
K İ T A P  

S E V G İ S İ  

TABLET VE TELEVİZYONA 

ALTERNATİF OLUŞTURUN 

 Günlük akış içerisine, “kitap saati” 

veya “uykudan önce yatakta kitap 

inceleme saatleri” gibi rutinler ekle-

yebilirsiniz. 

 

 

 

 

 Seçtiğiniz kitabın çocuğunuzun yaşı-

na uygun olmasına dikkat ediniz. 

İçerik olarak sade ve bol görsel içe-

ren kitaplar uygun olacaktır. 

 4 yaşındaki çocuğunuzla, bölümlü 

kitaplar okumaya başlayabilirsiniz. 

Her gün veya akşam bir bölüm oku-

yun. Ertesi gün yeni bir bölüm oku-

maya başlamadan önce, “Kitabım 

kaçıncı sayfasında kalmıştık?” 

“Geçen bölümde neler olmuştu, re-

simlerine bakıp hatırlayalım mı?” gibi 

sorular sorun.  

 Küçük çocukların, özellikle kalemle karalama 

ve şekiller çizmeyi keşfettikten sonra bebekle-

rini, arabalarını ve kitaplarını çizgileri ile süsle-

diklerini gözlemleriz. Bu çocuğun kendine ait 

olduğunu göstermek için yaptığı bir çeşit işaret-

lemedir. Ve ebeveynleri tarafından “zarar veri-

yorsun, karaladın, çirkin oldu” gibi ifadeleri ile 

karşı karşıya kalmamalarına dikkat etmek ge-

rekir. Bu tür ifadeler onu strese sokup kitaptan 

uzaklaştırabilir. 
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Her konuda olduğu gibi, kitap sevgisi 

de okul öncesi yıllarda daha kolay 

kazanılır. Bu yaşlarda temelini attığı-

nız kitap sevgisi, akademik çalışma-

ları gerektiren ve bilgiye ulaşma ara-

cı olarak kullanılacağı zaman geldi-

ğinde sizi zorlayan bir problem ola-

rak önünüzde durmayacaktır. 

N E D E N  K İ T A P  
S E V G İ S İ ?  

 Evinizde boyutu önemli 

olmayan bir kitaplığınızın ol-

ması, hayatınızda kitaplara 

açtığınız yeri gösterir. Çocuğu-

nuzda o kitaplıkta veya odası-

na monte ettiğiniz raf ile ki-

tapları muhafaza etmenin önemini anlatabi-

lirsiniz. 

 Alışverişte oyuncak dışında kitaplar da ala-

bilirsiniz. 

 Çocuğunuzun adına gelecek, bir çocuk der-

gisine üye olabilirsiniz.  

Bilinçli kullanılmadığı takdirde tablet ve televizyonun 

çocukların düşünme ve öğrenme süreçlerine zarar 

verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Bu zararları 

azaltmak adına çocuklara alternatifler sunulmalıdır. 

Bu konuda kitaplar faydalı bir alternatif olacaktır. 

Kitap sevgisi küçük yaşta verildiği 

zaman aşılanabilir ve çocuğun ileriki 

yaşlarına kadar devam eden bir alış-

kanlığa dönüştürülebilir. 

 Kitabınızı okumak için çocuklarınız yatması-

nı beklemeyin. Televizyonu kapatın, bütün 

akıllı cihazları etraftan uzaklaştırın ve ona 

oyun veya kitap gibi bir seçenek sunun. 

 Birlikte kitap okuma saatleri yapın ve ara 

ara kitaplarınızla ilgili birbirinize bilgi verin. 

Henüz okuma yazma bilmeyen çocuğunuz, 

sadece resimlerine bakıp sizin önceden oku-

duklarınız üzerinden tekrar edebilir ya da siz 

çocuğunuzla okurken baba da farklı bir ki-

tapla sizin bu saatinize eşlik eder ve kitap 

konularını bu şekilde birbirinizle paylaşabilir-

siniz. 


