
Küçük çocuklarda dil gelişimi kılavuzu

Dil elçileri
- dilini ileriye ver!
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1. Bebeğinle konuş
Yeni doğmuş bir bebek dilini öğrenmeye başlar. 
Bu nedenle, bebeğiniz uyanıkken, onunla konuşmaya 
çokça özen gösterin. 
Bebeğinle konuşurken bunları yapabilirsin: 

• Sıcak ve sakin bir ses ile konuşabilirsin ve şarkı söyleyebilirsin

• Gülümseyebilirsin

• Göz teması kurabilirsin

• Aşırı yüz ifadeleri kullanabilirsin

• ”Bebek kelimeleri” yerine, gerçek kelimeleri kullanabilirsin

• Cep telefonunuzu sizden uzak tutun - cep 
 telefonunuza çok fazla göz atarsanız çocuğunuzla 
 daha az konuşursunuz

Ailedeki herkes bebeğinizle konuşabilir.

0 YAŞTAN ITIBAREN 
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2. Sıra bekleme oynayın
Çocuğunuzla sıra bekleme oynayın - yani sen ve 
bebeğiniz iletişim kurarken sırasıyla değişin. 

Bebeğiniz sesler çıkardığında, sözlerle cevap verin. 
Bebeğinizin yanıtını bekleyin ve sonra tekrar yanıtlayın. 

Bu ”sıra bekleme oyunu” bebeğinize, iletişimin sıra 
yoluyla değişen bir şey olduğunu öğretir. 
Bebeğiniz ayrıca ne dediğinizin farkında olmayı öğrenir. 

Ailedeki herkes bebeğinizle bu oyunu oynayabilir. 
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3. Bebeğinize kitapla oynamasına 
izin verin -telefonunuza ve iPad’inize 
dikkat edin
Kitaplar bebeklerin ilk oyuncakları arasında olabilir. Bebekken kitapla 
oynamasına olanak sağlanan çocuklar, çoğu zaman daha fazla gelişmiş 
dil yapısına sahip olurlar. Çocuklar bu nedenle yazının ne olduğunu daha 
çabuk anlarlar ve kitapları ne için kullandığımızı öğrenirler. 

Bebeğiniz bir kitapla oynarken siz de izleyin. Resimlerin ne anlama 
geldiğini anlatın. Sayfalarda yazı varsa, yüksek sesle okurken yazının 
üzerine elinizle işaret edin. 

Cep telefonlarını ve iPad’ler bebeklerin ilgisini çekebilir, ama çoğu zaman 
bunlardan fazla dil bilgilerini geliştiremezler – ancak bir yetişkin ile beraber 
oturursa çocuk, kitap okurken olduğu gibi, o zaman bir şeyler öğrenebilir. 
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4. Birlikte bakın ve bir şeyler  
hakkında konuşun
Çocuğunuzla bir şeylere baktığınızda ve baktığınız şey 
hakkında konuştuğunuzda çok fazla dil bilgisi geliştirir.
Bunu yapmanın birçok yolu vardır. İşte bazı öneriler: 

• Kitaplara birlikte bakın ve resimler hakkında konuşun

• Örneğin evinizde bulunan bir eşyayı alın, bir kaşık olabilir.  
 O eşya hakkında konuşun mesela ne için kullanıldığı hakkında, 
 onu nereden aldığınızdan veya dokunduğunuzda nasıl hissedildiği 
 hakkında olabilir. Bütün nesneler çocukların ilgisini çeker!

• Çocuğunuz bir şeye işaret ediyorsa veya bir şeye bakıyorsa, 
 o şeyleri kelimelerle çocuğunuza anlatın.

Ailedeki herkes çocuğunuz ile bu şekilde konuşabilir. 

1 YAŞTAN ITIBAREN
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5. Eylemleri kelimelerle anlatın
Çocuğunuzun eylemlerini kelimelerle anlatın. Çocuğunuz bir 
oyuncak için uzanırsa, şöyle söyleyin ”oyuncağı al”. Çocuğunuz 
yanınıza koşarsa, şöyle söyleyin ”yanıma koştun”. Çocuğunuza 
eylemlerini kelimelerle anlattığınızda  birçok yeni sözcük öğrenir. 

Kendi eylemlerinizi de kelimelerle anlatın. Çocuklar, aile fertlerinin 
farkındalar özellikle anne ve babanın. Bu nedenle, yaptıklarınızı 
kelimelerle anlatın. Örneğin, alışverişe çıktığınızda, ”Şimdi süte 
bakıyorum” ve ”şimdi alışveriş sepetine koydum.” diyebilirsiniz. 

Ailedeki herkes yapmış olduğu eylemler hakkında çocuğunuz 
ile konuşabilir. 
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6. Çocuğunuzla sohbet edin
Konuşmalar çocukların dil gelişiminde çok önemlidir. Çocuğunuzla birlikte 
konuştuğunuzda çok şey öğrenir. Küçük çocuklarla yapılan konuşmalar zor 
olabilir, çünkü henüz çok fazla kelime bilmezler. İyi sohbetler oluşturmak 
için yapabileceğiniz bazı şeyler: 

• Çocuğunuzu ilgilendiren bir konudan veya bir eşyadan başlayarak çocuğunuzun   
 bakış açısına büyük ilgi gösterebilirsiniz.

• Örneğin, sorular sorun: Ne bu? Onunla ne yapıyorsun?Çocuğunuz dilini daha  

 fazla geliştirdiğinde, daha zor soruları sorun: Bugün yaptığınız en komik şey nedir?  
 Oyun parkında ne yapalım Bu akşam ne yiyelim? Neden yağmurluğu bugün 
 hatırlamalıyız? Şekeri neden sebzeden daha fazla seviyorsun?

• Çocuğunuza sorularınızı cevaplamak için bol bol zaman tanıyın - çocukların   
 yetişkinlerden daha fazla düşünmeye ihtiyaçları vardır.

• Çocuğunuzun tüm sorularınıza cevap vermesini beklemeyin - çocuğunuzun 
 cevap vermesine yardımcı olun veya cevabı kendiniz verin.

• Sohbeti devam ettirmek için devamlı sorular sorarak çocuğunuzla 
 konuşmayı sürdürün.

Ailedeki herkes çocuğunuz ile bu şekilde sohbet edebilir. 



Fredensborg Belediyesi ve Nivå NU ile iŞbirliği iÇinde 
olan DİLE HAZIR (SPROGKLAR) tarafından hazırlanmıŞlır. 

Sevgili ebeveynler

Bunlar çocuğun daha yeni doğmuş bebekken ona nasıl güçlü 
bir dil verebilirsin diye bir dizi basit ve kolay fikirler.

Dil elçileri projesi, Saraylar - ve Kültür Müdürlüğü çatısı 
altındaki halk kütüphaneleri ve pedagojik öğrenim 
merkezlerinin Gelişim Bütçesi katkılarıyla verilmektedir.


