, Gottmer
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İşaret et, isimlerini
söyle ve konuş
Bir ila bir buçuk yaş arasındaki çocuklar,
gitgide daha çok konuşmaya başlarlar.
Hepsini henüz söyleyemeseler bile birçok
hayvan ve nesne isimlerini bilirler. Birlikte
resimli bir kitaba baktığınızda, nesneleri
parmağınızla gösterip isimlerini
söyleyebilirsiniz. Çocuğunuzun resimlere
iyice bakmasına izin verin. Bu devamlı aynı
resim olsa bile, her defasında yeni bir şey
keşfedecektir. Kendi kelimelerinizle ne
gördüğünüzü anlatın ve ona kısa metinler
okuyun. Böylece çocuğunuzun kitaptaki
kelimeleri anlayıp anlamadığını
görebilirsiniz. Aynı resim için farklı kelimeler
kullanmaya çalışın. ‘Köpek’ aynı zamanda bir
‘hayvandır’ ve belki de kitaptaki köpeğin bir
adı vardır. Böylece çocuğunuz aynı şey için
farklı kelimelerin olduğunu anlayacaktır.
Belki sizin de bir köpeğiniz vardır. Onu da
yanınıza alın. Bu şekilde çocuğunuz kitaptaki
şeylerin gerçek hayatla ilgili
olduğunu anlayacaktır.
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Gerçek bir hikâye
Neredeyse bir buçuk yaşında olan çocuklar,
kitaplardaki karakterlere gitgide daha
fazla ilgi gösterirler: Bu karakterler, ne
yapıyor ve neler yaşıyor? Resimlerde neler
olduğunu anlatın. Çocuğunuz, kitapta yer
alan banyoya girmek, giyinmek, alışveriş
yapmak, birlikte bisiklet binmek gibi
olayları tanır ve empati kurar. Bir sayfada
bulunan çeşitli nesneler arasındaki ilişkiyi
keşfeder. Birinin diğeriyle ilgili olduğunu
anlar. Birlikte bu konuda konuşmak
eğlencilidir ve kelime hazinesini de
genişletir. Okurken, aynı zamanda okuma
ve kitaplarla alakalı olan kelimeler
kullanın. Örneğin: ön sayfa, arka sayfa,
sayfa, sayfa çevirmek, vb. Böylece
çocuğunuza kitaplarla ilgili bir şey
öğretirsiniz.
kitaplar

• Fin & Snip (Çeşitli hikayeler)

Elly van der Linden / ill. Greet Bosschaert,
De Eenhoorn

• Ebbie (Çeşitli hikayeler)
kitaplar

• Aapje (Çeşitli hikayeler)
Leen Van Durme, Clavis

• Babba Baby: Kusjes en knuffels / Dierenpret
Betty Sluyzer / ill. Milja Praagman, Leopold

• Geluidenboekje (Çeşitli hikayeler)
Marion Billet, Clavis

• Kiekeboe!

Giuliano Ferri, De Vier Windstreken

• Van hond tot huis

Jane Ormes, Ploegsma

Marjet Huiberts / ill. Milja Praagman, Gottmer

• Mijn eerste woorden

Sibylle Brauer, De Vier Windstreken

• Nog even achter mijn oortjes kriebelen /
Nog even een kusje erop
Jörg Mühle, Gottmer

• Krak-Krak, wie is daar?
Tristan Mory, Oogappel
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İlginç bir dış dünya
Neredeyse iki yaşında olan çocuklar için
dış dünya gitgide ilginçleşmeye başlar.
Görülecek, denenecek ve keşfedilecek
çok şey vardır: iki yaşında biri olarak
yapabileceğinden çok daha fazlası. Dış
dünyadaki bir çok şey kitaplarda da bulunur.
Kitaplar, çevrelerindeki dünyayla ilgili pek
çok şey öğrenebilmesi için imkân tanır.
Hayvanlar, ev, bahçe, arabalar ve farklı
şehirlere yapılan gezilerle ilgili tanıdık
konuları içeren kitaplar buna uygundur.
kitaplar

Basit bir hikâye
Resimler artık daha detaylı olabilir.
Çocuğunuz artık basit bir hikâyesi olan
resimli kitaba ihtiyaç duyar. Kitap, kolayca
anlayabildiği, farkına varabildiği olaylarla
ilgili olmalıdır. Örneğin bir erkek veya bir kız
çocuğunun sıradan, her gün başından geçen
olayların yaşandığı hikâyeler gibi. Ana
karakteri hayvan olan kitaplar da uygundur.
Küçük çocuklar karakterlerde kendilerini
görür. Karakterin yaşadıkları sayesinde kendi
deneyimlerini işleyebilir ve düzenleyebilirler.
Birlikte resimlere iyice bakın ve resimlerde
neleri gördüğünüzle ilgili konuşun.
kitaplar

• De walvis gaat in bad

Suzanne Strasser, Hoogland & Van Klaveren

• Wat gaat mama doen?

• Die daar

• Lieve snoetjes

• Mijn potje

• Rosalie verkleedt zich

• Onze hond

• Samen met Sam… naar de winkel

• Waar is mijn sok?

Carly Madden / ill. Juliana Perdomo, Gottmer
Liesbet Slegers, Clavis
Brigitte Minne / ill. An Candaele, De Eenhoorn
Nick Butterworth, De Eenhoorn

• Olifantje in het bos

Annemarie van Haeringen, Leopold

Mirte Stut en Geurt van Donkelaar, Gottmer
Anita Bijsterbosch, Clavis

Helen Oxenbury, Christofoor

Marijke ten Cate, Lemniscaat

Tanıdık ve öğretici
Çocuğunuza iyice bakın. Neleri anlıyor ve
neler biliyor? Neler yapabiliyor? İlgisini
neler çekiyor? İlgi duyguduğu konulara
uygun olan bir kitap seçin. Çocuğunuz artık
gerçek bir hikâyeyi kavrayabilir. Birlikte
onun deneyim dünyasına yakın olan
bir kitap okuyun (örneğin lazımlığa
oturmasını öğrenen, sokağa çıkan veya
çocuk kreşinde bir gün geçiren çocuklarla
ilgili). Çocuğunuz, artık diğer çocukların
neler yaşadığı ve neler yaptığı ile ilgili bir
izlenime varmak ister. Hikâye, tanıdık
gelmelidir. Bunun yanı sıra içinde, çocuğun
ilgisini çekebilecek yeni ögeler de
bulunmalıdır. Çocuğunuz, hâlen daha basit
resimli kitaplara bakmayı da tercih edebilir.
kitaplar

• Boer Boris (Çeşitli hikayeler)
Ted van Lieshout / ill. Philip Hopman, Gottmer

• Hé, wie zit er op de wc?

Birlikte yaptığınız her şeyde
bebeğinize şarkılar söylemeniz
çok eğlencelidir. Bu, bebeğinizi
rahatlatır. Sesler ve ritimle
birlikte hareket etmesini
sağlar. Şarkı söylerken,
(ellerinizi çırparak) bir oyun
oynayabilirsiniz. Çocuğunuz
biraz büyük olsa bile şarkılar
ve şiirler her zaman onu
eğlendirecektir!
kitaplar

• Bijt-ie in je bil!

Petra Koeleman (Derleme)
ill. Geertje Aalders, gezongen
door Ageeth de Haan, Gottmer

• Daar buiten loopt een schaap
Mies van Hout, Lemniscaat

• De mooiste wiegeliedjes
van hier en elders

Bart Voet & Esmé Bos (Derleme)
ill. Martijn van der Linden,
Davidsfonds/Infodok

• Poesje Mauw

Mies van Hout, Lemniscaat

Harmen van Straaten, Leopold

• Pip en Posy (Çeşitli hikayeler)
Axel Scheffler, Gottmer

• Welterusten, Kleine Beer

Martin Waddell / ill. Barbara Firth, Lemniscaat

• Wij samen op stap

Jean Reidy / ill. Leo Timmers, Querido

Küçük çocuklarla birlikte
kitap okuma, şarkılar ve
daha fazla tavsiye için
BoekStartapp uygulamasını
veya boekstart.nl internet
sitesini ziyaret edebilirsiniz!
Ayrıca 0-6 yaş
(Gençlik Kütüphanesi)
jeugdbibliotheek.nl’i
de inceleyebilirsiniz.
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