Yazıların ve sembollerin çocuğunuzun üzerinde büyüleyici bir etkisi vardır. Sizin de yardımınızla çocuk
onların sırrını çözebilir. Eline verilen kağıt ve kalemler
onun alıştırma yapmasını kolaylaştıracaktır.

Kütüphaneye gitmek

Kitaplarla iyi bir arkadaşlık kurulabilir. Çocuğunuzla
birlikte kütüphanelere giderek kitaplar ve diğer medya
araçlarını ödünç alabilirsiniz.

Farklı Medya Araçlarını Kullanma

Tüm duyular ile yaşantılar ve dışarda hareket etme
çocuğun güncel yaşantısının bir parçasıdır, tıpkı medya
çeşitliliği gibi. Çocuğunuza kitaplardaki, filmlerdeki,
sesli kitaplardaki ve uygulamalardaki hikayeleri keşfetmesinde eşlik ediniz.

Resim ve Yazıda Yaratıcılık

Kağıt üzerinde karalama ve resim yapma, birlikte
fotoğraf çekmek, cep telefonu ve tablet ile tasarlamalar,
çocuğunuzun kendini resim ve dil ile ifade etmesine
teşvik eder.

Ailede Dil ve
Okuma Teşviği
Çocuğunuzun dil ve okuma gelişimini anne-baba
olarak nasıl destekleyebilirsiniz.

Türkçe / Türkisch

Birlikte yazıyı keşfetmek

Anadilde konuşmak

Çocuğunuzla konuşurken onunla en iyi bildiğiniz dilde
konuşursanız, onun başka dilleri öğrenmesinde çocuğunuza sağlam bir temel vermiş olursunuz.

Dinlemek ve yanıtlamak

Çocuğunuz dilini sizinle konuşarak geliştirir.
Gözlemleri konusunda çocuğunuzla konuşursanız,
söz dağarcığını genişletir ve yeni şeyleri keşfetme
isteği artar.

Birlikte dilin zevkine varın

Dil ile harika oyunlar oynanabilir. Kafiyeli dörtlükler,
şarkı, türkü ve hareket oyunları çocuğunuza dilin ne
kadar eğlenceli olduğunu yaşatırlar.

Öyküler anlatmak ve resimlere bakmak

Öyküler ve resimler çocuğunuza yeni ufuklar açar.
Çocuğunuz onları sizinle birlikte keşfeder ve yeni bir
çok kavramı öğrenebilir.

Çocuk ve Gençlik Medyası İsviçre Ensti tüsü SIKJM
SIKJM, bütün medya araçlarındaki çocuk ve gençlik
edebiyatının araştırma ve aracılığında uzmanlaş mıştır. Meslek içi eğitim kursları ve danışma hiz meti sunar, çocuk ve gençlerin dil ve edebi becerilerini geliştiren projeler geliştirir.
Bibliomedia Schweiz kuruluşu işbirliği ile yapılan
Buchstart projesi, anne ve babaları, bebekleri ile
birlikte dil dünyasını ve sınırsız hayal gücünü keş fetmeye teşvik eder. Yeni doğan her bebeğe ilk
kitabını hediye eder, anne-babaları küçük çocuklarıyla tekerlemeler söylemeye ve hikaye saatlerine
davet eder.
Bana bir masal anlat – Family Literacy projesi çerçevesinde değişik dillere mensup anne-baba-çocuk
grupları okuma animatörü eşliğinde düzenli ara lıklarla buluşup hikayeler anlatır, şarkı ve teker lemeler söyler, resimli kitaplara bakar ve yazının
dünyasını keşfederler.
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