
Karşılıklı etkileşim için sözel ya da sözel olmayan en az beş 
gereklilik vardır: en az iki kişi, ortak ilgi, konuşma, dinleme ve 
cevap verme. Bebeğimizle anne karnındayken başlayan 
iletişimimiz de aslında bu beş gerekliliğin dahil olmasıyla 
doğduğunda daha somut bir hal alır. 

Bebeğimiz ağladığında ne anlatmak istediğini anlarız ve ne 
gerekiyorsa yaparız; onu kucağımıza alırız, besleriz ya da altını 
değiştiririz. Gülmeye başladığında onunla konuşuruz; o da bizi 
dinler, sonra sesler çıkarmaya başlar ve böylece karşılıklı iletişimin 
temelleri sağlamlaştırılmış olur.

Her ne kadar dil öğrenme konusunda doğuştan gelen bilişsel 
kapasite önemli olsa da çevresel uyaranlar ve çocuğumuza 
sunduğumuz imkanlar da bir o kadar etkilidir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar özellikle çocukluğun ilk üç yılında iletişimin diyaloglarla 
desteklenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Doğduğu andan 
itibaren 30 milyon kelime/hece kullanan ailelerin çocuklarının okul 
başarısının belirgin bir şekilde farklı olduğu ortaya konulmuş. 

Peki biz bu araştırmaya göre nelere dikkat etmeliyiz? 

Öncelikle bizi dinlediği dönemde ona ses farkındalığı 
kazandırabiliriz. Anne karnında olduğu gibi doğduğunda da sesiniz 
ona huzur verecektir. Bu nedenle emzirme saatlerini kitap 
okuyarak zenginleştirebiliriz. Emmenin ve karnını doyurmanın 
verdiği hazla elimizdeki kitaptan bir şeyler okuduğumuzu fark 
edecek ve kitapla olan ilişkisi ona mutluluğu çağrıştıracaktır. 

Kullandığımız kelimelerin zenginliği kadar kelime ve cümle 
vurgularımız da ona dilin melodisini fark ederek keyifle dinlemeyi 
öğretecektir. Tabi ki zamanı geldiğinde onun da bize katılmasını 
bekliyoruz. 

ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ VE 
DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN OYUNLAR



ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİNİ 
NASIL DESTEKLERİZ?

Dil gelişiminin ilk dönemleri evrenseldir. Dünyanın neresine 
giderseniz gidin bebekler 6 hafta ile 3 ay arasında “gıgıldama 
dönemi”ni yaşar; ağlama, rahatsızlığını belli etme sesleri ve a/o/u 
gibi sesleri uzatmaya başlar. 

Devamında mırıldanma dönemi gelir. 3-6 ay arasındaki bu 
dönemde b/m/p gibi dudak sesleriyle kendi sesini taklit eder. Biz 
konuşurken kulak verir. Bu dönemde o sustuğunda biz konuşursak 
bebeğimizin konuşma ve dinleme becerisini desteklemiş oluruz. 
Bunu yaparken göz kontağı kurmak ve mimikler yapmak onun 
dikkatini çekmemizi sağlar.  

6-9 ay döneminde hece tekrarları başlar. Ba-ba, de-de gibi… Bu 
gerçek anlamda “baba” ya da “dede” dediği anlamına gelmez. Bu 
dönemde bebeğimiz ses oyunlarında ritim kullanmaya başlar. 
Kullandığı hecelere eşlik edecek şekilde davula vurarak, bu sesleri 
birlikte çıkartarak onun oyununa katılabiliriz.

Bu dönemi “tek sözcük dönemi” izler. Ana dile ait sesler 
yerleşmeye başlar. Bir yaş civarında gerçekleşen bu dönemde 
çocuklar ilgilerini çeken nesnelerin adını daha kolay öğrenir. Baba, 
elma, su, araba gibi… Kelimeleri tam olarak söyleyemese de adını 
söylediğimiz nesneyi gösterebilir. Bu sebeple, örneğin, kitap 
okurken nesneleri mutlaka parmakla göstermeliyiz. 

“Bak bu elma, bu araba gibi değil” gibi cümlelerle resimde 
gösterdiğiniz nesneyle ilgili konuşabilirsiniz. Arka arkaya birkaç 
cümle bile kursak, kafasında o kelimenin daha kolay yer etmesini 
sağlayabiliriz. “Bak burada elma var”, “Elmanın rengi kırmızı”, 
“Elmayı masanın üzerine koymuşlar” gibi...  Ancak tabii ki tüm 
kelimeleri anlamayabilir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için 
çocuğunuzun beyni elmaya eklenen ekleri kaydedeceği için 
farkındalık oluşturabiliriz.



Bağlanma oyunlarından biri olan nesne saklama oyunlarını da bu 
dönemde oynayabiliriz. Çocuğumuzun nesne devamlılığını 
algılayabilmesi için, onun da görebileceği şekilde bir oyuncağını 
mendilin altına saklayın. “Aa, araba nerede?” diyerek iki elinizi 
yanlara açarak “Yok, gitmiş” deyin. Sonra bezi açıp arabayı bulun 
ve tekrar başka nesnelerle oyunu zenginleştirin. Fiil kazanım 
oyunları, iki kelimeli cümlelere geçişin kolay olmasını 
destekleyecektir. 

Ayrıca bu dönemin en belirgin oyunu gündelik hayatın provasının 
yapıldığı evcilik ve taklit oyunlarıdır. Sütünü “hüüüp” diye içebilir, 
kapıyı “tak tak” diyerek çalabilir. Yansıma seslerini heyecan verdiği 
ve kısa efektler içerdiği için daha kolay öğrenirler. Bu yüzden kitap 
okurken yansıma seslerine de mutlaka yer vermeliyiz. Bunlara ek 
olarak nefes oyunları dil ve ses gelişimini destekleyen etkili 
oyunlardır. Pinpon topu üfleme, pipetle üfleyerek küçük kağıtları 
hareket ettirme gibi etkinlikler yapabiliriz.  

İki yaş civarında tek tek öğrendiği kelimeleri birleştirmeye 
başlamasını bekleriz. “Baba gel”, “Kedi gitti”, “Topu attı” gibi… 
Kitapları bu dönemde nesneleri öğretmenin yanı sıra etrafta olan 
biten olayları anlatmak için de değerlendirebiliriz. 

Benim en sevdiğim oyunlardan biri de kitapları içeriyor. 
Oyun çok kolay:

Resimleri net ve anlaşılır olan bir kitabın sayfalarını çoğaltın ve 
koridorunuza yapıştırın. 

Çocuğunuzu bir sepet ya da karton kutuya, yani “arabası”na 
yerleştirin ve hareket ettirmeye başlayın.

Her resmin yanında durarak resimdeki olayları anlatın; ona sorular 
sorun.

EĞLENCELİ BİR OYUN OYNAYALIM MI?



Bu oyun her resimde dikkatini toplamasına yardımcı olur. 
Benzer şekilde evlerimizde olduğumuz bu dönemde camdan dışarı 
bakıp gördüklerimizi anlatmak da etkili bir aktivite olabilir. Mesela 
kuşlarla ilgili hikayeler anlatabiliriz, camlarında bayrak olan evleri 
bulmaya çalışabiliriz. 

3 yaş civarında çocuklar artık akranlarıyla sosyalleşme evresine 
girer. Fillerde zaman eki kullanmaya, sebep-sonuç ilişkisi olan 
cümleler kurmaya, bağlaç kullanmaya başlarlar. Kuklalar ile masal 
anlatma, oyuncakları konuşturma gibi eylemleri net bir şekilde 
görürüz. Mesela oyun oynarken “Baby Alive bebeğim acıkmış” 
diyerek ona yemek yedirebilir, bebeğiyle konuştuğu oyunlar 
kurabilir. Karlar Ülkesi’ndeki Elsa ve Anna’nın konuşmalarını 
gördüğü sahneleri hatırlayarak yeniden canlandırabilir. 

Bu dönemde çocuklar sosyal hayatta kullandığımız cümleleri 
oyununa dahil etmeye başlayacağından “Aaa bunu da nereden 
duymuş?” diyebiliriz. Artık bizim kelimelerimiz ve cümlelerimizden 
ziyade kendi cümlelerini oluşturmaya başlayacaktır. 

Yine bu dönemde çocuklar bazı sesleri tam olarak 
çıkartamayabilirler. Bu sesleri düzeltmek yerine bu durumu onun 
da farketmesi için onu videoya çekebiliriz. Örneğin anlattığınız 
masalda “Kedi kapıyı kapattı” dediniz. Çocuğunuz ise “Tedi tapıyı 
tapattı” dedi. Böylece kamera kaydında bizim söylediklerimizi ve 
kendi söylediğini duyma ve farkı anlama fırsatı olacaktır.

DİL ÖĞRENME SÜRECİNİ 
OYUNLARLA ZENGİNLEŞTİRİN



Uzm. Özge Selçuk Bozkurt
Çocuk Gelişim ve 
Özel Eğitim Uzmanı

5-6 yaş döneminde ses oyunları, kafiyeler, ses ve harf farkındalığı 
daha net bir şekilde gelişecektir. Karşılıklı diyaloglar içeren 
tekerleme oyunlarını bu dönemde oynayabiliriz. Aklında kalması 
için tekerlemedeki nesneleri bir kâğıda da çizebiliriz. Kâğıdı 
gördüğünde metni hatırlayıp tekerlemeye katılabilir. Böylece 
sembollerle ezber yapmasını kolaylaştırmış oluruz. 

İlköğretimle birlikte okuma-yazma gelişir ve konuşma da farklı bir 
boyut kazanır. Artık düşüncelerini yazıya dökme zamanı gelmiştir. 
Okuduğunu anlaması gereken matematik problemleri ile 
karşılaşacaktır. Tüm bunlardan önce konuşma ve dil kazanım 
süreçlerini yeterince desteklemek bu dönemi daha kolay 
geçirmesini sağlar. 

Unutmayın, ona çok kitap okumak değil, etkileşimli bir şekilde 
kitap okumak önemlidir. Okuduğumuz yazıyı parmakla takip 
etmek, erken okuryazarlığın ilk basamağı olacaktır. Bu dönemde 
Tabu Junior gibi anlatım becerilerini geliştiren oyunlar tercih 
ederek hem gelişimini destekleyebilir hem de birlikte keyifli zaman 
geçirebiliriz. Bil Bakalım Kim? gibi oyunlar da bu dönemde kişisel 
özelliklerini fark etmesini, soru sorma ve cevaba uygun hareket 
etme becerisini geliştirmeye yardımcı olacaktır.



“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 

Ürünlerimizin yaş ve kategori detaylarını 
https://products.hasbro.com/tr-tr 

web sitemizden görebilirsiniz.”


