
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Yaz Dönemi Kitap Okuma
Etkinliğine Hoş Geldiniz

Aileler için 
bilgilendirme

Turkish
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Size en yakın kütüphaneye giderek çocuklarınıza hayal gücü 
ve macera dolu bir dünyanın kapılarını açın. Bu senenin Yaz 
Dönemi Kitap Okuma Etkinliğine katılın ve çocuklarınızın 
kitaplara bağımlı olmasını sağlayalım!

Size en yakın kütüphanede katılabileceğiniz ÜCRETSİZ Yaz 
Dönemi Kitap Okuma Etkinliği hakkında
Her yıl düzenlenen Yaz Dönemi Kitap Okuma Etkinliği kütüphanelerde hayata 
geçirilmektedir ve 4 ila 11 yaş arasındaki çocukların okuldan uzun süre uzak 
kaldığı için okuma becerilerini ve özgüvenlerini kaybedebilecekleri yaz tatillerinde 
kendi zevkleri için okumalarını teşvik etmektedir. Her yıl farklı bir tema kullanılır ve 
çocuğunuz ister hevesli bir şekilde kitap okuyor, ister okumaya yeni başlıyor olsun, 
Etkinlik hayal gücünü ateşleyecektir. 

Araştırmalar etkinliğe katılmanın çocuklara gerçek bir başarı hissi verdiğini 
göstermektedir ve birçok öğretmen etkinliğe katılan çocukların okula yeni bir okuma 
hevesi ve özgüveni ile döndüğünü ifade etmektedir.

Yarışmalar ve harika Kitap Sıralayıcı için yıl boyunca hizmet veren web  
sitesini inceleyin 
www.summerreadingchallenge.org.uk

Aile Zamanı
Etkinlik, bir aile olarak kitaplar hakkında 
paylaşımda bulunmak ve sohbet etmek 
için mükemmel bir zamandır. Kendiniz 
de okuyun! Elinizde herhangi bir 
dildeki bir kitap veya gazete ile oturup 
kaldığınız için suçluluk hissetmeyin, 
iyi bir örnek oluşturuyorsunuz – 
çocuklarınız size bakarak hareket 
edecektir!

“Kendimi daha 

özgüvenli hissetmemi 

sağladı çünkü eskiden 

okuduklarımdan daha uzun 

olan bir sürü kitap okudum. 

Artık okumayı gerçekten 

seviyorum!”
Çocuk

Etkinliğin İşleyişi
Tamamen ücretsizdir ve çocuğunuzun ilk adımı atmak için kütüphanede 
kayıt yaptırması yeterlidir; burada, Yaz Dönemi Kitap Okuma Etkinliği 
yolculuğunun kaydını tutması için kendisine bir koleksiyoncu klasörü 
verilecektir. Bu bir ödev veya yarışma değildir ancak çocukların 
koleksiyon içgüdülerine hitap eden çıkartmalar ve teşvikler içeren  
kişisel bir etkinliktir!  

Bütün Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması
Çocuğunuz baskılı kitaplarda zorlanıyorsa veya görme engelli ise,  
alternatifler de bulunmaktadır: 
Yaz Dönemi Kitap Okuma Etkinliği için ve yıl boyunca  
kitap ödünç almak üzere (Braille Alfabesini kullanan,  
Büyük Baskılı ve Sesli Kitapları kapsayan) ücretsiz  
RNIB Kütüphane Servisi kullanılabilir; kütüphaneler bu  
konuda size yardımcı olacaktır. 

“Çocukları yaz tatillerinde kitap okumaya teşvik etmenin harika bir 
yolu.”Ebeveyn

Kütüphanenizi Keşfedin
Çocuklarınızın kütüphanede geçirdiği 
zaman, okuma gruplarından okur 
yazarlık desteğine, el işlerine ve 
ücretsiz bilgisayar kullanımına kadar 
yetişkinler için sunulan imkanları 
keşfetmek için mükemmel bir fırsattır; 
bu sizin de kütüphaneniz, en iyi şekilde 
faydalanmanıza yardımcı olalım!
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4 ila 11 yaş arasındaki çocuklar kendilerine en yakın kütüphanede kayıt yaptırır. 
Birçok kütüphanede daha küçük yaştaki çocuklar için bir okul öncesi  
etkinliği bulunmaktadır.

Çocuklar yaz mevsimi boyunca kendi seçtikleri en az 6 kütüphane 
kitabını okuyarak bu sırada teşvikler toplar. 
Personel ve genç gönüllüler onlar yardım etmeye hazırdır!

Etkinliği tamamlayan çocuklar bir 
sertifika ve/veya bir madalya alır.  

Çocuklar summerreadingchallenge.org.uk 
adresindeki Kitap Sıralayıcıyı kullanarak kitap 
önerileri paylaşabilir ve alabilir.
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