
Online medya eğitimi
Birlikte okuma, bakma, dinleme, 
oynama ve yapma tavsiyeleri.

Çocuklar online medya ile dolu bir dünyada yetişiyor. Örnek olarak kitap, film, müzik, uygulamalar ve 
benzeri unsurları düşünebilirsiniz. Bütün bu online mecralarla nasıl başa çıkılabilir? Bu kendiliğinden 
öğrenilemez. Medya eğitimi önemlidir. 

MediaDiamant, medya eğitimi konusunda işe koyulmanıza yardımcı olur. Ebeveyn ya da bakıcı olarak 
çocuğuna online medyayı güvenle ve keyifle nasıl kullanılacağını öğretirsin. Bu, birlikte online medyayı 
kullanarak yapılır. Uygun online medyanın seçilmesi ve dengenin sağlanması da önemlidir. 

Hangi online medyanın çocuğun için uygun olduğunu nasıl bilebilirsin? Ve denge nasıl sağlanır? Ev 
için medya tavsiyeleri sana yardımcı olabilir. Online medya tavsiyeleri bir tema etrafında çeşitli online 
mecralardan oluşur. Okuma, bakma, dinleme, oynama ve yapmaya yönelik olutlar. Seçilen online mecralar, 
sözü edilen yaş için uygundur. Örneğin, 2-4 veya 4-6 yaş arası çocuklar için.

Çocuğunla birlikte bir keşif gezisine çık. Öykülerin içine dalmaya zaman ayır. Çocuğunun hangi öyküyü 
sevdiğine iyi bak. Okuma, bakma, oynama ve yapmayı dönüşümlü olarak kullan. Ekranla ve ekransız. İçeride 
ve dışarıda. 

Evde Hollandacadan farklı bir dil mi konuşuyorsun? 
Bu takdirde kitap, film ve müzikleri kendi dilinde kullanmaktan çekinme. Kütüphanede genellikle başka 
dillerde kitaplar bulunur. Kütüphanede nelerinin olduğunu sor. 

Çocuğuna da Hollandacanın kullanıldığı kitaplar ver. Birlikte, Voorleeshoek veya Bereslim’in bir filmini 
izleyebilirsiniz. Çocuğunla izleyip dinlediğiniz öykü hakkında konuş. 
Bunu kendi dilinde yapabilirsin. Böylece her iki dile de sıra gelir ve çocuğunda her iki dil de gelişir.  
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Okuma
Çocuğa kitap okuma hem önemli, hem de keyifli bir iştir. Kitaptaki resimlere birlikte bakın. 
Görülecek şeyleri keşfedin. Öyküyü çocuğa oku. 

İpucu (Çocuğa) Okuduğun öykü hakkında konuş (şimdi ne yapıyor?). Onun kendi 
deneyimlerini sor. Bu hiç senin başına geldi mi? Anlat bakalım! O sorunu nasıl çözmüştün?

İzleme/Bakma
Televizyon ekranı ve iPad bütün çocukların dikkatini çeker. 2-4 ya da 4-6 yaş arası çocuğun 
için bilinçli tercihler yap. Örneğin birlikte bir (okumalı) film izleyebilir ya da dijital resimli kitaba 
bakabilirsin. Ekransız nasıl bakabileceğini de göster! Bunları dönüşümlü olarak yap.

İpucu Mümkünse çocuğunla birlikte bir film izle. Bu güzel ve iyi olur! Çocuğunun neyi güzel, 
neyi heyecan verici bulduğunu böyle öğrenirsin. Çocuğun senin yanında kendisini güvende 
hisseder. Ayrıca çocuğunla, birlikte izlediğiniz/gördüğünüz şey hakkında konuşabilirsin. 

Dinleme
Çocukların sadece ekrana bakmakla yetinmelerine izin verme. Onların kulaklarını da 
kullanacakları anlar olmasını sağla. Dinlenecek çok şey var. Müzik, dışarıdaki kuşlar, 
anlatacağın öyküler.  

İpucu Resimli ya da resimsiz, şarkı dinleyebilirsiniz. Bu çok başka bir deneyimdir! 

Oyun
Çocuk oynamaya kendiliğinden başlar. Bunun için fazla bir şeye ihtiyacı yoktur. Çocuk 
oynayarak, yeni bilgi ve deneyimlerini sindirir. Çocuk oynayarak gelişir. Yani oyun önemlidir! 

İpucu Çocuklara oynamaları için zaman ve alan ver. Belki öyküyü tekrar oynayacaklar. 
Ya da yeni öyküler uyduracaklar. Bu iyidir! İzle ve birlikte oyna. Oyunu devralma.

Yapma
Bütün öykülerden ilham al.  Kendine ait deneyimler edinmesini sağla. Onunla birlikte hareket 
et, keşfet ve yap. Gerçek deneyimlerle kurulacak bağ, çeşitli online mecralardaki öykülere 
değer katar. 

İpucu Çocuğunun araştırmasını, keşfetmesini ve yapmasını sağla. Gerekli nesnelerin 
olmasını sağla. Çekinmeden birlikte yap ve yardım et. Dikkat: Özellikle önemli olan süreç ve 
deneyimdir.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?  

www.mediasmarties.nl adresinde çeşitli yaşlar için, 

çeşitli online mecralar (diziler, filmler ve arama kitapları) 
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