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Erken Okuryazarlık Becerilerini Destekleyen Ebeveyn Olmak
2+2+2 saat
Anne ve babalar (ebevenyler)
Ülkemizde çocuklar ilkokul birinci sınıfa başlamasıyla
birlikte aileler merak içinde çocuğum okumayı ne zaman
öğrenecek?, okuma yazmayı öğrenmede zorlanacak mı? sınıfında
kaçıncı olarak okumaya geçecek? kitap okumayı sevecek mi?
gibi bir çok sorunun cevabını aramaktadır. İlkokula başlayan
çocukların bazıları kolay ve hızlı bir şekilde okuma yazma
becerilerini kazanırken bazı çocuklar bu süreçte çok
zorlanmaktadır. Okullarımızda, okuryazarlık becerileri kırmızı
bir elma ile temsil edilmektedir. Peki bu kırmızı elmanın ağacı,
kökleri ve yaprakları nelerdir?
Bu eğitim kapsamında çocuklar arasında okuma yazmayı
öğrenme sürecinde gözlenen bu farkın kaynağı ele alınacaktır.
Bu eğitimin amacı, çocukların okuryazarlık becerilerini kazanma
süreçleri, okul öncesi dönem erken okuryazarlık becerilerinin
okumayı ve yazmayı öğrenmedeki önemi ve ailenin bu süreçteki
rolü hakkında farkındalık oluşturmaktadır.
Bu eğitime katılan katılımcılar; erken okuryazarlık becerileri
nelerdir, bu beceriler aileler tarafından evde nasıl desteklenebilir,
çocukların erken okuryazarlık becerileri oyun yoluyla nasıl
desteklenir, çocuklara kitap okumak neden önemlidir, çocuklara
kitap nasıl okunmalıdır, çocukların okumaya karşı olumlu tutum
oluşturması için neler yapılmalıdır başlıkları altında ebeveynlik
bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir. Böylece çocuklarının
ilkokula güçlü ve hazır bir başlangıç yapmalarına destek
olacaklardır.

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri

Anlatım, oyun, örnek olay, gösterim, beyin fırtınası, soru-cevap,
rol yapma

Öğrenme Çıktıları

 Sesbilgisel farkındalığı becerilerini
tanır.
 Yazı Farkındalığı becerilerini tanır.
 Kelime Bilgisi becerilerini tanır.
 Harf Bilgisi becerilerini tanır.
 Okumaya karşı tutum ve
motivasyonu açıklar.
 Erken okuryazarlık becerilerinin
okuma-yazma sürecindeki rolü
açıklar.
 Ev okuryazarlık ortamının
boyutlarını kategorize eder.
 Çocukların erken okuryazarlık
becerilerini destekleyecek ev
okuryazarlık ortamı tasarlar.
 Etkileşimli kitap okur.
 Sözel dil gelişiminde sosyal
etkileşimin rolünü tespit eder.

Eğitimin İçeriği

 Erken okuryazarlık becerileri
nelerdir?
 Sesbilgisel farkındalık
 Yazı farkındalığı
 Alıcı dil ve ifade edici dil
 Kelime bilgisi
 Harf bilgisi
 Erken okuryazarlık becerilerinin
okuma-yazmayı öğrenme sürecinde
rolü nedir?
 Ev okuryazarlık ortamı ve boyutları
 Erken okuryazarlık becerilerini
desteklemede ailenin rolü
 Evde oyun temelli erken
okuryazarlık etkinlikleri
 Evde sosyal etkileşim ve sözel dil
gelişimini destekleme
 Etkileşimli kitap okuma
 Dijital hikâyeler
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