ÇOCUĞUNUZU DİNLEMEK VE ONUNLA
KONUŞMAK

Yeni bir ülkeye gelmek tüm aileyi etkiler. Çocuğunuzla iletişime geçmek için vakit ayırmak, onu dinlemek ve onunla konuşmak
kendisini daha güvende hissetmesini sağlar ve çok eğlenceli bir süreçtir! Dünyayı onun gözünden gördüğünüzde çocuğunuzu
daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca zor zamanlarında ona daha iyi yardımcı olabilecek ve eğlenceli zamanlarında beraber güleceksiniz.
Çocuğunuzu dinlemek ve onunla konuşmak için vakit ayırdığınızda çocuğunuz kendisinin özel olduğunu ve sevildiğini hissedecektir.

Çocuğunuzu Dinlemek
Dinlemek kulaklarınızı kullanmaktan daha fazlasını içerir.
Genellikle çocuğunuzu dikkatle gözlemlemek anlamına gelir,
böylece aç, yorgun, korkmuş, huzursuz olup olmadığını ya da
ilgiye ihtiyaç duyup duymadığını erkenden anlayabilirsiniz.
Çocuğunuzun ihtiyaçlarına hızlıca cevap verdiğinizde
güven inşa edersiniz. Çocuklar hayatlarında önem verdikleri
yetişkinler onların duygularını fark edip önemsediklerinde
kendilerini iyi hissederler. Bu aynı zamanda onların hislerini
tanımlayıp adlandırmalarına yardım etmek için iyi bir yoldur.
Örneğin onu kucağınıza aldığınızda çocuğunuz ağlıyorsa
ona şöyle diyebilirsiniz: “Anneyi çok özlemişsin. Ben de seni
özledim.”
Ayrıca siz çocukları dinlediğinizde onlar da sizi dinlemek ister.
Güçlü bir ilişki inşa etmek için çocuğunuzun nelerle oynamayı
sevdiğini bulun ve o oyuna siz de katılın.

Çocuğunuzun Konuşmasına
Yardım Etmek
Bebekler
Bebekler yüzünüzü izler ve ses tonunuzu dinler. Bebeğinize
bakıp onunla konuştuğunuzda bebeğiniz kendini size
daha yakın hisseder. Bebeğiniz gülümsediğinde ve sesler
çıkardığında bu onun konuşmayı öğrenmeye başladığı
anlamına gelir. Daha büyük bebekler genellikle sizin
çıkardığınız sesleri çıkarırlar. İletişimi teşvik etmek için onun
çıkardığı sesleri de tekrarlayabilirsiniz.
Başlangıçta bebeğiniz bir ihtiyacı olduğunu bildirmek için
ağlar. İhtiyacını ona verdiğinizde kendisiyle ilgilenildiğini
hisseder. Bazen bir bebeğin neye ihtiyacı olduğunu bilmek
güçtür ancak bulmaya çalışırken yumuşak sesiniz ve rahatlatıcı
kollarınız ona yeniden güven verecektir (örn. “Canın mı yandı?
veya “Ben buradayım.”).
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ÇOCUĞUNUZU DİNLEMEK VE ONUNLA
KONUŞMAK
Dokuz ile on dört ay arasında bebekler genellikle tek sözcükler
kullanmaya başlar ancak kast ettikleri sözcüğün anlamından
fazladır. (Örn.“Anne” “Annem nerede?” “Beni kucağına al.” ya da
“Bu annemin mi?” anlamına gelebilir.

Çocuğunuzun Dilini Geliştirmek
için Öneriler

Yürümeye Başlayan Çocuklar

1.

T elevizyonu, radyoyu ve cep telefonunuzu kapatın.
Gürültüyü azaltmak çocuğun dinlemesine yardımcı olur.
Televizyon izleme süresini günde bir saatle sınırlayın.
Çocuğunuzla konuşmak istediğinizde dikkat dağıtıcıları
azaltın.

2.

 ile dilinizi kullanmaya devam edin ve çocuğunuzu da bu
A
dilde cevap vermeye teşvik edin. (Daha fazla bilgi için Aile
Dilinizi Korumak ipucu belgesine bakın.)

3.

 ocuğunuza size ihtiyaç duyar duymaz yardım edin.
Ç
Bu yardıma ihtiyaç duyduğunu fark ettiğinizi gösterir.

4.

 ocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde onunla göz
Ç
hizasına gelin ve ona tüm dikkatinizi verin.

5.

Çocuğunuzla bebekliğinden itibaren konuşun.

6.

Basit sözcükler kullanın ve basit sorular sorun.

7.

 ocuğunuzun öğrenmesini istediğiniz sözcükleri ve
Ç
kısa ifadeleri (örn. “Daha fazla.” ve “Bana yardım et.”)
modelleyin.

8.

Kendinizin ve çocuğunuzun ne yaptığı ile ilgili konuşun.

9.

 irlikte oynarken
B
ilgilenin.

Daha büyük çocuklar ile yürümeye başlayan çocuklar (18 ay
ile 2 yaş arası) duyduklarını giderek daha iyi anlar. İki sözcüklü
cümleler kurmaya başlar. (Örn. “Benim arabam.” “Bu ne?”) Aile
dilinizde konuştuğunuzda çocuğunuz sizi daha iyi anlayacaktır.
Yürümeye başlayan çocuklar oyunla öğrenirler. Çocuğunuzla
birlikte oynadığınızda aile dilinizi konuşarak:
• oyunlarıyla daha uzun süre meşgul olmalarına,
• sözcükleri anlayıp söylemeyi öğrenmelerine,
• oyunuyla daha çok ilgili olmanıza
• kendisini size daha yakın hissetmesine yardımcı
olacaksınız.
Okul Öncesi Çocuklar
Çocuklar daha fazla konuşmaya başladıkça sözcükleri daha net
ve derin anlamlı hale gelir. Dili arkadaş edinmek için kullanmaya
başlarlar. Başkaları çocuklarla ne kadar çok konuşursa onlar da
konuşmak için o kadar çaba sarf eder. Çocuğunuzla yalnızca ne
yapması gerektiğini söylemek için konuşursanız çocuğunuzun
sizi dinleme ihtimali daha az olur.
Küçük çocuklar çok meraklıdır ve bu meraklarını konuşmayı
başlatmak için kullanabilirsiniz. Okul öncesi çocuklar “neden”
sorusunu öğrendiklerinde onların ilgisini çeken konularda
konuşabilir ve birlikte öğrenebilirsiniz.

çocuğunuzun

ilgilendiği

şeylerle

10. Ç
 ocuğunuzu konuşmaya teşvik etmek için yeni oyun
fikirleri geliştirin. (Örn. Bir şeyler alıp satıyormuş gibi
yaparak mağazacılık oyunu oynayın.)
11. Çocuğunuzun söylediklerine katkıda bulunun.
12. F arklı el kol hareketleri, mimikler, sesler, hikayeler, oyunlar
veya şarkılarla dili daha oyun dolu hale getirin.
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