
71 film: Çocuklar konuşmayı böyle öğrenir
www.kinder-4.ch
Internet’te bu sitede birçok film bulabilirsiniz.
Filmler, çocukların konuşmayı nasıl öğrendiğini ve sizin çocuğunuzun 
bunu yapmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi gösterir.
Çocuğunuzla konuşun – her zaman ve her yerde.

Kitaplar ve tekerlemeler okumak
www.interbiblio.ch
Isviçre’de kültürler arası kütüphaneler.
Burada birçok kültürden birçok dilde kitaplar var.
Haritada size yakın olan bir kütüphaneyi bulabilirsiniz.

www.vers-und-reim.net
Burada birçok kültürden birçok dilde tekerlemeler bulabilirsiniz: 
Örneğin:
En ten tini, savaraka tini, savaraka tika taka, bija, 
baja, buf, trif, traf, truf!

www.buchstart.ch
Buchstart – Küçük çocuklarla kitaplara bakmak

www.sikjm.ch
Schenk mir eine Geschichte (Bana bir hikâye hediye et) – Birçok dilde 
hikâyeler

Sorularınız var mı?
Aile merkezine, kütüphanenize gelin veya belediyenizdeki Anneler ve 
Babalar için danışmanlığı (Mütter- und Väterberatung) ile iletişime geçin.
Uzmanlar size seve seve yardımcı olacaktır.
Bize buradan ulaşabilirsiniz/bulabilirsiniz: 
www.fruehefoerderung.bl.ch
E-posta: fruehefoerderung@bl.ch

Bildungsdirektion Kanton Zürich

SID aile (bölüm) departmanı tarafından ve mesleki eğitim, ortaokullar ve 
yüksek okullar BKSD bölüm departmanı ile işbirliği içinde oluşturulmuştur

65 Filme: So lernen Kinder sprechen
www.kinder-4.ch
Auf dieser Webseite im Internet finden Sie viele Filme.
Die Filme zeigen, wie Kinder sprechen lernen
und wie Sie Ihrem Kind dabei helfen können.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind – immer und überall.

Bücher lesen, Verse sprechen

www.interbiblio.ch
Inter·kulturelle Bibliotheken in der Schweiz.
Hier gibt es Bücher in vielen Sprachen aus vielen Kulturen.
Auf der Karte finden Sie eine Bibliothek in Ihrer Nähe. 

www.vers-und-reim.net
Hier finden Sie Verse in vielen Sprachen aus vielen Kulturen:
Zum Beispiel:
En ten tini, savaraka tini, savaraka tika taka,
bija, baja, buf, trif, traf, truf! 

Haben Sie Fragen?
Kommen Sie in Ihr Kinder- und Jugendhilfezentrum (kjz).
Die Fachpersonen im kjz helfen Ihnen gerne. 
Sie finden Ihr kjz unter: www.kjz.zh.ch 

www.buchstart.ch 
Buchstart – Bücher anschauen mit kleinen Kindern

www.sikjm.ch
Schenk mir eine Geschichte – Geschichten in vielen Sprachen

Mit fachlicher Unterstützung von
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kjz | www.kjz.zh.ch
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Çocuklar konuşmak ister. 
Dil önemliDir.
Çocuğunuza böyle yarDimci olursunuz.
Veliler Ve ebeVeynler iÇin bilgiler

https://www.kinder-4.ch
https://www.interbiblio.ch
https://www.vers-und-reim.net
https://www.buchstart.ch
https://www.sikjm.ch
http://www.fruehefoerderung.bl.ch
mailto:fruehefoerderung%40bl.ch?subject=
https://www.kinder-4.ch


Dil eğitimi çocuklar için en başından 
beri neden bu kadar önemlidir?

Çocuklar dile her zaman ve her yerde ihtiyaç duyar.  
Aile içinde konuşurlar.
Başka çocuklarla konuşur ve oynarlar.

Dil eğitimi daha sonra da önemlidir. Okulda ve işte.       

Bu yüzden hayatın ilk yılları çok önemlidir.  
Çocuğunuzu destekleyin.

Neler yapabilirsiniz?

1. Çocuğunuzla sık sık konuşun.
Çocukların yetişkinlerle konuşmaya ihtiyacı vardır. 
Bu yüzden çocuğunuzla sık sık ve her yerde konuşun. 
Örneğin: Alışverişte, yemekte, trende. 
Çocuğunuza zaman ayırın, uzun sohbetler için de.
Konuşurken hata yapmak önemli değil. 
Önemli olan: Birbirinizi anlamanız gerekiyor.

2. Çocuğunuzun başka çocuklarla konuşmasını 
sağlayın
Çocuklar oynarken çok şey öğrenir, konuşmayı da.
Bu nedenle başka çocuklarla iletişime ihtiyaçları vardır.  
Çocuğunuzu başka çocuklarla oynamasını sağlayın.
Çocuğunuza oynaması ve öğrenmesi için zaman verin.

3. Çocuğunuzu dikkatle dinleyin.
Çocuklar bize bir şeyler anlatmak istiyor. Bu yüzden bizimle 
konuşmayı çok seviyorlar. Çocuğunuza konuşması için zaman 
tanıyın. Çocuğunuzu iyice dinleyin.
Ilgi gösterin ve sorular sorun. Böylece çocuğunuzu daha iyi 
anlayabilirsiniz.

4. Dili her şey için kullanın.
Dil ile pek çok şeyi yapabilirsiniz, örneğin: bir şeyler anlatabilir, 
bir hikâye icat edebilir, dünyayı açıklayabilirsiniz. 
Çocuklar için ilginç şeyler hakkında konuşun.
Duygular hakkında da konuşun.
Bunun için zaman ayırın.
Uzun bir sohbet/konuşma çocuğunuz için değerlidir.

5. Çocuğunuza yazıyı açıklayın. 
Her yerde harfler, sayılar/rakamlar ve resimler var: kitaplarına, cep 
telefonunda, televizyonda, levhalarda/tabelalarda. Çocuğunuza bu 
şeyleri açıklayın.
Birlikte çocuk kitaplara bakın veya filimler izleyin.
Bunun hakkında konuşun.
Bu, çocuğunuza daha sonra okulda ve modern, dijital dünyada 
yardımcı olacaktır.

6. Ana dilinizi konuşun.
Evde çocuğunuzla ana dilinizi konuşun. Çocuğunuz kreş’te veya 
oyun grubunda Almanca konuşur. Böylece çocuğunuz iki dil öğrenir.
Bu çocuğunuz için büyük bir şansdır.
Bu daha sonra anaokulunda ve okulda yardımcı olur.
Çocuğunuzun erkenden Almanca konuşan çocuklarla oynamasını 
sağlayın. Çocuğunuzla ana dilinizi konuşun.


