
"Dili geliştirmenin en iyi yolu çocuğunuzla aranızda güzel bir ilişki sağlamaktan geçer!"

Çocuğunuzla

• şarkılar söyleyerek ve dans ederek
• resimli kitaplara bakarak
• ona hikayeler anlatarak
• onu güncel hayata katarak
neşeli ve eğlenceli bir hayat yaşamayı sağlayınız.

Çocuğunuzla ilgilenirken davranışlarınız şöyle olmalı :

• onunla konuşurken yüz yüze bakınız
• onu dikkatle dinleyiniz
• onu, o konuşurken bölmeyiniz
• o konuşurken yaptığı hataları hemen düzeltmeyiniz
• alıştırma yapmak yerine onunla oynayınız
• sizin söylediklerinizi tekrarlatmayınız
• onun söylediklerini tekrarlarken anlaşılması zor olan cümlelerden kaçınınız. Onun yerine tüm cümleler kullanınız
• Böylece çocuğunza onu anladığınızın sinyalini vermiş olacaksınız. Daha ötesinde ona konuşma yeteneğini geliştirmek

için iyi bir örnek olacaksınız

Önemli!
Çocuğunuz bebek dilinde söylenmiyor mu? Eğer heceleme dönemi 6 ay sonra durmuş ise
çocuğunuzun duyu organında (kulağında) bir sorun var demektir. Hemen doktorda kulak
muayenesi yapılmalı ve duyma yeteneği kontrol edilmelidir.

6. ay

Çocuğunuzun konuşma yeteneğini geliştirmek için size birkaç öneri:

Kilometre
taşları

Çocuğunuzun şimdiye kadar söy-
leyebildikleri

Çocuğunuzun şimdiye kadar an-
layabildikleri

Dil öğrenmek… konuşurken /
destekleme yöntemleri

Çocuğunuz ana dilini belirleyen ses-
ler çıkarmaktadır artık. Çıkardığı ilk
seslerle kendi sesini keşfetmektedir.
Daha sonra “ba bab ba” gibi hece
zincirleri oluşturarak değişik ses ton-
lamalarıyla tekrar yapar. Böylece
kendi dili gibi duyulan bir anlatma
tarzı geliştirir.

Çocuğunuz karşındakinin bakışlarını
inceler ve yüz ifadesi ile sesinin me-
lodisinden o kişinin ruh halini çıkar-
maya çalışır (kızgın yada güler yüzlü
hallerde). Böylece tanıdığı ve tan-
ımadığı sesleri ve yüzleri ayırt edebi-
limeyi öğrenir.

Çocuğunuzu kendi güncel hay-
atınıza katınız ve onunla konu-
şurken devamlı göz temasında
bulununuz! (Örneğin: bir resimde
anne ev işleri görmektedir, çocuk
ise yorgan üstündedir v.s.)

gelişme takvimi
0 ile 2 yaş arası çocuk sahibi olan ana-babalar için kılavuz
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12. Ay Çocuğunuz çıkardığı seslere artık
kendisi de bir anlam vermeye başl-
amıştır. Basit veya eksik de olsa, ke-
limeler arasında bağlantılar kurmaya
başlamıştır. Örneğin: Araba yerine
„aaba” yada ayakkabı yerine “aa-
kabı” demeye başlamıştır. Ayrıca
duyduklarını taklit etmektedir.
Örneğin: hayvan sesleri yada motor
sesleri.

Çocuğunuz kendi ismi
çağırıldığında, o yöne dönmektedir.
Artık kendisinden istenilen basit
şeyleri anlamaya başlamıştır. Ör-
neğin: “buraya gel!” gibi. Hatta el
sallamak gibi, geldiği kültüre göre,
el kol hareketlerini taklit etmektedir
yada elde etmek istediği şeyleri gö-
stererek o nesneyi istediğini belirt-
mektedir. Bir şeyi istemediğini
belirmek için başını “hayır” an-
lamında bir o yana bir o yana,
istediğini belirmek içinse “evet” an-
lamında aşağı yukarı hareket etmek-
tedir. Çocuğunuz kendisini tam
anlamıyla ifade etmekten çok ken-
disine söyleneni anlayabilmektedir.

Siz de artık bebek dilinde konu-
şmayı bırakıp çocuğunuzun dedikle-
rini doğru tonlamalarla telafuz
etmelisiniz. Örneğin: yemek yerine „
mamma“, uyumak yerine „haya
haya“ gibi sözcükler kulanmayınız.
Güncel hayatta onunla tekrarlanan
oyunlar oynayınız. Örneğin: elbise-
sini giydirirken ayağını arıyormuş
gibi yaparak, resimli kitaplara bakar-
ken „kedi nasıl yapıyor?“ yada „ah,
sen atacaksın top´u“ gibi hareklerin
adını koyarak yapabilirsiniz bunu.

18. Ay Kelime hazinesini geliştirmek. Bu
alanda çocuklar birbirlerinden çok
farklı gelişirler. Bazı çocuklar dik-
katle dinleme pozisyonunuda bulu-
nur ve kelime hazinelerini
geliştirirken ilk çıkardıkları kelimler-
lerden sonra konuşmaya bir süre ara
verirler. Bir kaç hafta veya ay sonra
nerdeyse kusursuz telafuz ettikleri
bir sürü yeni kelimelerle ana-baba-
larını hayrete düşürürler. Bazı çocuk-
lar ise gelişi güzel konuşmaya
devam ederler. Giderek yeni kelime-
ler öğrenirler fakat öğrendiklerini
henüz anlaşılır halde telafuz ede-
mezler.

Pasif kelime hazinesi (çocuğunuzun
anladığı fakat henüz konuşamadığı
kelimer) hızla gelişmekte ve hatta
aktif kelime hazinesinin (çocuğun-
uzun bildiği ve söyleyebildiği keli-
meler) önüne geçmektedir.
Çocuğunuz artık nesneler ve hare-
ketler arasındaki farklılıkları görebi-
lir durumdadır ve konuyla bağlantılı
kelimlerin mevcut olduğunu bilmek-
tedir. Örneğin: „brum brum“ dedi-
ğinde siz onun araba ve araba
sürmek ile ilgili bir durumdan bah-
settiğini anlarsınız.

Siz de çocuğunuzun dil
seviyesine inmelsiniz.
• biraz daha yavaş konuşunuz,
• kelimeleri uzatarak
tonlayınız,

• basit fakat çokca isim ve faa-
liyet içeren cümlelerkurarak
konuşunuz, Örneğin: “Köpek
havlıyor.”

• Bazı kelimeleri veya cümleleri
tekrar ediniz ki çocuğunuz
bunları zihnine daha iyi kayıt
edebilsin,

• Çocuğunuzun size gösterdiği
şeyler üzerine onunla ko-
nuşunuz ve sorularını
yanıtlayınız!

24. Ay Çocuğunuz 50 ile 200 arasında ke-
lime bilmektedir artık ve öğrendikle-
rine her geçen gün yenisini
eklemektedir. Kelime hazinesinin ilk
patlama noktası gelmiştir. Vücut or-
ganları, oyuncaklar gibi isim sözcük-
leri ve örneğin: “orada”, „çok“, “o
da“ gibi işlev sözcükleri kullanabil-
mektedir. „Açmak“ gibi eylem an-
lamındaki ilk fiileri kullanmakta,
hatta iki kelimeyi biraraya getirme
yeteneğini geliştirmektedir. Ör-
neğin: „topu ver!“, “bebek uyuyor”
gibi. Ayrıca hayır demeyi kavramıştır.
Örneğin : „istemem!”, “aç değilim”
gibi. Şimdi ise soru sorma dönemi
başlamıştır: „o mu?“

Bu dönemde dil öğrenimi giderek
ayrıntı kazanmaktadır. Çocuğunuz
artık kendisinden iki ayrı hareket
içeren talepleri anlayabilmektedir.
Örneğin: „Top´u getir ve bana ver!“
Bu sürede kişiliğini, kendisini büyük
insanlardan ayırt edebilecek kadar,
bir hayli geliştirmiş durumdadır. Bu
koşulda çocuğunuz isteklerini size
karşı belirtebilmekte, istediğini dil-
lendirebilmekte ve sizden yardım
isteyebilmektedir. Çocuğunuz, siz
ona yardım edinceye kadar, bekler
ve oyununa daha sonra devam eder.

Çocuğunuza, örneğin „sütü, ayakka-
bıyı yada başka şeyleri getir!“ gibi
güncel hayattan küçük görevler ver-
erek ona gelişmesinde destek ver-
melisiniz.

Önemli!
Çocuğunuz verdiğiniz direktifleri
anlamıyor mu? Çocuğunuz,
anlam içeren 50 kelime kullana-
mıyor mu? Bu durumda U 7
muayenesi kapsamında mutlaka
çocuk doktorunuzla gözlemledikleri-
niz hakkında konuşmalısınız.

Kilometre
taşları

Çocuğunuzun şimdiye kadar söy-
leyebildikleri

Çocuğunuzun şimdiye kadar an-
layabildikleri

Dil öğrenmek… konuşurken / de-
stekleme yöntemleri

Kilometre
taşları

Çocuğunuzun şimdiye kadar söy-
leyebildikleri

Çocuğunuzun şimdiye kadar an-
layabildikleri

Dil öğrenmek… konuşurken / de-
stekleme yöntemleri

Kilometre
taşları

Çocuğunuzun şimdiye kadar söy-
leyebildikleri

Çocuğunuzun şimdiye kadar an-
layabildikleri

Dil öğrenmek… konuşurken / de-
stekleme yöntemleri

9. Ay Çocuğunuz kendi sesini, söylemek
istediği şeyi hedefleyerek, kullan-
maya başlamıştır. Daha fazla sesleri
yeni hece zincirlerine bağlamakta ve
kendi konuşmasını ve sesini giderek
daha iyi kontrol edebilmektedir. Böy-
lece kendi ses tonuyla oynar ve se-
sini istediği yönde değiştirir. Ana
dilininin ritmini ve melodisini taklit
etmektedir. Konuşması giderek
gelişmektedir.

Çocuğunuz oyuncaklarla yada başka
şeylerle oynarak kelimeleri ve keli-
merin anlamını giderek anlamaya
başlamıştır. Çocuğunuz nesnelerin
birer ismi olduğunu öğrenmektedir.
Konuşmanın dinlemekten ve
konuşmaktan ibaret olduğunu fark
etmektedir.

Çocuğunuzun giderek yoğunlaşan
konuşma ihtiyacına yanıt vermelisi-
niz! Ona, kendisini ilgilendiren, gün-
cel hayattan şeyleri sözlü olarak
yansıtınız („Bu topu mu? Sen bu
top´u istiyormusun? Evet burada,
top!”) yada o anda yaptığınız hare-
ketlerle ilgili konuşunuz. Çocuğun-
uza sohbet arkadaşı olunuz!
Çocuğunuzun heceleme sıralama-
larını, tonlamalarını, çıkardığı ses-
leri tekrar ederek onunla karşılıklı
söz düellosuna giriniz. Bunu, ör-
neğin altını değiştirirken, yıkarkan
ve oynarken yapabilirsiniz.
Karşısındakinin dinleyip cevap
verdiğini gördükçe, çocuğunuz da
dinlemeyi ve kendisini ifade etmeyi
öğrenecektir.

Önemli!
Çocuğunuz bebek dilinde söylenmiyor mu? Eğer heceleme dönemi 6 ay sonra durmuş ise
çocuğunuzun duyu organında (kulağında) bir sorun var demektir. Hemen doktorda kulak
muayenesi yapılmalı ve duyma yeteneği kontrol edilmelidir.

Kilometre
taşları

Çocuğunuzun şimdiye kadar söy-
leyebildikleri

Çocuğunuzun şimdiye kadar an-
layabildikleri

Dil öğrenmek… konuşurken / de-
stekleme yöntemleri
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