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Kitap seçimi çocukların kitap okumayı sevmeleri için oldukça önemli bir etken öyle değil mi?  

Öyleyse kitap seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara ve kitabı kimin seçmesinin 

daha iyi olacağına beraber göz atalım mı ne dersiniz? 

Doğru kitap seçimi için dikkat edilmesi gereken küçük ama etkili birkaç adım vardır.                                                                

Bunlardan ilki çocuğun yaşına ve gelişimine uygun kitaplar seçmek. Nasıl ki yetişkinlerin 

okuduğu resimsiz ve küçük yazılı kitaplar ilkokul çağı çocuklarına sıkıcı ve okuması zor 

geliyorsa farklı yaş grupları için de yaşına ve gelişimine uygun olmayan kitaplar aynı etkiyi 

oluşturacaktır. Çocuğumuzun yaşına göre kitap seçmek kolay peki gelişimine uygun kitabı 

nasıl seçeceğiz, yaş ile gelişim aynı şey değil mi? diye sorduğunuzu duyar gibiyim, yaş 

çocuğun doğumundan itibaren geçen süredir ve gelişim hakkında büyük oranda bilgi verir. 

Fakat her çocuk özeldir ve aynı yaşta olsalar bile yapıp yapamadıkları daha iyi ve aktif 

oldukları alanlar ile geliştirilmesi gereken alanlar farklılıklar gösterebilir, bu farklılıklar çok uç 

düzeylerde olmadığı sürece normal kabul edilir. Örneğin motor gelişimi ileri düzeyde olan 

çocukların -o alana yöneldiklerinden- dil gelişimleri bir miktar geriden gelebilir. Çocuğun 

gelişimsel düzeyini fark edip ona göre kitap seçimi yapmanın en kolay yolu ise önce çocuğun 

sonra uzmanların sesine kulak vermektir! İkinci adım çocukların ruhlarını, inançlarını ve 

hayal güçlerini baltalamaya cüret etmeyen kitapların seçilmesidir. Bunun tespit edilmesi için 

de iş yine yetişkinlere düşmektedir. Kitaplar çocuklara teslim edilmeden önce -özellikle okul 

öncesi kitapları için- satır satır okumalı ailenin kendi değerlerine uygun olan ve çocuğun hayal 

gücünü engellemeyen kitaplar özenle seçmelidir. Tek düze kitaplardan kaçınılmalı, çocuğun 

zihninde yeni pencereler açacak, işitsel, görsel ve duyusal zekasını destekleyecek kitaplar 

çocuklara sunulmalıdır. Üçüncü adım ise çocuğun ilgi alanına göre kitap seçmektir. Sevilenin 

her zaman daha cazip geldiğini düşünürsek, çocuğun ilgi duyup sevdiği bir konu hakkındaki 
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kitabı okuması elbette ki hiç ilgisini çekmeyen bir alandan kitap okumasına göre çok daha 

kolay ve olasıdır.  

Peki tüm bu adımları kim gerçekleştirmeli? Çocuk mu ebeveynler mi? Aslında cevabı çok basit 

ve yukarıda mevcut. Hep birlikte! Nasıl mı? İşte şu şekilde, ebeveynler önce çocuk kitaplarını 

detaylı olarak inceler, çocuğun yaş ve gelişimine uygunluğu ve ailenin değerlerine uygunluğu 

açısından özenle değerlendirerek bir kitap demeti oluşturur. Ardından bu kitap demeti 

arasından çocuğun ilgi alanı ve o anki ruh haline en uygun kitabı seçmekte tamamen özgür 

bırakır. Umulur ki bu yolla hem doğru kitaplar seçilir hem de bu kitaplar çocuğun sevdiği ve 

o an ki ihtiyacına uygun kitaplar olur ve keyifle okur. 


