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Çocuğunuzla Hikayeler Paylaşmak

Gerçek olsun ya da olmasın çocuğunuzla hikayeler paylaşmak onunla etkileşime geçmek için eğlenceli bir yoldur. 

Birlikte ailenizin hayatındaki gerçek olayları hatırlayabilirsiniz. Herkes bir hikayeyi hatırladığı kadarıyla tekrar anlatmaktan keyif 
alabilir. Ayrıca çocukluğunuza ait hikayeleri paylaşabilir ya da kendi kültürünüzden geleneksel hikayeleri tekrar anlatabilirsiniz. 
Böylece önemli hayat hikayelerini çocuğunuza aktarabilir ve ona aidiyet duygusu kazandırabilirsiniz.  

Hikaye anlatmak sihirli olabilir. Hikayeler çocuğunuzun yaratıcılığına ve hayal gücüne katkıda bulunur ve etrafındaki dünyayı 
anlamasına yardım eder. Hatta kaygıyı yatıştırmak ve çocuğunuza yaşamdaki değişimler karşısında daha rahat hissetmesine yardım 
etmek için etkili bir yoldur. Son olarak hikayeler çocuklarınızın aile dilinizi daha iyi anlamasına ve konuşmasına yardım eden güçlü 
araçlardır ve bu da başka dilleri öğrenmesini kolaylaştırır.

Hikaye anlatmak için ipuçları

•	  Net ve basit bir dil kullanın.
•	  Çocuğunuzun söylediklerini tekrar edin, böylece 

çocuğunuz anladığınızı fark eder.
•	  Çocuğunuzun yeni sözcükler ve fikirler öğrenmesine 

yardım edin.
•	   Tanıdığı insanlar, yerler ve şeyler hakkında konuşun.

•	  Çocuğunuzun yeni sözcükler ve fikirler öğrenmesine 
yardım edin.

•	  Kişisel açıdan anlamlı şeyler hakkında konuşmak için fırsat 
yaratın.

•	  Sorular sorun, cevaplar verin.
•	  Karşılıklı olarak aile dilinizde konuşun ve çocuğunuzu 

dinleyin. 
•	  Çocuğunuzun en sevdiği hikayeleri tekrar tekrar anlatın.
•	  Mümkün oldukça aile dilinizde hikaye anlatmanın tadını 

çıkarın. 



Supporting Child Care in the Settlement Community / Soutien de la garde deS enfantS danS la Communauté de règlement
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Daha fazla birden çok dildeki ebeveyn bilgisi için cmascanada.ca/cnc/parents adresini ziyaret edin

1-2Sharing Stories with Your Child / Comment partager des histoires avec votre enfant  Turkish / turc    02/2018 2-2

Hikaye anlatmak dil becerilerini 
geliştirir.

Araştırmalar aileye ait olaylar, gelenekler ve duygular hakkında 
aile dilinizde konuşmanın çocuğunuzun erken gelişimine 
büyük katkı sağladığını göstermiştir. Ayrıca dil becerilerini 
geliştirmede en önemli dönemin sıfır ile üç yaşları arası 
olduğunu biliyoruz. Bu beynin dil bağlantıları oluşturmaya 
hazır olduğu dönemdir. Bu dönemde bir çocuk ne kadar 
çok sözcük duyarsa yakında o kadar çoğunu anlayacak ve 
öğrenecektir. Ne kadar çok sözcük bilir ve kullanırsa iyi bir 
okuyucu olma ihtimali o kadar artacaktır. Herhangi bir dili 
anlayıp konuşabilme okula gitmeye hazır olmak için gereken 
temel becerilerdir. 

aile dilinizde hikayeler anlatın.

Aile dilinizde konuşmak, dinlemek ve hikaye anlatmak ikinci dil 
öğreniminde güçlü bir temel sağlar. Çocuğunuzla aile dilinizi 
kullanmaya devam edin. Bu onun kendinize, size ve ailenin 
diğer daha fazla bağlı hissetmesine yardım edecektir. Kendi 
dili ve kültüründen gurur duyarak büyüme ihtimali yüksek 
olacaktır. Aile dilinde atılan güçlü temellerin çocuğunuzun 
İngilizceyi daha kolay öğrenmesini sağlayacağını biliyoruz. 

Ayrıca ebeveynlerin dilleri karıştırmaması veya aile dilini 
kullanmayı bırakmaması da tavsiye edilir. Aile dilinizi canlı ve 
güçlü tutmak için aile dilinizde konuşun ve hikaye anlatın.  
Bu, çocuğunuzun ikinci dili daha hızlı ve iyi öğrenmesine 
yardım edecektir.

Aile dilinizde hikaye anlatmanın ve çocuğunuzun hikayelerini 
dinlemeye zaman ayırmanın çok sayıda faydası vardır:
•	  Kendisini önemli, değerli hisseder ve dinlenildiğini 

düşünür.
•	  Fikirlerini ve duygularını paylaşmaya teşvik edildikçe 

kendisini size daha yakın hissedecektir.
•	  Kitaplara daha fazla ilgi duyacaktır.
•	  Dilinizde çok sayıda yeni sözcük ve fikir öğrenebilecektir.
•	  Sizinle aile dilinizde konuşmaya teşvik edilmiş olacaktır.
•	  Olayları hatırlamayı, hikayeler anlatmayı, tercih yapmayı 

ve yaptığı herşey hakkında konuşmayı öğrenecektir.
•	  Tekrarlanan sesleri tanımayı öğrenecek ve sözcükleri 

göstermeye başlayacaktır. (Bu okumayı öğrenmenin 
başlangıcıdır.)

Faaliyet Fikri: Çocuğunuzla Bir 
Hikaye kitabı yapın

•	  Hikaye kitabı yapmak için çocuğunuzun yaptığı resimleri 
veya fotoğraflarını kullanabilirsiniz.

•	  Çocuğunuzla bu resimler veya kitaba koymak istediği bir 
aile hikayesi hakkında konuşun.

•	  Çocuğunuzu hikayede kullanmak istediği sözcükleri aile 
dilinizde söylemeye teşvik edin.

•	  Bu sözcükleri aile dilinizde yazıya dökün.
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