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Çocuklar masal dinlemeyi 
sever

Birlikte okumayı daha cazip hale getirmek için, şarkılar söyleyin, 
oyunlar oynayın ve açıklamalar yapın ona. 

Hemen şimdi başlayın – daha 
küçükken. Çünkü iyi bir dil yeteneğinin 
temelleri çok küçük yaşlarda atılır.

Çocuğunuza yardımcı 
olun

Bütün çocuklar kendilerine kitap okunmasından hoşlanır, hatta en 
küçükleri bile anne ve babalarının kendilerine masal anlatmasını 
ister. Daha küçük yaşlardan itibaren masal ve öyküler dinleyen 
çocukların dil yetenekleri daha iyi gelişiyor.



Okumak çocuğunuzun 
hayal gücünü ve öğrenme 
yeteneğini geliştirir

Evinizde farklı dillerde konuşuyorsanız, çocuğunuza 
anadilinizde konuşunuz ve kitaplar okuyunuz. Çocuk 
kendi  anadilinde anlama ve kullanma yeteneğini 
geliştirirse, diğer dilleri – örneğin Danimarkaca ya da 
Arapçayı daha kolay öğrenir.

Kütüphanede neler 
bulabilirsiniz?

Kütüphaneden kitap, müzik, film ve diğer mevcut 
ürünleri ödünç almak ücretsizdir. Kütüphanelerde 
değişik ülkelerden birçok dilde ürünler bulunmaktadır. 
Kütüphane görevlileri size aradığınızı bulmanız için 
yardımcı olacaklardır.

Hangi dilde olursa olsun, çocuğunuza 
yüksek sesle okumak onun hayal gücünü 
ve dil yeteneğini geliştirecektir. Böylelikle 
çocuğunuz okula başladığında daha kolay 
anlayıp öğrenebilecektir.



Kütüphanede her yaştaki çocuklar için kitap vardır. En küçükler 
için oyuncak kitaplar, resimli kitaplar, tekerleme ve bilmece 
kitapları, şiir kitapları, masallar, öyküler ve başvuru kitapları 
bunlar arasındadır.

Kütüphanede aynı zamanda yetişkinler için çocuk hastalıkları, 
çocuk eğitimi ve çocukların beğendiği yemekler gibi kitaplar da 
bulunmaktadır.
Kütüphaneye küçük çocukları da getirin, sessiz sedasız 
oturmaları gerekmez.
Sizi kütüphanede görmekten mutlu olacağız.

Sık okuyun ama az az okuyun.

Kendiniz de okuyun. Siz kendiniz de 
okursanız, çocuğunuz okumayı sever.

Herşeyi okuyun. Kitaplardan başka şeyler de 
okuyarak dilinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin 
reklamları, tabelaları, süt kutularındaki yazıları ve 
TV programlarını okuyun.

Yeni kelimeler. Siz yüksek sesle okurken, çocuğunuz yeni 
kelimeler ve deyimler öğrenecektir.
Ona zor gelen kelimeleri açıklayın. Çocuklar meraklıdır ve 
sürekli öğrenmek isterler.

30 dilden kitap, müzik ve filmleri bibliotek.
dk adresinden ısmarlayabilirsiniz.

Çocuğuyla birlikte okumak 
isteyenlere öneriler



Uygun bir kitap bulun

Ben kaybolmam ki

Geısler, Dagmar 

Lu ve annesi alış verişe 
gidiyorlar. Her taraf 
insanlarla dolu. Lu ansızın 
annesini kaybediyor, ama 
bu durumda ne yapması 
gerektiğini biliyor.

Ateşim çıktı

Çınaroğlu, Ayla 

Hasta hasta okula gitmeye 
ne dersiniz? Bütün sınıfa 
hastalık bulaştırmak hiç hoş 
bir şey değil.

Sinek Astrid

Jönsson, Maria

Ailesiyle birlikte sofanın 
arkasında yaşayan 
sinek Astrid, tehlikeli 
maceralarını anlatıyor.

Havuç kız

Başcumalı, Merve

Kızıl saçlı, çilli yanaklı bir 
kızı konu alan resimli kitap.

Balon ağacı

Gılman, Phoebe

Küçük prenses Leora balonları 
çok seviyor. Balonlardan nefret 
eden köyü amcası ise biri hariç 
bütün balonları patlatıyor.

Hep fazlasıdır annem

Sunar, Özge Bahar

Anne sevgisi konulu resimli 
bir kitap.

Yıldız tamircisi Lorin

Yemenici, Elif

Akıllı leylek küçük Lorin’e 
yıldızları bulmakta yardım 
ediyor.

Hayır!

Merallı, Swan

Anne ve babasının her 
dediğine Hayır diyen 
inatçı bir kız. Ya o annesi 
ve babasından bir şey 
istediğinde ne oluyor?

Bir arkadaş

Sardou, Romain

Süper Ben kız arkadaşına 
en güzel hediyeyi vermek 
istiyor.
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Du kan finde mange flere bøger på bibliotek.dk

Spørg din bibliotekar, hvis du har brug for hjælp.


