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Günlük yaßamın bir parçası olarak
okuma-yazma
Okuma-yazma, ailelerin günlük yaßamının bir parçasıdır. Sözlü ya da yazılı sözcükler görüß,
düßünce ve ortak kavramları iletmek amacıyla kullanılmaktadır. Aile bireyleri ve arkadaßlarla
iletißim kurarken, alıßveriß yaparken, yemek pißirirken ve dinlence etkinliklerine katılırken
okuma-yazma becerilerimizi kullanırız. Çocukların günlük yaßamlarını sürdürürken okumayazma ve ö©renme becerilerinin desteklenmesinde aile bireylerinin rolü çok önemlidir.
Kitap okumanın yanı sıra, çocukların CD-ROM’lar, videolar ve bilgisayar oyunlarından anlamlar
çıkarmayı ö©renme gereksinimleri de vardır. Bu ba©lamda, e-posta iletileri, internet siteleri ve
metin mesajlarının rolü giderek artmaktadır. Çocu©unuzla birlikte düzenli olarak kitap okuma
halen önemini korumaktadır. Ancak bu, olası birçok okuma-yazma deneyiminden yalnızca
biridir. Di©erleri ßunlardır:
• tabela, levha, etiket ve amblemleri okuma ve izleme - sözgelimi; sokaktaki
tabela ve levhalar, ilanlar, yiyecek paketlerinin üzerindeki yazılar ve
giysilerdeki semboller gibi
• öyküleri, kafiyeli ßiirleri ve ßakaları dinleme
• televizyon, video ve DVD izleme
• mektup, kart, posta kartı, SMS telefon mesajları ve eposta iletilerini okuma ve gönderme
• bilgisayar oyunları oynama
• internertte arama yapma
• dergi, gazete ve kataloglara bakma ve bunları okuma
• kart ve tahta (board) oyunları oynama
• kalem, ka©ıt ve bilgisayar yazılımlarını kullanarak çizim yapma ve yazı yazma.
Tüm bu okuma-yazma deneyimleri, çocu©unuzun, sözcüklerin günlük yaßamdaki rolünü
anlamasına ve önemini kavramasına katkı sa©lamaktadır. Her çocu©un ilgisini çeken ve
etkilendi©i deneyimler farklı olabilir. Bu nedenle, çocu©unuzun okuma-yazma sevgisini artırmayı
özendirece©iniz pekçok olanak bulunmaktadır.
Çocukların günümüzde yaßadıkları deneyimlerin ço©u, bizim çocuklu©umuzda yaßadıklarımızdan
farklıdır. Avustralya’daki çocukların ço©u, konußma dilinin yanı sıra, yo©un bir ßekilde yazı ve
görüntülere de maruz kalmaktadır.
• Bir dükkanda ya da etrafı gezerken gördü©ünüz levha ve bilgiler içeren tabelaların sayısını
düßününüz. Bu levha ve tabelalardaki yazıları çocu©unuzla birlikte okumaya çalıßınız. Sözcük
ve resimleri gösteriniz. Gördükleriniz hakkında çocu©unuz ile konußunuz.
• ¥ngilizce dıßında baßka dillerde bilgiler içeren levha ya da tabelalar görebilirsiniz. Bu bilgiler
hakkında da çocu©unuzla konußunuz. Ayrıca, tabelalarda yazılanları tahmin etme oyunu da
oynayabilirsiniz.
Teknolojideki gelißmeler, çocukların sözlü ve yazılı sözcüklere çok de©ißik ßekillerde maruz
kaldıkları anlamına gelmektedir. Bugün Avustralya’da birçok çocuk bilgisayar ve elektronik
gereçlere erißim olana©ına sahiptir. Çocuklar, ailelerin ¥nternette arama yapma, online alıßveriß ve
bilgisayar oyunları oynama gibi bilgisayar ve elektronik gereç kullanma deneyimleri aracılı©ıyla
yazma konusunda bilgi sahibi olabilirler.
• Bilgisayarı kullanırken çocu©unuz size yardımcı olmaktan zek alıyor mu? Bunu, çocu©unuza
soru sorma olana©ı olarak de©erlendiriniz ve gördüklerini ve ö©rendiklerini paylaßınız.
• Çocu©unuz sizi hiç SMS telefon mesajı yazarken ya da okurken görüyor mu? Bunun, bilgi
paylaßmanın bir baßka yöntemi oldu©u konusu ile okuma ve yazmanın önemi hakkında
konußunuz.
Çocu©unuzun okuma-yazma becerilerini gelißtirebilece©inden, etrafınızdaki tüm sözcük, resim
ve sesleri kendisiyle paylaßınız.
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