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Çocuk kitabı seçerken hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? Doğru kitap seçme hususunda 

yetişkinler bile zorlanırken söz konusu çocuklarımız olunca durum daha endişe verici 

olabiliyor. Bizler kitap seçerken dikkat ettiğimiz kriterler yaş ve ruhsal olgunluk seviyemize 

göre değiştiğine göre bu durum çocuklar içinde geçerli olmalı. Çocuklarda ruhsal olgunluğa 

göre değişen durumlar ebeveyn gözleminde belirlenmeli fakat yaşa göre değişen dönemleri: 

Bebeklik dönemi (0-2 yaş), ilk çocukluk dönemi (3-6 yaş), orta çocukluk dönemi (7-11 yaş), 

ergenlik (son çocukluk) (12-18) dönemidir.  

0-3 yaş çocuğun kitapla bağ kurma dönemidir. Dönemde kitapları çocuğa biz seçmeliyiz 

çünkü çocuk kendisi seçemeyecek kadar küçük ve fikir sahibi değil. Bu dönemde çocuk 

dokunarak ve dinleyerek öğrenir genelde.  Bebeğe basit ve onun dünyasında yer alan, içinde 

tanıdığı nesnelerin bulunduğu kitapların seçilmesi güzel olacaktır. Bu dönem kitapları kalın 

sayfalı, bol resimli, dokulu ya da basınca ses çıkaran düğmeli, içi boşaltılabilen aksesuarlı 

kitaplardır. Kitabın çizimleri aşırı gerçekçi olmamalı. Genelde hatlar yuvarlak olmalı. 

Okuyucu çocuğa kitabı seslendirirken monoton bir şekilde okumaktansa duygu geçişlerini 

uygu tonlamalarla aktarmalı. Bunun yanında mimik kullanmak çocuğun hem ilgisini çeker 

hem de eğlendirir. Fakat abartılı ifadelerden kaçınılmalıdır. Okuyucu çocuğa kitabı sabırla 

okumalıdır çünkü çocuk kitabı eğer beğenmişse tekrar tekrar okunmasından hoşlanır.  

3-6 yaş (okul öncesi dönem) çocuğun okumaya, kitap işlerini öğrenmeye, harfleri tanımaya, 

yazıları anlamaya hazırlık dönemidir. Bu dönemde çocukların yaratıcılıkları gelişir ve 

olayların nedenleri üzerinde dururlar. Bu yüzden günlük hayatta karşılaşmış oldukları 

sorunlara cevap veren kitaplar seçilmelidir. Seçilmiş olan kitapların belirli bir konusu ve 

kahramanı olmalıdır. Kitap bir önceki döneme göre daha ayrıntılı ve gerçekçi resmedilmiş 

olmalı. Yazısı fazla olmamalı. Çocukların dinlerken sıkılma ihtimali çok yüksek. Bu 

dönemlerinde bir önceki döneme göre daha fazla öğrenmeye açık olmalarından ötürü yeni 
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kelimeler öğrenmesine yardımcı kitaplar seçilmeli. Sorgulayıcı bir dönemde olduklarından 

kitap hakkında sormuş oldukları sorular can kulağıyla dinlenip dikkatli bir şekilde 

cevaplanmalıdır. Hayat hakkında kendi fikirlerinin oluşmaya başlamış olmasından dolayı 

kitaplarını kendilerinin seçmelerine izin vermeliyiz. Ama seçmiş oldukları arasından eleme 

yaparken onlara hissettirmeden yönlendirici yardımlarda bulunabiliriz.  

 6-12 yaş (okul çağındaki çocuklar): Bu dönem çocukların okumayı öğrendikleri ve okumaktan 

keyif aldıkları bir dönemdir. Çocuklar artık kendilerini tanımaktadırlar ve kendi ilgi alanlarını 

belirleyebilir, o alanla ilgili bilgi ve kahramanlarla ilgilenirler. 6-8 yaş çocukların seçmiş 

olduğu kitaplardaki resimlerini ayrıntılı olmasına dikkat edilmelidir. Kitap yeni bilgiler 

öğretmelidir. Çocuklar okumayı henüz yeni öğrendiklerinden fazla uzun olmayan, puntosu 

büyük yazılar bulunmalı sayfalarda. Ve kitap çocuğun seviyesine uygun olmalı. Seçilmiş olan 

kitapta iyi karakterlerin bulunduğu kadar kötü karakterler bulunmalı. Dünyada güzelliklerin 

olduğu kadar kötülüklerinde olduğunu çocuk yaşına uygun olanlarca bilmeye başlaması 

gerek. 8-12 yaş çocukları kitap seçiminde kendi zevkine hitap eden kitabı seçmelidir. Tüm 

dönemlerde kitap düşünmeye iter ama yoğun olarak öğretici ağırlıklı olur. Bu düşünmenin 8-

12 yaş çocuklarının seçmiş olduğu kitaplarda yoğun olması gerektiğini düşünüyorum. Hem 

6-8 hem de 8-12 yaş gruplarında çocuklar kendi kitaplarını seçebilecek yetiye sahip olduklarını 

düşünüyorum. Ama yetişkin tabi ki müdahil olması gerektiği durumlarda çocukla iletişime 

geçerek seçimin önüne geçebilir. 

Uzun lafın kısası çocuğun kitabını seçebilme durumu onun bulunmuş olduğu döneme ve o 

dönemdeyken onun farkındalık yetkinliğine paralel biçimde gerçekleşir. Bununla birlikte 

ebeveyn çocuğa kitap seçiminde her zaman yol gösterici olmalıdır ve çocuğun kitapla 

arasındaki bağın sağlıklı, devamlı biçimde kurulması için örnek teşkil etmelidir. 

 


