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Talk To Your Baby - quick tips

Sharing books with
your baby
Sharing books is a wonderful way to help your
child learn to talk, and it’s the ideal opportunity
to share a cuddle at the same time.
• Find a quiet place. Turn off the TV or radio so
there are no distractions.

Bebeğinizle Konuşunuz

Bebeğinizle Kitaplar
Paylaşmak
Çocuğunuzla kitap paylaşmak, konuşmayı
öğrenmesinde çok faydalıdır ve aynı
zamanda çocuğunuzu kucağınıza alıp
okşamak için ideal bir fırsattır.

•

• As well as reading the story, talk about
the pictures. If there’s a picture of
a dog, talk about a dog that you
know.

•

Hem hikayeyi okuyun ham de resimler
hakkında konuşun. Bir köpek resmi varsa
bildiğiniz bir köpek hakkında konuşun.

•

• Give your child time to respond
to your chatter.
• Don't put any pressure on your
child to name the pictures, but if she
copies your words, praise her and say the
word again for her.

Sessiz bir yer seçin. Dikkatinizin dağılmaması
için televizyonu veya radyoyu kapatın.

Çocuğunuzun söylediklerinize yanıt
vermesi için zaman ayırın.

•
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Resimlerin isimlerini söylemesi
için çocuğunuza baskı yapmayın.
Fakat sizin söylediklerinizi kopya
ederse kendisini övün ve ona
kelimeyi tekrarlayın.

•

• Don’t read for too long. Young children get bored
quickly so little and often is best.

Değişik kitaplar için kütüphaneye gidin.
Katılım ücretsizdir. Kitaba bir zarar gelirse
kaygılanmayın. Kütüphaneler bu konuda
anlayış gösterirler.

•

Çok uzun süre okumayın. Küçük çocuklar
çabuk sıkılırlar. En iyisi sık sık fakat az.

• Let other grown-ups – grandparents, carers and
older brothers and sisters – join in too.

•

Büyükanne ve dedelerin, bakıcıların ve büyük
kardeşlerin de katılmasına izin verin.

• It’s good to share favourite books again and
again. Repetition helps children to understand
and remember the language they hear.

•

Çok sevilen kitapları tekrar tekrar paylaşmak
iyidir. Tekrarlamak çocukların duydukları dili
anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olur.

•

Çocuğunuza okuma öğretmediğinizi
hatırlamalısınız. Okuma öğrenmeden çok
önce konuşma öğrenilir. Kitap paylaşma da
çocuğunuzun dil yeteneklerinin için gelişmesi
için çok iyi bir seçenektir.

• Visit your library for different books – it’s free to
join. Don’t worry if books get damaged; libraries
understand that this sometimes happens.

• Remember, you’re not teaching your child to
read. You learn to talk a long time before you
learn to read, and book sharing is a wonderful
way to help your child’s language development.
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