
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm eyaletlerdeki 465 okuma kulübü, okuma keyfine 
vesile oluyor 

Sevgili Çocuklar, 

sevgili veliler ve okuma kulübüne ilgi duyanlar, 

Stiftung Lesen vakfı, çocukların boş zamanlarında daha çok 

keyifle okumaları için “Kültür güçlendirir. Eğitim Birliği” program 

ortağı olarak çok sayıda okuma kulübü kurmaktadır. Çünkü 

sadece okumayı seven, gelecekte iyi okuyabilir ve böylece 

okulda ve mesleğinde başarı şansını yakalayabilir. Okuma 

kulüplerinde sizleri yaratıcı etkinlikler, çeşitli medyalar ve yeni 

arkadaşlar bekliyor. Bu el ilanın arka sayfasını doldurmak dâhil 

olmak üzere keyifli zamanlar geçirmenizi dileriz, yakında okuma 

kulübünde görüşmek üzere! 

Sabine Uehlein 
Stiftung Lesen 
Programları Yöneticisi 

 

Çok çeşitli donanımlara sahip bir oda 

 6 – 12 yaş arası çocuklar, okuma kulüplerinde en 

çok sevdikleri güncel kitaplarını, dergileri, oyunları 

ve sürekli yeni şeyleri bulabiliyor. 

 Konforlu bir atmosferi koltuklar ve oturma 

armutları sağlıyor. Kitap rafları, göz geçirmeye ve 

ödünç almaya davet ediyor. 

 Okuma kulüpleri, çocukların boş zamanlarını 

geçirdikleri yerlerde bulunuyor: Tam gün 

okullarında, kütüphanelerde ve gençlik 

kurumlarında ve birçok diğer yerlerde. 

OKUMA KULÜBÜ NEDİR? 

 

OKUMA KULÜBÜNÜN GETİRİSİ NEDİR? 

 

“Okuma kulübü bakıcıları, düzenli bir katılımda çocukların ve 

gençlerin birlikte okumaktan gittikçe daha fazla keyif aldıklarını ve 

böylece çok zayıf okuyucuların dahi okuma kulübü grubunda sesli 

okuma cesaretine sahip olduklarını görüyor.” 

“Çocuklarla gerçekleşen uzun vadeli çalışma sayesinde sosyal 

birliktelik, karşılıklı saygı açısından değişiklikler ve ayrıca 

aralarında saygılı davranış konusunda iyileşmeler de izlenebiliyor.” 

 

“BENİM YAŞAM ALANIM OKUMA KULÜBÜDÜR!” 

 

Okuma teşviki için bakım seçenekleri 

Haftada birçok defa çeşitli medyalar ile boş zamana yönelik 

seçenekler sunuluyor – okuma saatlerinden, kendi radyo 

oyunlarınızın prodüksiyonundan kâğıt sanatına kadar. 

Okuma kulüplerindeki etkinlikler, pedagoji uzmanlarından ve 

1.000’den fazla gönüllü okuma kulübü bakıcıları tarafından 

hayata geçirilmektedir 

OKUMA KULÜBÜNDE NELER OLUYOR? 

 

YAKINLARDA NEREDE BİR OKUMA KULÜBÜ VAR? 

 

ÇOCUKLAR İÇİN 

OKUMA TEŞVİKİ 

Künye 

© Stiftung Lesen, Dr. Jörg F. Maas, Römerwall 40, 55131 Mainz, 2018, 

www.stiftunglesen.de  

Resim kanıtı: Stiftung Lesen; Alıntılar: Angela Behr, DRK-

Familienzentrum Dannenberg; Nora Kohlenbrenner, Fanprojekt 

Dresden e. V.; Betül, Wuppertal’dan okuma kulübü üyesi. 

Daha fazla bilgi için: 

www.leseclubs.de  

  

Kaşe 

http://www.stiftunglesen.de/
http://www.leseclubs.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ŞUNLAR … 

 
Adım 

Okuma kulübümün adı: 

 

Fotoğrafım 

Yaşım: 

: 
Tarih, kaşe, imza 


