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Çocukluk çağı, insan yaşamında süre olarak kısa bir dönemi kapsamaktadır. Ama gerekli tüm 

alışkanlıkların temelleri çocukluk çağında atılmaktadır. Doğduğu anda sadece temel birkaç 

refleksten oluşan insan yaklaşık iki yılda konuşabilen, yürüyebilen, kendince poblemlerine 

çözümler bulabilen, kendi kendine temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bir varlık haline 

gelmekte. Zihinsel, duygusal, fiziksel gelişimin yaklaşık %70 bu çağda tamamlanmakta. 

Çocukların bu çağda dış dünyayı tanıması oyun, oyuncaklar ve kitaplar ile olmaktadır.  

 Kitaplar, çocukları zihinsel, duygusal, sosyal açıdan geliştirirken, hayal gücünü de destekler. 

İyi bir kitap ile güzel huylar edinmelerine vesile olabilirken, bazı olumsuz alışkanlıklardan, iç 

çatışmalardan, problemlerinden kurtulabilmektedirler. Yaşadığı sorunların sadece kendine ait 

olmadığını görmekte ve bu problemlere nasıl çözümler getireceğini öğrenmektedirler. 

Doğumdan itibaren çocuğa okunan kitaplar sayesinde erken dönem dil gelişimine ve kelime 

hazinesine büyük katkı sağlanır. 

Kitaplar ayrıca çocukların edebiyatla ilk bağlarının kurulmasını sağlayacak, sosyalleşme, 

paylaşma, dinleme, doğru zamanda sessiz oturma, birlikte ebeveyni ile kaliteli vakit 

geçirmeye vesile olacaktır. Anne ve babayla kitap okumak, anne-çocuk ve baba-çocuk 

iletişimini de güçlendirecektir.  

Kitaplar çocuğu mutlu eden ve eğlendiren bir araç vazifesi de görür. Stresin azalması ve 

kendine güvenin kazanılmasında da kitap okumanın rolü büyüktür.  

Peki kitap okurken nelere dikkat edilmeli? 

Her yaşın ayrı bir kitabı vardır. Ebeveynler, öğretmenler kitap seçiminde öncelikle buna 

dikkat etmeliler. 

0 - 3 Yaş 

0-3 yaş arası dönemde bol ve büyük resimli, dikkat çekici resimleri olan, dokunma duyusuna 

hitap eden, az ve kısa yazılı kitaplar tercih edilmelidir. Bu dönemde çocuklar, resimleri işaret 
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etmek, kedi, köpek gibi hayvan seslerini taklit etmekten keyif alırlar, konsantrasyon süreleri 

kısadır, bu nedenle kitap okuma süreleri kısa olmalıdır. 

3 – 6 Yaş 

3 – 6 yaş arası dönemde insan ve hayvan resimli masalları, tekerlemeler, kısa hikayeler ilgi 

çekicidir. Çocuklar bu yıllarda tekrarları severler, aynı öyküleri defalarca okumanızı, 

anlatmanızı isterler ve bundan çok hoşlanırlar. Bu dönemde de bol resimli ve az yazılı kitaplar 

tercih edilmelidir. 

Okul Çağı 

Okul döneminde kahramanları çocuk olan öyküleri severler, hâlâ somut düşünme döneminde 

oldukları için resimli kitaplar tercih edilmelidir. 10 yaşından sonra ise soyut düşünme 

becerileri gelişmeye başlar, ilgi alanları değişir, macera, mizah, biyografi, tarihi eserler ilgisini 

çekmeye başlar. 

Ergenlik 

Ergenlik döneminde romanlar, düşünsel öyküler, gazete ve dergiler ilgi alanına girer, yetişkin 

edebiyatına ait kitaplara yönelmeye başlarlar. 

Kitap okurken acele edilmemeli, çocuğa duygu aktarımı yapılabilmeli. Okuduğunuz kitaptaki 

karakterlerin analizi çocuk ile yapılmalı. Okurken ara verilerek bilmediği kelimeler üzerinde 

konuşulmalı ve anlamları söylenmeli. Kitap ile çocuğun önceki deneyimleri arasında bağ 

kurulmalı. Daha önceki yaşanan olaylar üzerinden sohbetler edilmeli. Daha büyük çocuklarda 

kitap okunduktan sonra tartışılmalı, çocuğun masal ya da öyküden hoşlanıp hoşlanmadığı 

tespit edilmeli. Çocuğa kitap okumanın eğlenceli bir duyğu olduğu aktarılmalı. Kendisi 

okuduğunda, kitaplarıyla ilgilendiğinde, kitaplarla ilgili sorularında övülmeli ve 

desteklenmelidir.  Çocuklar okuyup yeni bir şeyler öğrendikçe daha çok merak etmeye ve 

daha çok okuyup daha çok öğrenmeye başlarlar. Ebeveynler tarafından onların merak 

duygusu bu sayede desteklenmeli teşvik edilmelidir. 

 

 


