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Çocuklarınız için resimli hikaye 
kitapları kendi hayatıyla özdeşim 
kurduğu, hayal dünyasının 
desteklendiği, bilişsel becerilerini 
geliştirdiği en güzel araçlardır. 
Resimli hikaye kitaplarını okurken, 
dikkat edeceğiniz birkaç nokta var; 
l Çocuklarınıza resimli hikaye kitaplarını okumadan 
önce mutlaka eline verin ve incelemesi için ona 
fırsat tanıyın!

l Hikaye kitabını okurken mutlaka yakınında olun; 
hatta sarılarak ya da kucağınıza alarak çocuğunuzun 
hikayenin içine girmesini, hikayeye dikkatini 
vermesini kolaylaştırın. 

l Hikayeyi okurken çocuğunuz mutlaka sayfaları 
görebilecek bir pozisyonda olmalıdır. Hikayeyi 
dinlerken resimleri incelemeli, o resimleri 
anlattığınız hikaye ile beraber karşılaştırmalıdır.

l Anlattığınız hikaye sırasında çocuğunuz hikaye 
ile ilgili sorular sorabilir. Sorduğu her soruya yanıt 
vermeli ve hikayeyi durdurarak çocuğunuzun 
ihtiyacı olan cevapları ya da hikaye ile ilgili sohbeti 
mutlaka gerçekleştirmelisiniz.

l Çocuğunuz tek düze bir ses tonu ile hikayeye 
dikkatini veremeyebilir. Bu nedenle mutlaka 
hikayenin okunuşu sırasında ses tonunuzun inişli, 
çıkışlı olmasına; jest ve mimiklerinizi kullanmaya 
gayret gösterin. 

l Hikaye sonunda çocuğunuza hikaye ile ilgili 
sorular sorabilir ve hikaye hakkında sohbet 
edebilirsiniz. Yalnız bu sorular, çocuğun dikkatini 
ölçmek ya da bir performans sonucunu ortaya 
çıkarmak için değil; okunan hikayeyi, iletişiminizi 
güçlendirmek amacıyla yapılmalıdır. Bu sebeple 
çocuğunuz sorduğunuz soruya yanıt vermiyorsa 
asla ısrar etmemeli ve zorla cevap almaya 
çalışmamalısınız.

l Hikaye okuma alışkanlığı kazandırmak 
bazen çok kolay, bazen çok zor olabilir. Bu 
nedenle çocuğunuza hikaye okuma alışkanlığı 
kazandırabilmek için öncelikle evde sizlerin kitap 
okuma alışkanlığının olması çok önemlidir.

l Çocuğunuza kitap alışkanlığı kazandırırken 

hikaye zamanları oluşturmalısınız. Bu okuma 
zamanlarında siz resimli hikaye kitaplarını alabilir ve 
heyecanla okuyabilirsiniz fakat çocuğunuza “yanıma 
gel” diyerek asla ısrar etmemelisiniz. Israrınız 
çocuğunuzu hikaye kitaplarından uzaklaştırabilir. 

l Çocuğunuzun cinsel kimlik kazanımı ve cinsel 
eğitim ile ilgili merakını keşfettiğinizde yapmanız 
gerekenler:

l Çocuğunuzun cinsel kimliği ve cinsellik ile ilgili 
merakını çok normal ve doğal karşılamalısınız. 

l Çocuğunuz size cinsel kimliği ya da cinsellik 
ile ilgili bilgiler sorduğunda endişe etmemeli, 
kaygılanmamalı ya da öfkelenmemelisiniz. 
Unutmayın ki çocuğunuz masa, okul, arkadaşlık ya 
da bir kitabın ne olduğunu merak edip öğrendiği gibi 
cinsel organını ve cinsellikle ilgili soruları da aynı 
merak ile size soracaktır. 

l Cinsellik ile ilgili sorularla karşılaştığınızda 
çocuğunuza yanıt nasıl vereceğinizi bilmiyor 
olabilirsiniz. Burada yanıtı nasıl vereceğinizi bilmiyor 
olsanız dahi çocuğunuza “bunun yanıtını benim de 
düşünmem gerekiyor” ya da “bana bunu düşünmem 
için zaman verebilir misin”, “gel birlikte sorunun 
cevabını bulalım” diyerek onu yönlendirebilirsiniz. 

l Çocuğunuzun cinsel kimliği ve cinsellik ile ilgili 
merak ettiği soruları yanıtlarken ondan zaman 
istemeniz ya da “yanıtı bilmiyorum” diyerek 
beklemesi gerektiğini söylemeniz, çocuğunuz 
için sağlıklı bir yanıt olacaktır. Bu durumu 
normalleştirmek yerine yargılar, öfkelenir, “ayıp” 
diyerek susturur ya da kaygılanıp elinizi ayağınızı bir 
yere sığdıramadığınızda çocuğunuza bu konunun çok 
tehlikeli ya da sorunlu bir konu olduğunun mesajını 
verirsiniz. Bu durumda çocuğunuz cinsel kimliği ve 
cinsellik ile ilgili merak ettiği soruların yanıtlarını 
sizden almak yerine yanlış kaynaklara yönlenebilir 
ya da var olan merakı çocuğunuzun cinsel konularak 
takılı kalmasına (saplanmasına) sebep olabilir. 

l Çocuğunuzun cinsel kimlik kazanımı ve cinsellik 
ile ilgili merakını gidereceğiniz en iyi, doğal ve sağlıklı 
bir yol olarak hikaye kitaplarından yararlanabilirsiniz. 

l Cinsel kimlik kazanımı ile ilgili hikayelerde dikkat 
etmeniz gereken noktalar:

l Çocuğunuzun cinsel kimlik kazanımı ile ilgili 
merak ettiği konuları günlük hayatınızda sorduğu 

sorular ve dikkat ettiği noktaları gözlemleyin. 

l Merak ettiği konular ile ilgili hikaye kitaplarını 
araştırın ve merakı dışında kalan bir konuda cinsellik 
ve cinsel kimlik kazanımı ile ilgili  hikayeleri yalnızca 
bilgi vermek için okumaktan kaçının.

l Çocuğunuzun cinsellik ile ilgili bilgilere yeterince 
hazır olması çok önemlidir. Bu sebeple çocuğunuzun 
merakı kadar olan bilgiyi, yaş dönemine uygun 
bir dil ile kısaca yanıtlayın. Çocuğunuzun merakı 
giderilmediyse çocuğunuz daha detaylı sorular 
sormaya devam edecektir. Bu nedenle kısa, yalın ve 
basit yanıtlarla çocuğunuzun sorularını cevaplayın.

l Okuduğunuz hikayede çocuğunuza gereğinden 
fazla detaylı bir bilgi veriliyorsa bu hikaye 
kitaplarından uzak durun.

l Çocuğunuza aldığınız her hikayeyi önce siz 
okumalısınız. Çocuğunuzun yanlış anlayacağı ve 
çocukta olumsuz bir etki bırakabilecek hikayelerden 
uzak durmalısınız. Bu durum cinsel eğitim 
konusunda çok daha hassastır. Maalesef çok kısıtlı 
kaynakların olduğu cinsel eğitim hikaye kitaplarını 
daha detaylı incelemeniz ve her kitabı çocuğunuza 
incelemeden okumamalısınız. 

l Çocuğunuza cinsel eğitim hikayelerini okurken 
sessiz bir ortam seçilmelisiniz. Ortamda yalnız 
olmaya özen göstermelisiniz. 

l Hikayeler her zaman okuduklarınızdan farklı 
değildir. Bu nedenle ses tonunuz her zaman ki gibi 
olmalıdır.

l Cinsel eğitim ile ilgili hikaye okurken kendi 
hayatınızdan, çocukluğunuzdan örnekler 
vermelisiniz.

l Çocuğunuza bu sorunların, merakın normal bir 
durum olduğunun mesajı verilmelidir. 

l Kendi bedeninizden, çocuğunuzun bedeninden 
ve hayvanlardan örnekler gösterebilirsiniz. Burada 
önemli olan çocuğunuzun en basit düzeyde 
zihnindeki merakı gidermeniz önemlidir. 

l Mıstık Parkı Cinsel Eğitim serisi, her çocuğun 
merak ettiği ve sağlıklı yanıtlar aldığı sorulardan 
ve yanıtlardan oluşmaktadır. Çocuğunuzun hazır 
olduğu hikayelerden başlamanız sağlıklı bir başlangıç 
olacaktır. 

l Çocuğunuzla kurduğunuz güven ilişkisi ile ona 
doğru rehber olmanız dileğimle keyifli okumalar.

Sevgili anne babalar, 

Pedagog Gözde Erdoğan
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