
Elterninformation zur Sprachförderung   
in türkischer Sprache 
 
Anne - babalar icin  dil  gelisimi  hakkinda bilgiler   
 
Cocuk dili bir cok faktörlere bagli olan ve normal alanda da büyük kisisel farkliliklar gösteren 
gelisme sürecidir. Bir insanin en önemli konusma ve dil gelisimi 0 – 3 yas arasinda olusur. 
Bu süre icinde beyin olgunlasir ve gelisir. 
 
Konusma yetenegi en iyi  görsel, isitsel ve dokunma duygusu gibi uyaricilarin zengin oldugu bir                   
ortamda gelisir ve ayni zamanda cocugun cevresindeki insanlardan sürekli konusma uyarisi 
almasidir. Cocugunuz konusmayi bütün duyulariyla ögreniyor!  
 
Dil gelisiminde dogru duyma yetenegin yanisira iletisim de büyük bir önem tasir. 
Ayrica cocugun konusma sevinci ve saglam algi yetisi (duymak, hissetmek, görmek, tat almak) iyi 
bir dil gelisiminin temelini olusturur. 
 
Cocugunuza dil gelisiminde nasil yardimci olabilirsiniz: 
 

�     Cocugunuzu dikkatle dinleyin ve sözünü bitirmesine firsat verin. 
 

�     Cocugunuzla konustugunuzda tek sözcüklerle degil, tam cümlelerle konusun. 
 Böylelikle cocugunuz konusma yetenegini  artiracaktir. 
 

�     Konusurken cocugunuza bakin ve iletisim saglayin. 
 

�    Kendi kendinizle konusun, böylelikle örnek olup ona konusma ortami saglamis olursunuz. 
 

� Cocugunuzun konusmasini oldugu gibi kabullenin; bu cocugun o anda ki yetenegidir. 
       Konusmasini elestirmeyin ve sizin söylediginizi tekrarlamasini istemeyin. 

 
�     Cocugunuzun söyledigini dogru model olarak söz arasi tekrar edin.  

(örnek: cocuk: „Yuvaya gidiyoyuz?“  Cevap: „Evet, biz yuvaya gidiyoruz.“) 
  

�    Cocugunuza onun ilgisine ve yasina uygun kitaplar okuyun. Önemli olan cocugun dili  
dogru model olarak sikca duymasi ve böylelikle kendiside dogru konusmayi ögrenecektir. 

 
�    Kafiyeler, parmak oyunlari ve sarki söylemek dil gelisiminde cok olumlu etkileri vardir. 

Bu tür konusma oyunlarini cocugunuz ile birlikte istediginiz kadar tekrarlayin. 
 

�    Cocugunuzla oyunlar oynayin ve onun isteklerine de önem verin. 
Oyun esnasindaki aktivitelerinizi tanimlayin. 

 
Eger cocugunuzda dil ve konusma gelisiminde bir gecikmeden süphe ediyorsaniz, cocuk 
doktorunuz veya bir kulak burun bogaz doktoru ile görüsün. Gereken muayene ve tedavi 
yöntemleri böylelikle erkenden uygulanabilir.  
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