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Resimli çocuk
kitapları,
gerçekler ve
hassas konular
Resimlemesi ve dil
kullanımı yönünden
kaliteli bir şekilde yazılan
ve konuları çocukların
bakış açılarını göz
önünde bulunduran
resimli çocuk kitapları,
zorlu zamanlardan
geçtiğimiz bugünlerde
gerçekleri çocuklarımızla
birlikte konuşabilmemizi
sağlar.
Küresel olarak
koronavirüs ile mücadele
ettiğimiz ve aldığımız
önlemler çerçevesinde
günlük yaşantımızın
neredeyse birden
tamamen değiştiği
bugünlerde resimli çocuk
kitapları aracılığıyla
çocuklarımıza gerçekleri
aktarabilir, hep birlikte
alabileceğimiz önlemleri
konuşabiliriz.
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Erken çocukluk döneminde çocuklar beş
duyuları ile dünyayı algılayıp anlamlandırırlar. Bu
dönemde çocuklar gözle göremediğimiz, elimizle
dokunamadığımız, tadını ve kokusunu
alamadığımız, sesini duyamadığımız birçok şeyi
anlatırken somut bir anlatıma, hikayelere, ve
örneklere ihtiyaç duyarlar.
Şu anda günlük
yaşantımızda,
konuşmalarımızda,
haberlerde, reklamlarda ve
sosyal medyada bahsi geçen
virüsleri ve virüslerden
korunma yöntemlerini
çocuklara somut, eğlenceli
ve çocukların kendi
yaşamlarının parçası haline getirerek anlatan
“Bir Mikrobun Yolculuğu” kitabı ile
yaşadıklarımız üzerine çocuklarla sohbet
edilebilir ve alınabilecek önlemler birlikte
belirlenip uygulanabilir. Çünkü bu kitapta soğuk
algınlığına neden olan mikropların nereden
geldiği, insanlarda nelere yol açtığı, mikropların
nasıl yayıldığı ve yayılmaması için nasıl önlemler
alınabileceği, çocukların gelişimlerine ve
kendilerine özgü bakış açılarına uygun bir şekilde
aktarılmaktadır.
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Hastalıklardan korunmayı iş birliği ve
yardımlaşma örnekleriyle veren
“Hastalıklardan korun, sağlıklı yaşa!” kitabı
ile bugünlerde neden gerek olmadıkça dışarı
çıkmadığımızı, maske kullandığımızı,
temizliğimize dikkat ettiğimizi ve bireyler
arasında fiziksel mesafeyi koruduğumuzu
çocuklarla konuşabilirsiniz. Çünkü bunları
yaparak aslında toplum olarak birbirimizle
yardımlaşıyoruz değil mi?

Kitabın Künyesi
Yazan: Aleix Cabrera
Resimleyen: Rosa M. Curto
Çeviren: Simge Konu Ünsal
Yayınevi: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları

Yaşadığımız günlerde “Suya sabuna dokunalım!” diye sık
sık konuşuyoruz. Çocuklarımıza da elleri yıkamanın ve
banyo yapmanın sağlık için ne kadar önemli olduğunu
aynı zamanda da eğlenceli olduğunu anlatabileceğimiz
bir kitap “Temiz ol, sağlıklı yaşa!”. Ayrıca kitabı
okuduktan sonra hangi aralıklarla ve nasıl elleri
yıkamak gerektiği üzerine konuşup tüm bunları birlikte
deneyimleyebilirsiniz.
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