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Reading Book During Infancy and Early Childhood:
An Effective Recommendation for Well-Child Care

Bu çalışmada, bebekler ve erken çocukluk dönemindeki
çocuklarla birlikte kitap okumanın gelişime etkileri, niteliği, sıklığı ve bunları etkileyen etmenleri ele alan araştırmalardan örnekler sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, erken
dönemde kitap okumanın çocuk gelişimine olan olumlu
etkilerine dikkat çekmek ve bu alanda yapılan çalışmaların
sonuçlarını derlemektir.

In this review, examples from studies examining the effects
of shared-book reading with infants and young children on
development, frequency and quality of reading and the
factors affecting them are presented. The aim of the review
is to point out the positive effects of shared-book reading on
development of young children and compile the findings of
studies performed on this subject.
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Giriş

Bu projelerin ilki olarak anılan Reach Out and Read
(ROR), en uzun süreli ve etkileri birçok araştırma ile
ortaya konmuş, klinik temelli bir okuma programıdır.
Programdaki öneriler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Program 1989 yılında, bir grup çocuk hekiminin
önderliğinde başlamış olup, sonrasında büyük bir
sivil toplum hareketine dönüşmüştür. Program kapsamında eğitilen klinik personeli, aileleri erken yaşta
okumanın önemi ve şekli hakkında bilgilendirmekte
ve 6 ay ile 5 yaş arası çocuklara her sağlam çocuk
ziyaretinde yaşa uygun kitap vermektedir. Aynı
zamanda, bekleme salonları broşür ve kitaplarla zenginleştirilmekte, gönüllü personel de bekleyen çocuklara kitap okuyarak ailelere kitap okuma yöntemleri
konusunda model olmaktadır (4). Çocuk sağlığı izlemlerinde kitap okumanın önemi konusunda bilgilendirilen ve her ziyarette yaşa uygun kitap verilen aileler,
hekimlerinin -yalnızca bilgi alan ailelere kıyasladaha “yardımcı” olduğunu; doktorlar da kitap alan
ailelerin iletişime daha açık olduğunu belirtmişlerdir.
Kitap alan ebeveynler ve çocukları kitap okumaktan,
kitap almayanlardan iki kat fazla zevk aldıklarını dile
getirmişlerdir (5).

Birlikte kitap okuma, bebek ve çocuklara hem
öğrenme hem de ebeveynle nitelikli vakit geçirme
fırsatı sunan bir deneyimdir. Batı’da, birlikte kitap
okumaya dair ilk çalışmaların 1970’li yıllara dayandığı belirtilmektedir (1,2). Birçok ülkede, beş yaş altı
çocukların kitapla olabildiğince erken buluşmaları
için yerel ve ulusal çapta projeler yürütülmektedir.
Veryeri Alaca (3), I. Türkiye Medya ve Çocuk
Kongresi için hazırlamış olduğu bildiride bu projelerin ayrıntılı içeriklerinden ve etkilerinden söz
etmektedir. Söz konusu projelerde ilk adımın çoğunlukla sağlık merkezlerinde atıldığı, sonraki etkinliklerin ise yerel kütüphaneler, kreşler, bakımevleri,
ilkokullar ve çeşitli kurumların iş birliği ile yürütüldüğü görülmektedir.
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Tablo 1. Reach Out and Read (ROR) projesi kapsamında, çocuk sağlığı izlemlerinde 6. aydan itibaren ailelere verilen öneriler.
•

Bebeğinizin aç ve uykusuz olmadığı, altının temiz ve rahat olduğu bir zamanı kitap okumak için seçin.

•

Bebeğinize kitap okurken fiziksel ve düşünsel olarak başka işle ilgilenmeyin.

•

Her gün düzenli olarak en az bir kez, birkaç dakika kitap okuyun.

•

Başlangıçta kalın yapraklı ve net büyük resimler içeren kitapları seçin. Böyle bir kitabı evde siz de yapabilirsiniz.

•

Bebeğinizin “daha fazla” ve “yeter” işaretlerini diğer bir deyişle sıkılıp sıkılmadığını takip edin.

•

Kitaptaki resimlerin isimlerini söyleyin (Örn. bu top, bu bebek, bu telefon, bu köpek gibi) ve bunları yaşamdaki olaylarla birleştirin.

•

Kitaptaki resimleri kısa cümlelerle açıklayın ve tanımlayın (Örn. bu kırmızı bir top, bu bebeğin gözleri, ayakları, köpek hav hav der gibi).

•

Resimleri açıklarken parmağınızla ya da onun parmağı ile gösterin, yazıları parmağınızla takip edin (Örn. bu gözleri, bu arabanın tekerleği
gibi).

•

Okurken vücudunuz ve sesinizi resimlere uygun kullanın (Örn. köpek gibi havlayın, bebek gibi ağlayın, gülün.).

•

Bebeğiniz kitaba uzanabilir, tutabilir, ağzına alabilir, sayfaları çevirmek isteyebilir, eli ile vurabilir, engellemeyin. Kitabı tanımasına, kontrol etmesine izin verin.

•

Dikkatle baktığı sayfalarda daha uzun kalın, açıklayın.

•

“......... nerede” diye sorun ve göstermesi için zaman tanıyın (Örn. top nerede?).

•

Kitap sayısı arttıkça okunacak kitabı çocuğun tercihine bırakın.

•

Kitapların kapağını gösterin, konusunu açıklayın, hangisini istiyorsa onu okuyun.

Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim dönemindeki
çocukların okuma ilgi ve alışkanlıkları ile okumayazma becerilerine ilişkin çok sayıda araştırma
bulunmaktayken 0-6 yaş grubuna yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunduğu, mevcut çalışmaların da okul
öncesi dönemi (3-6 yaş) kapsadığı görülmektedir.
Uyanık ve Kandır (6), okul öncesi dönemde erken
okuma-yazma ve matematik becerilerinin özelliklerini, Çelenk (7) ise ilk okuma-yazma öğretiminde kuluçka dönemi olarak tanımlanan “emergent literacy”
kavramını ele almışlardır. Üç ve 5 yaş çocuklarının
annelerinin kitap okuma sırasında kullandığı dilin
yapısını (8) ve okumaya yönelik ebeveyn tutumlarını
(9)
ele alan tez çalışmaları da bulunmaktadır. Okul
öncesi dönemde uygulanan aile destekli bir okuma
programının, birinci sınıftaki okuma başarısına etkisini inceleyen çalışma (10) da ülkemizdeki sınırlı literatüre sağladığı katkı açısından önemlidir. Ayrıca
Gönen ve ark. (11), 0-3 yaş çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının özelliklerini incelerken, Turgut
Bayram (12), resimli çocuk kitaplarının çocukların
okuma alışkanlıkları üzerine etkisini ele almıştır.
Ülkemizdeki sınırlı alan yazından hareketle hazırlanan bu derlemede, uluslararası elektronik veri
tabanları taranmış, erişilen çalışmalar, kitap okumanın çocuk gelişimine olan etkileri, kitap okuma
niteliği ve sıklığı konuları etrafında bir araya getirilmiştir.
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Kitap Okumanın Gelişime Etkileri
Bebekle birlikte düzenli kitap okuma, erken okuryazarlık becerilerinin gelişmesi açısından önemlidir.
Erken okuryazarlık, okuma-yazma becerilerinin
erken yaşta öğrenilmesi olarak düşünülmemelidir.
Erken okuryazarlık, yaşamın ilk yıllarından başlayan,
okuryazarlığa ilişkin bilgi, beceri ve tutumların edinildiği, gelişimsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Bu yaklaşıma göre okuma, yazma ve dil becerileri
erken dönemden itibaren eşzamanlı olarak, okuma
eyleminin merkezde yer aldığı sosyal etkileşimler
aracılığıyla gelişmektedir. Okur gibi yapma, yazı
şeklini (soldan sağa, ön-arka sayfa) anlama, dil bilgisel (anlamsal, söz dizimsel ve bağlamsal) ve fonolojik farkındalık, öyküyü anlama ve öykü üretebilme,
heceleme, kısa süreli bellek (sayıları, isimleri hatırlama), hızlı adlandırma (sayılar, renkler, şekiller) ve
birlikte okumaya ilişkin motivasyon, erken okuryazarlığın öğelerindendir (13).
Sözcük ve fiillerin yinelemeli kullanımının, çocukların kelime bilgisini artırdığı bilinmektedir (14). Ayrıca
ebeveyn-çocuk etkileşimlerinde dilin kullanımına
dair yapılan araştırmalar, kitap okuma sırasında ebeveynlerin daha karmaşık bir dil kullandıklarını ortaya
koymaktadır (15). Dolayısıyla kitap okuma, bebeklik ve
erken çocuklukta kelime öğrenme açısından önemli
bir fırsat olmaktadır.
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Bebek ve annenin ortak dikkat gerektiren etkileşimlerde bulunma süresi arttıkça, bebeğin sözel ve sözsüz
iletişim becerileri artmaktadır (16). Ayrıca bebeklerin 14
ay gibi bir döneme eriştiklerinde sosyal ve bağlamsal
bir ipucu olmaksızın kelime ve nesneleri eşleştirebildikleri düşünüldüğünde (17), daha erken dönemde başlayacak etkileşimli kitap okumanın, bu beceriler için
hazırlık niteliği taşıyacağı muhakkaktır.
Birlikte kitap okuma, çocuğa başka herhangi bir yolla
elde edemeyeceği kazanımları ve deneyimleri sunmaktadır. Japonya’da video aracılığıyla öykü dinletilen ve anneleri tarafından kitap okunan bebeklerin
okuma süresince nöral aktivasyonları karşılaştırılmıştır. Annelerini dinleyen bebeklerde yürütücü
işlevler, dikkat, hafıza, sosyo-duygusal gelişim ve dil
gibi bilişsel işlevlerden sorumlu frontal bölgedeki
nöral aktivitenin, video izleyenlerden daha fazla
olduğu ortaya çıkmıştır (18). Sonuç olarak, kitap okurken bebek ile etkileşim hâlinde olmak (soru sormak,
açıklamak, işaret etmek, yorum yapmak veya dikkati
sağlamak için ses tonu ve vurguyu değiştirmek),
frontal bölgedeki aktivasyonu artırarak bebeklerin dil
ve diğer bilişsel becerilerini geliştirmektedir.
Kitap okumanın sıklığı, bilişsel becerilerin yanı sıra
empati gelişimine de katkıda bulunmaktadır.
Etkileşimli kitap okuma sırasında ebeveynin farklı
duygulardan söz etmeleri, okunanları çocuğun yaşamı ile ilişkilendirmesi, karakterin yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili sorular sorması çocuğun diğer
insanların bakış açılarına dair farkındalık geliştirmesine yardımcı olmaktadır (19).
Okumaya yönelik yürütülen programlar, ebeveynlerin okuma davranışlarına ve ev ortamının niteliğine
de katkıda bulunmaktadır. Bu programlara katılan
ebeveynler, katılmayanlara kıyasla evlerinde daha
fazla çocuk kitabı bulundurduklarını belirmekte, birlikte kitap okumayı çocuklarının ve kendilerinin en
sevdiği üç etkinlikten biri olarak tanımlamaktadırlar
(20,21)
.
Kitap Okumanın Niteliği ve Sıklığı
Okumanın niteliği ve sıklığı, birbiri ile yakından ilişkili iki kavramdır. Sık okuyan ebeveynler, çocuklarının dil becerilerini daha iyi takip edebilmekte, dolayısıyla kendi okuma yöntemlerini, çocuklarının bece-

rilerine göre şekillendirebilmektedir. Çocuk, kendi
becerileri ve ilgisinin merkezde olduğu bir okuma
eyleminden daha çok zevk almakta, ebeveyne daha
çok karşılık vermekte, zaman zaman okuma eylemini
kendisi de başlatabilmektedir. Çocuğundan bu şekilde olumlu geribildirimler alan ebeveyn de okuma
eylemine daha sık başvurmaktadır. Aynı döngü, ebeveynlere etkileşimli okuma yöntemleri hakkında
bilgi verilerek okumanın niteliğinin artırılması ile de
başlayabilir. Nitelik artınca çocuk katılımı artacak,
çocuk katılımı arttıkça ebeveynlerin de okuma sıklığı
artacaktır. Özetle, okumanın niteliği ve sıklığı, birbirinden beslenen iki kavramdır (22).
Kitap okumanın niteliği ve sıklığı, çocuğa ve ebeveyne bağlı birtakım etmenler tarafından kontrol edilmektedir. Bir sonraki bölümde bu etmenler ele alınmaktadır.
Kitap Okumanın Niteliğini ve Sıklığını Etkileyen
Etmenler
I. Çocuğa bağlı etmenler
Alandaki çalışmaların birçoğu çocukların okumaya
dair davranışlarının kendiliğinden gelişmediğini,
ebeveyn davranışları ile şekillendiğini ileri sürmektedir (22). Oysaki çocukların yinelemeli okuma karşısında gelişen tepkilerinin gözlemlendiği bir çalışmada,
bu tepkilerin büyük oranda çeşitlilik gösterdiği,
çocukların bireysel farklılıklarının okuma ilişkisini
etkilediği görülmektedir (23,22). Okumanın niteliği ve
sıklığını etkileyen çocuğa bağlı etmenler, yaş, cinsiyet, doğum sırası, bağlanma, ilgi ve dikkat olarak
belirtilmektedir (22).
Yapılan çalışmaların çoğu okul öncesi dönemdeki
çocuklar ve ebeveynlerine yönelik iken üç yaş öncesine dair birkaç sıklık araştırması da mevcuttur.
Amerika’da yapılan ulusal bir araştırmaya göre, ebeveynlerin %22’si, 12 aydan önce bebekleri ile hergün
kitap okumaktayken, bu oran 1 ve 2 yaşlarında %44
ve %45’e yükselmektedir. Çocuğun artan gelişimine
paralel olarak ebeveynlerin de okuma sıklıkları artmaktadır (24).
Çocuğun yaşı, yalnızca okuma sıklığına değil, ebeveynlerin okuma sırasında kullandıkları yöntemlere
de etki etmektedir. Martin (25), annelerin okuma sıra91
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sında kullandıkları dilin ve yöntemlerin, çocukların
yaşına bağlı olarak nasıl değiştiğini ortaya koyan
çalışmasında, 2 ve 4 yaşındaki çocukların annelerinin
metindeki kavramları açıklamaya ve soru sormaya
daha çok zaman ayırdıklarını, daha küçük yaş grubundaki annelerin ise metni basitleştirdiklerini gözlemlemiştir. Yazar, 12 ve 18 aylık çocukların annelerinin ise çocuğun ilgisini çekebilmek için daha fazla
strateji kullandıklarını belirtmektedir.
Bu bulguları destekleyen bir başka araştırma da (26),
küçük çocukların ebeveynlerinin kitap okurken daha
dikkat çekici ve ayrıntılı anlatımlar kullandıklarını;
büyük çocukların ebeveynlerinin ise daha fazla soru
sorup daha fazla geri bildirim verdiklerini ortaya koymaktadır. Özetle ebeveynler kullandıkları sözel anlatımları, çocuğun gelişimine paralel olarak şekillendirmekte ve geliştirmektedirler. Ebeveynlerin ilk çocuklarına ve -özellikle erken dönemde- kız çocuklarına
daha düzenli kitap okudukları gözlemlenmiştir (27).
Yine kız çocuklarda okumayı başlatma davranışının
daha sık gözlemlendiği ve kız çocuklarda kitap okumanın en sevilen etkinlikler sıralamasında ilk sıralarda
olduğu ortaya çıkmıştır (28). Fakat ebeveynlerin erkek
çocuklarını daha aktif ve daha kısıtlı sözel becerilere
sahip olarak nitelendirmesinin bu sonuçlara etki etme
olasılığı yüksektir (27). Dolayısıyla bu konuda daha
fazla araştırmaya gereksinim duyulmaktadır.
Anne ve bebeğin bağlanma ilişkisi, okumanın niteliğini, dolayısıyla da sıklığını önemli ölçüde etkileyen
bir diğer etmendir. Yapılan çalışmalara göre, güvensizkaçınan bağlanma ilişkisine sahip anne-çocuk çiftlerinde, annenin çocuğun bilişsel düzeyini dikkate
almaksızın metine bağlı kaldığı, çocuğun anlaması
için gereken yardımcı teknikleri (soru sorma, gösterme, açıklama vb.) kullanmadığı gözlemlenmiştir. Bu
çiftlerdeki çocukların da güvenli bağlananlara kıyasla kitapla daha az ilgilendikleri, dikkatlerinin daha
dağınık olduğu görülmüştür. Güvensiz-kaygılı bağlanan çiftlerde, annelerin çocuklarının davranışlarını
fazlasıyla düzeltme ve kontrol altına alma eğilimleri
gösterdikleri, çocukların da annelerine karşı vurma
veya itme gibi öfke belirtileri içeren davranışlarda
bulundukları gözlemlenmiştir. Güvenli bağlanan çiftlerde ise anne, soru sorma, yorum yapma, işaret etme
ve geribildirim verme yollarını kullanarak çocuğun
ilgisini çekebilmekte, çocuk da annesinin tepkilerine
karşılık vermektedir (29).
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Güvensiz bağlanan anne-bebek çiftlerinde ise sık
okumanın, okumanın niteliğine olumsuz etki etme
olasılığı söz konusudur. Bu çiftlerde okuma sıklığı
arttığında annenin karışması ve kontrol edici davranışları artabilir. Böylece, okumanın niteliği azalır;
okuma çift için zevk vermeyen, olumsuz bir deneyime dönüşür ve zaman içinde söner (30). Güvenli bağlanan anne-bebek çiftlerinde daha sık kitap okunmakta, okuma sırasında güvensiz bağlananlara kıyasla daha az sorun yaşanmakta ve okuma eylemi daha
keyifli bir hâle gelmektedir. Sonuç olarak, bağlanma
ilişkisi, okumanın niteliğini, dolayısıyla da sıklığını
olumlu yönde etkilemektedir (31).
Kitap okuma, ebeveyn ve çocuğun ortak dikkatini
gerektiren bir eylemdir. Çocuğun dikkati, okumaya
karşı ilgiyi ölçmek için bir araç olarak ele alınmaktadır. Çocuğun ilgi ve dikkatinin okuma eylemini nasıl
etkilediğine dair yeterince araştırma olmamakla beraber, ilgi ve okumanın niteliğinin birbirini etkilediği
belirtilmektedir. Okuma, sosyo-duygusal anlamda
olumlu bir ortamda gerçekleşiyor ise, çocuklar okumaya karşı daha ilgili olmakta ve okumayı daha
eğlenceli bir etkinlik olarak değerlendirmektedir (32).
Öte yandan çocuğun dikkati, bireysel farklılıklar göstermekle birlikte, yaşla birlikte artmakta, artan dikkat
ve becerilere paralel olarak ebeveynin de okuma
süresince kullandığı anlatımlar ve yöntemler de farklılaşmaktadır. Sonuç olarak, çocuğun dikkati ve okumanın niteliği birbirini karşılıklı bir biçimde etkilemektedir (33).
II. Ebeveyne bağlı etmenler
Çocukların kitap okuma sürecinden en etkili biçimde
yararlanabilmeleri, kendi ilgi ve bilişsel düzeylerinin
farkında olan ebeveynlerin desteğinin niteliğine bağlıdır (34).
Ebeveyn desteğinin niteliği ve sıklığı, ebeveynin,
eğitimi, cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi, ruhsal
durumu, kendi bağlanma öyküsü, okumaya yönelik
tutum ve inançları ve okuma sırasında kullandığı
yöntem ve yaklaşımlar gibi çeşitli etmenlere bağlıdır
(22)
. Yazının bu bölümünde, söz edilen etmenlere ilişkin yapılan kimi araştırmaların bulguları sırasıyla ele
alınmaktadır.
Amerika’da yapılan ulusal bir araştırmanın sonuçları-
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na göre, ebeveynlerin %52’si çocuğuna her gün kitap
okumaktadır. Lise ve daha üst düzeyde eğitime sahip
bu ebeveynler, evlerinde kitap okumayanlardan daha
çok çocuk kitabı bulundurmakta ve çocuk hekimleri
tarafından okumaya yönlendirilmektedir. Okuma oranı
düşük olan ailelerde annenin tam zamanlı bir işinin
olduğu, evde birden fazla çocuğun olduğu ve anadilin
İngilizce olmadığı görülmektedir (35).
Anne ve babaların okuma sırasında çocuğun cinsiyetine ve yaşına bağlı olarak kullandıkları anlatımlar karşılaştırıldığında, anne ve babalar arasında anlamlı bir
fark bulunamamıştır fakat babaların kitap okuma süresince annelerden daha az baskın tavırlar sergiledikleri,
çocuklarının kitap okuma seansını başlatıp bitirmelerine daha çok izin verdikleri gözlemlenmiştir (36).
Gelir düzeyi yüksek olan ve stres düzeyi düşük olan
annelerin çocuklarına daha sık kitap okuduğu gözlemlenmiştir (37). Ayrıca geçmişte kendi annesiyle
şimdi ise çocuğuyla güvenli bağlanan annelerin
çocuklarıyla birlikte daha sık kitap okuduğu, kitap
okuma sırasında da güvensiz bağlanan çiftlere göre
daha az disiplin sorunu yaşadığı gözlemlenmiştir (29).
Ebeveynlerin, yaşa uygun, etkileşimli okuma yöntemlerini öğrenmeleri ve süreç boyunca takip edilmeleri, yürütülen programların etkisini artırmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, ebeveynler ev ziyaretleri, video
gösterimleri, broşürler ve toplantılar aracılığıyla bilgilendirilmiştir. Farklı bilgilendirme yöntemlerinin
etki analizinin yapıldığı bir çalışmada, ebeveynlerin
herhangi bir eğitim almadan yalnızca telefon ile takip
edildiklerinde okuma sıklıklarını artırdıkları fakat
etkileşimli okuma yöntemlerini kullanmadıkları,
video ve bir eğitimci aracılığıyla eğitilen ebeveynlerin ise, yalnızca video ile eğitilenlere kıyasla daha sık
kitap okudukları ve yöntemleri daha iyi kullandıkları
görülmüştür (38).
Okuma süresince içerik ile ilgili soru sorma, kitap
seçimine izin verme, olumlu geribildirim verme gibi
çocuğun ilgisini çekebilecek yöntemler konusunda
bilgi sahibi olan ebeveynlerin çocuklarının, okumaya
karşı daha ilgili olduğu gözlemlenmiştir (28). Okumaya
ve yazılı metinlere karşı küçük yaşlarda geliştirilen
ilginin, sonraki dönemlerde de sürdürüleceği düşünüldüğünde, bu ilgiyi oluşturmada ebeveyn eğitimlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Berkule ve ark. (39), henüz doğum yapmış annelerin
okumaya yönelik planlarının ve ev ortamlarının, sonraki okuma davranışlarını ve sıklığını yordayıcı olup
olmadığını araştırmıştır. Annelerle doğum sonrası ve
6. ayda yapılan görüşmeler sonucunda, okumaya
erken başlamayı düşünen ve evinde çocuk kitabı
bulunduran annelerin, bebekleri 6 aylıkken kitap
okumaya başladıkları ve olumsuz tutuma sahip olanlardan daha sık kitap okudukları ortaya çıkmıştır.
Benzer çalışma, sosyoekonomik anlamda risk taşıyan
(düşük eğitim düzeyine sahip, ilk gebeliği ve okuma
güçlüğü olan, anadili İngilizce olmayan) annelerle
yürütüldüğünde de, bu annelerin %23.7’sinin 12 aya
dek bebekleriyle kitap okumayı düşünmedikleri,
%42.2’sinin evinde çocuk kitabı bulunmadığı,
%19.9’unun da okumayla ilgili endişeler taşıdığı
ortaya çıkmıştır (40). Dolayısıyla erken dönemde
sunulacak kaynak ve danışmanlığın, ailelerde -özellikle de risk grubundaki ailelerde- tutum ve davranış
değişikliği oluşturmak açısından önem taşıdığı
aşikârdır.
Ebeveynlerin okumaya dair inançlarının motivasyon
üzerine de etkileri mevcuttur. Okumayı eğlence kaynağı olarak gören ebeveynlerin çocuklarının okumaya karşı, becerilere odaklanan ebeveynlerin çocuklarına kıyasla, daha olumlu yaklaştığı belirtilmektedir
(32)
. Özetle ebeveynlerin okuma süreçlerine etkisi,
kendi özellikleri ve çocukları ile kurdukları ilişkinin
özelliği ölçüsünde değişkenlik göstermektedir.
Sonuç
Bebekle birlikte düzenli kitap okumanın, dil gelişimine, sosyo-duygusal gelişime, erken okur-yazarlık
becerilerine, ebeveyn-çocuk iletişimine ve ev ortamı
niteliğine katkıda bulunduğu görülmektedir. Çocuk
hekimleri, hemşireler veya çocuk gelişimi uzmanları
tarafından erken dönemde ve düzenli bir şekilde verilecek kitap okuma danışmanlığının, özellikle de
sosyo-ekonomik riskler barındıran ailelerin ev ortamı
niteliğine, dolayısıyla da çocuk gelişimine katkıda
bulunacağı kesindir. Bu eşsiz fırsatın değerlendirilmesi için özellikle üç yaş altı çocukları ve ebeveynlerini hedef alan girişimler planlanmalı, bu girişimlerin uzun dönemli etkilerini ortaya koyan çalışmalar
yapılmalıdır.
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