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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

DAL

Erken Çocukluk Eğitimi

MODÜLÜN ADI

Dil, Konuşma Bozuklukları ve Kaynaştırma

MODÜLÜN SÜRESİ

40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğrenciye dil, konuşma bozuklukları olan çocukların
özellikleri ve kaynaştırma eğitimine katılımlarını sağlamak
ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
1. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların
özelliklerini açıklayabileceksiniz.
2. Dil, konuşma bozuklukları olan 0-72 ay çocukları için
kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve
uygun araç gereci seçebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, erken çocukluk eğitim
kurumları, özel eğitim kurumları, özel ve kamu kurum ve
kuruluşları Rehberlik Araştırma Merkezleri
Donanım: Kaynak kitaplar, konuyla ilgili makaleler,
bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,
uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya
yönelik bilgi CD’leri, VCD, tahta, kalem, televizyon,
kuklalar, maskeler, kostümler, slaytlar, etkinliklerde
kullanılan yardımcı araç gereçler
Modülde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çocukların çevreleriyle iletişimi, doğdukları andan itibaren, ağlama ve insan sesini
tanıma davranışlarıyla başlar ve bir yaşam boyu değişerek, gelişerek devam eder. İnsanlar
arasında iletişimi sağlayan ve yalnızca insan türüne özgü olan en önemli araç konuşma
eylemidir. Düşünceler ses denilen sembollere dönüştürülerek konuşma aracılığı ile iletilir.
Bu beceri de vücutta uyumlu çalışan birçok sistemin kontrolü altındadır. Konuşma, dildeki
seslerin, konuşma organlarının (dil, dudak, yumuşak damak, çene, ses telleri, vb.) hareketi
sayesinde üretilmesidir. Konuşma, organların, kasların, sinirlerin yapı ve işlevleriyle ilgili
motor bir süreçtir. Dolayısıyla kişiler, dilin kuralları bilgisine sahip olup, duydukları ve
okuduklarını anlayabildikleri halde, yapısal ve işlevsel yetersizlikler nedeniyle
konuşmalarında sorun yaşayabilirler.
Konuşma engelinden dolayı normal bireylerden farklılıklar gösteren bireylerin
kaynaştırma eğitimleri, hem o bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde
gerçekleştirebilmeleri hem de toplum düzeni ve uyumu açısından önemlidir. Dil ve konuşma
bozukluğu olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının, onları normal gelişim gösteren yaşıtlarından
ayırmadan normal eğitim ortamlarında karşılanması yararlı olacaktır.
Bu modülde edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde dil ve konuşma bozukluklarının
neler olduğunu, çeşitlerini, dil gelişim özelliklerini, nedenlerini ve önleme yollarını
öğreneceksiniz. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların kaynaştırılmasıyla ilgili
becerileri kazanmış olacaksınız. Dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuğun bulunduğu
kaynaştırma sınıfı için etkinlik planlayıp uygulayabilecek, araç gereç hazırlayabileceksiniz
ayrıca bu modülden edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızda toplum
bilincine katkı sağlamış olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, dil ve konuşma bozukluğu olan
çocukların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dil ve konuşma bozukluklarını ve çeşitlerini, dil ve konuşma bozukluğu olan
çocukları nasıl fark edeceğinizi, bu çocukların dil gelişim özelliklerini, dil ve
konuşma bozukluğunu önlemek için neler yapılması gerektiğini Rehberlik ve
Araştırma Merkezlerinden, özel eğitim kurumlarından, erken çocukluk eğitimi
veren kurumlardan, kütüphanelerden ve internetten yararlanarak araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano
hazırlayınız.



Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU
1.1. Dil ve Konuşma Gelişimi
Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı
paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde olanları
anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır.
Çoğu bebek için çevreyle iletişim kurmak ağlamayla başlar ve her şey doğal olarak
inanılmaz bir hızda gerçekleşir. Çocukta önce “Alıcı Dil” adı verilen söyleneni anlama
gelişmeye başlar. Söylemek istediklerini sözel yolla ifade etmesi ise “İfade Edici Dil” olarak
adlandırılır.


Dilin kazanılması konuşma öncesi ve konuşma dönemi olmak üzere iki
dönemde incelenebilir.


Konuşma öncesi dönem:
o
Ağlama (0-6 hafta): Konuşma mekanizmasının bu dönemdeki
görevi nefes alma ve yemedir. İlk üç hafta çıkarılan sesler henüz
farklılaşmamıştır. 4. haftadan itibaren farklılaşmış sesler ortaya
çıkmaktadır. Çıkarılan sesler uyarıcı ile ilişkili olup genellikle açlık
ve
rahatsızlık
ağlamalarıdır.
Bebeklerin
ağlamaları
konuşabilmelerinin ilk işareti ve habercisidir.
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o

o

Gıgıldama dönemi (6 hafta- 3 ay): Bu dönemde bebek ses
oyunları yapmaya başlar. Sesi ses olarak çıkardığının farkındadır.
Ses üretimi başlar. Çeşitli sesler üreterek isteklerini göstermeye
çalışır.
Mırıldanma dönemi (3-6 ay): Başlangıçta refleks olan sesler, bu
dönemde amaçlı hale gelir. Mırıltı sesleri, yetişkin konuşmasının
sesli ve sessizlerine benzemeye başlar. Bebek, bir sesi uzun zaman
tekrarlar ve yeni bir ses öğrenince onu da aynı şekilde tekrarlamaya
devam eder. Mırıldanma çocuğa bütün ses mekanizmasını
serbestçe hareket ettirmesini öğreten en iyi yoldur. Mırıldanması
yetişkinler tarafından desteklenen çocuklar daha erken konuşmaya
başlar.

Resim 1.1: Dilin doğru öğrenilmesinde yetişkin rolü

o



Mırıldanmanın tekrarı dönemi (6-9 ay): Ağız hareketlerindeki
çeşitlilik artar. Çocuğun çıkardığı sesler hece tekrarına doğru
gelişir ve daha çok çevredeki dilin niteliklerini kazanır. Çocuk bu
aylarda ses üretimi ile işitmeyi birleştirir. Seçilmiş işitilen sesleri
taklit eder. Her çocuk ağlama döneminden mırıldanma dönemine
geçebilir ancak bazı çocuklar mırıldanma döneminden
mırıldanmanın tekrarı dönemine geçemez. Mırıldanmanın tekrarı
döneminin görülmemesi; dil problemleri, işitme kaybı, zihinsel
gerilik, afazi veya duygusal yoksunluğun bir belirtisi olarak ortaya
çıkmaktadır.

Konuşma dönemi
o
Ses-sözcük dönemi (9-12 ay): Çocuk bu dönemde anadiline ait
sesleri çıkartır. Jargon bu dönemde görülür. Anlaşılmayan bir
dilde konuşuyor gibidir. Agulama seslerini kendince bir anlam
taşıyormuş gibi çıkarır.
o
Tek sözcük dönemi (12-18 ay): Bu dönemde çocuklar gerçek
olarak konuşmaya geçerler. Çocuğun kullandığı tek sözcük, belli
bir durum veya nesneyi anlatır. Sözcüklerin yapısı yetişkin
sözcüklerine benzer. Çocukların ilk sözcükleri kazanmaları uzun
sürer ancak çocuk on ya da daha fazla sözcük kazandıktan sonra,
sözcük dağarcığı hızlı bir şekilde artmaya başlar.
o
İki sözcüklü ifadeler dönemi (18-24 ay): Çocuk bu dönemde
sadece iki sözcük kullanarak çeşitli düşüncelerini iletebilir.
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o
o

o



Çocuğun yaklaşık 3-50 arasında sözcük dağarcığı vardır. Çocuğun
cümleleri kısa, basit ve genellikle ad ve eylemleri içerir.
Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi (2-3 yaş): Bu dönem,
çocuğun üç-dört sözcüğü yan yana koyarak tek bir düşünceyi ifade
ettiği dönemdir. Çocuğun küçük emirleri yerine getirebilmesi, basit
soruları cevaplayabilmesi, onun günlük konuşmaları kavradığına
işaret eder. Bu dönemde çocuk yaratıcı bir şekilde konuşmaya
başlar. Cümleleri çok açık fakat gramer yönünden eksik olabilir.
Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi (3-6 yaş):
Çocukların çoğu bu dönemde ana dilinin temel yapılarını
öğrenerek kendisini iyi bir şekilde ifade edebilir. Kullandığı sözcük
sayısı 1000 civarındadır. Dönemin sonunda 2000 kelimeyi bulur.

Konuşmanın niteliği

Dil ve konuşma günlük hayatta sık sık birbirilerine karıştırılan iki farklı kavramdır.
Dil, insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı
ortak kurallar sistemidir. Konuşma ise, sözel iletişim aracıdır ve dil bilgilerini iletmek için
ses kullanır. Konuşma, dili iletmek için bir araçtır.
Kişiler dilin kuralları bilgisine sahip olup, duydukları ve okuduklarını anlayabildikleri
halde, yapısal ve işlevsel yetersizlikler nedeniyle konuşmalarında sorun yaşayabilirler ancak
konuşma organlarında bir bozukluk olmadığı halde, dilin kuralları bilgisine sahip değillerse
de, konuşmaları mümkün olmaz.


Konuşmanın anlaşılır ve doğru olabilmesi için bazı nitelikler taşıması gerekir.
Bu nitelikler:









Açıklık: Söylenmek istenenin açık ve sade bir dille anlatımı dinleyenler
tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Uzun ve terimlerle dolu cümleler
anlaşılmayı güçleştirir.
Artikülasyon: Konuşma seslerini düzgün çıkarmaya, mırıldanmadan,
sesleri yutmadan, eklemeler yapmadan konuşmaya özen gösterilmelidir.
Dil bilgisi: Her dilin kendine göre kuralları vardır. Dil, kurallarına
uymadan kullanıldığı takdirde şekil ve anlam yönünden bozukluklar
ortaya çıkar. İnsanlar konuştuğu dilin kurallarını bilirse bu tür sorunlar
yaşanmaz.
Sürat: Konuşan kişinin konuşma esnasındaki hızıdır. İnsanların çoğu
hızlı konuşamaz. Kimi insanlar ise çok hızlı konuşur. Her ikisi de
yanlıştır. Akıcı ve anlaşılır bir konuşmada normal sürat, dakikada 90–100
kelime konuşmaktır. Vurgulanacak kelimelerde yavaşlamak, çabuk
ilerleyen düşünceleri konuşurken ise hızlanmak anlaşılır bir konuşma için
gereklidir.
Duraklama: Konuşmada noktalama işaretleri anlamındadır. Konuşma
esnasında da tıpkı yazı okurken ya da yazarken olduğu gibi noktalama
işaretlerine uygun duraklamalara dikkat edilmesi gerekir.
Ses tonu ve doğru nefes alma: Ses tonu sesin yükselip alçalması, azalıp
çoğalmasıdır. Konuşma esnasında değişik ses tonları kullanmak
konuşmayı anlaşılır ve ilgi çekici yapar. Konuşmanın tekdüze (monoton)
olmaması için ses tonuna dikkat edilmelidir. Ayrıca konuşma esnasında
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duraklamalarda düzgün ve yeterli nefes almak konuşmanın akışı ve
anlaşılırlığı için önemli bir noktadır.
Ses gücü: Konuşan kişinin konuşmasının karşısındaki kişilerin
duyabileceği şekilde olmasıdır. Konuşma gücünün düşük olması konuşan
kişinin kendine güveni olmadığı intibası bırakmakla birlikte anlaşılmasına
da engel olacaktır.
Beden dilinin kullanılması: Konuşma esnasında jest ve mimiklerin
kullanılması kişinin kendini ifade etmesini ve karşısındakiler tarafından
anlaşılmasını kolaylaştırır ancak konuşurken vücut hareketlerinin
gereğinden fazla kullanılması dinleyen kişinin dikkatini dağıtacağından
anlaşılırlığı azaltacaktır. Bu nedenle jest ve mimikleri uygun yerlerde ve
yeteri kadar kullanmaya özen gösterilmelidir. Beden dilini kullanırken
dikkat edilmesi gereken bir nokta da göz kontağı kurmaktır. Konuşan
kişinin dinleyenle göz teması içinde olması gerekir. Karşısındakine
bakmadan konuşmak dinleyenin ilgisini azaltacağından anlaşılmayı
azaltacaktır.

Etkinlik 1
İkişerli gruplara ayrılınız. Bir konuşma metni hazırlayınız. Yukarıda size verilen
konuşma niteliklerinin hiçbirine uymadan bu metindekileri arkadaşlarınızla konuşunuz. Daha
sonra aynı metni kurallara uygun şekilde telaffuz ediniz. İki konuşma arasındaki farklılıkları
ve yanlış anlamaları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Resim 1.2: Helen Keller, 1880-1968

Hem sağır, hem dilsiz ve hem de kör olan Helen Keller, 1880-1968 yılları arasında
yaşamıştır ve başarılı eserler bırakmıştır. Helen Keller kör olduğu halde, sağlam insanlardan
daha çok kitap okumuş, 88 yıllık yaşamında koklayarak, dokunarak hayatı anlamaya çalışmış
ve on kitap yayınlamıştır. Hatta hayatını anlattığı kitabı ile kendisine ev bile almıştır.
İnsanlar arasında adaletsizliklere savaş açan Helen Keller, insanın üretebileceğini,
“Eğitim Her Engeli Aşar” inancı ile kendisi gibi kör ve sağırların eğitimle kimseye muhtaç
olmadan yaşayabileceğini ispatlamıştır. Hem yazmış, hem konuşmuş ve herkese umut
aşılayan konuşmaları ile destek olmuştur. Bu konuşmalarını da işaret dili ile yapmıştır.
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1.2. Dil ve Konuşma Bozukluğu
1.2.1. Temel Kavramlar
Artikülasyon: Artikülâsyon, nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız ve
burundan oluşan üçüncü ekip organlarında (dil, damak, diş, dudak) konuşma dilimizin
geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesidir.
Afazi: Söz veya kelime yitimidir.
Disleksi: Konuşmada bir engel olmadığı halde sesli veya sessiz okumada ve anlamada
görülen bir bozukluktur.
Fonasyon: Sesleme, sesin çıkarılması
Terapi: Sağaltım, tedavi
Tepki: Karşı etki, karşılık verme
Bilingualizm: İki dili aynı anda öğrenmeden kaynaklanan dil problemi
Ekolali: Karşıdakinin söylediğini tekrar etme davranışı

Resim 1.3: Dil bozukluğu olmayıp yalnızca konuşma bozukluğu olan çocuk

1.2.2. Dil ve Konuşma Bozukluğu Tanımı
Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler
nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim
performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur.
Dil ve konuşmayla ilgili bozukluklar da birbirinden farklıdır. Bir kişi diğerlerini
anlamakta, düşüncelerini paylaşmakta güçlük çekiyorsa bu dil bozukluğudur. Eğer bir kişi
konuşma sesleri düzgün veya akıcı telaffuz edemiyorsa, konuşması akıcı değilse ya da
sesiyle problemi varsa bu konuşma bozukluğudur.
Örneğin, Ali geçirmiş olduğu felç sonrasında uzun ve karışık cümleleri anlayamaz,
kendisi konuştuğunda ise cisimlerin ve kişilerin isimlerini hatırlamakta ve bulmakta güçlük
çekmeye başlar bir hale gelmiştir. Ayrıca cümleleri eksik olarak ya da yanlış kelime
sıralamasıyla kurmaya başlamıştır (dil bozukluğu).
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Bir kişinin dil bozukluğu olmayıp yalnızca konuşma bozukluğu da olabilir.
Örneğin; Ali'nin konuşması dinleyiciler tarafından adeta bir telsiz konuşmasıymış gibi
duyulmakta, kelimelerin telaffuzu son derece karışık ve sessiz harflerin bir kısmı yanlıştır
(konuşma bozukluğu).

Şekil 1.1: Dil ve konuşma bozuklukları

Konuşma ve dil bozukluğu olan çocuklar iletişim kurmakta problemler
yaşamaktadırlar. Yaşanan bu problemler çocuğun başka alanlarda da problem yaşamasına ve
gelişimini olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır.
MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim dergisinde yer alan verilere göre dil ve
konuşma bozukluğu yaşayan birey sayısı % 3,5’tir. Dolayısıyla özel eğitim gereksinimi olan
çocukların en kalabalık grubunu oluşturmaktadır.

Resim 1.4: Konuşma ve dil bozukluğu olan çocuk
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1.2.3. Dil ve Konuşma Bozukluklarının Sınıflandırılması
Dil ve konuşma bozuklukları birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Dil ve konuşma
bozukluklarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür;


Dil bozuklukları








Konuşma bozuklukları


Söyleyiş bozuklukları (artikülâsyon bozuklukları)
o
Atlama (sesin düşürülmesi)
o
Yerine koyma (sesin değiştirilmesi)
o
Sesin eklenmesi
o
Sesin bozulması



Ses bozuklukları
o
Ses perdesi bozuklukları
o
Ses yüksekliği bozuklukları
o
Ses kalitesi bozuklukları

Konuşma akışındaki bozukluklar





Özgün dil bozukluğu
Söz yitimi (afazi)
Gecikmiş konuşma

Acele-karmaşık konuşma
Kekemelik

Diğer dil ve konuşma bozuklukları

Yarık damak ve yarık dudakla ilgili konuşma bozuklukları

Öğrenme bozukluğuna (disleksi) bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Otizme (otistik spektrum bozukluğu) bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Zihinsel engele bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Edinilmiş (travmatik) beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 Yabancı dil ve bölgesel konuşma ayrılıkları (iki lisanlılık/ bilingualizm)

1.2.3.1. Dil Bozuklukları
Bir insanın yeterli söyleyişi, sesi ve konuşma akışı olabilir ancak konuşması anlamlı
olmayabilir. Sesleri, sözcükleri, heceleri rastgele ve anlamsız bir düzende bir araya getirir,
dil sembollerini uygun şekilde kullanamaz. Bu kişilerin dil bozuklukları vardır.


Özgün dil bozukluğu

En sık karşılaşılan dil bozukluğudur. Okul öncesi dönem ve okul döneminde, başka
bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkan işitme kaybı, zekâ geriliği, nörolojik, motor ya da
sosyal gelişim geriliği gibi belirgin herhangi bir problemin olmadığı bir tür dil bozukluğudur.
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Bu çocuklarda ilk olarak otizm, zekâ geriliği, işitme kaybı gibi problemlerden
şüphelenilmektedir ancak özgün dil bozukluğu olan çocuklarda herhangi bir gelişimsel
soruna rastlanmamaktadır. Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik
geçiş gösterdiği düşünülmektedir. Araştırmacılar, bu bozukluğa sahip olan çocukların %5070’de aile üyelerinden en az birinde benzer konuşma problemlerinin görüldüğünü ortaya
koymuştur.
Özgün dil bozukluğu olan çocukların, konuşma seslerini üretmede, kendilerini sözel
olarak ifade etmede ve başkalarının konuşmalarını anlamada problemleri vardır. Cümle
içindeki sözcükleri anlama ve kullanmada güçlük yaşarlar. Bu çocuklar, ne söylendiğini
anlıyor gibi gözükürler ancak çoğu zaman konunun ana temasını anlayamaz ya da sorulan
soruya uygun olmayan cevaplar verirler. Tek tek kelimelerde konuşmaları anlaşılır olsa dahi
kelimeleri bir araya getirerek cümle kurmakta başarısız olurlar.
Bazı çocuklarda yalnızca alıcı ya da ifade edici dil becerilerinde problem görülürken,
bazı çocuklarda her iki alanda da problem görülebilir. Konuşmalarının en tipik özelliği
yapım ve çekim eklerinin kullanılmayışıdır. Örneğin, çocuğa, resimdeki tavşanın kulağını
gösterip “Bu tavşanın neresi?” diye sorulduğunda, “Tavşanın kulağı” ya da “Kulağı” demek
yerine sadece “kulak” ya da “tavşan” diyebilir. Zaman kavramını anlamakta ve zaman
bildiren kelimeleri kullanmakta zorlanabilirler. Örneğin “Ali’nin ablası gelmiş” cümlesinin
yerine “Ali abla geldi”; “Dün Ayşelere gittik” cümlesinin yerine “Bugün Ayşe gitti”
diyebilirler. Yer-yön bildiren ekleri kullanmazlar. Örneğin “Kaşıklar çekmecenin içinde”
cümlesini “Kaşık çekmece” şeklinde ifade edebilirler. “Benim, senin onların gibi aitlik
bildiren kelimelerde karışıklık yaşayabilirler. Babasının saatini göstererek “Bu kimin saati?”
diye sorulduğunda “Babamın” demek yerine “Baba” ya da “Baba saat” diyebilirler.
Konuşmalarında en sık gözlenen bir diğer problem de kelime bulma güçlükleridir.
Bazı çocuklar günlük hayatta sık karşılaştıkları bazı objelerin isimlerini dahi
hatırlamayabilirler. Daha önceden üzerinde konuşulmuş olan bir objeyi yeniden
gösterdiğinizde “unuttum ya da bilmiyorum” diyebilirler. Kurdukları cümlelerin uzunlukları
3-4 kelimeyi geçmeyebilir. Cümle dizilişi hatalı ya da eksik olabilir. Örneğin, “Dayı geldi
ev” gibi. Gramatik yapıdaki yetersizlikler çocukların konuşmalarının daha “bebeksi” ya da
“yaşından” geri algılanmasına neden olur.
Bazı çocuklarda eşlik eden sesletim hataları da olabilir. Bazı sesleri üretemeyebilir ya
da kelime içinde farklı pozisyonlarda hedef sesin yerine başka bir ses kullanabilirler.
Örneğin “balon” kelimesinde /b/ sesini doğru üretebilir ancak “ayakkabı” yerine “ayakapı”
diyebilirler.
İşitsel algılama problemleri vardır. Bazı sesleri birbirinden ayırt edemeyebilirler. 4-5
yaşlarında teşhis edilemeyen özgün dil bozukluğu olan çocuklar, genellikle anaokuluna ya da
ilkokul birinci sınıfa başladıklarında problemleri daha belirgin hale gelmektedir. Bu
çocukların öğrenme ve okuma-yazma güçlükleri olur. Özellikle erken dönemde tedavi
edilmeyen çocukların okul başarısının düşük olduğu belirtilmektedir. Bu çocukların %4070’ı okumayı öğrenmede sorun yaşamaktadır ve birçoğu özel eğitim desteğine ihtiyaç
duymaktadır. Akademik başarının yanı sıra çocuğun sosyal becerileri de olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Özgün dil bozukluğu olan çocuklar konuşmak ve dinlemek için daha fazla zamana
ihtiyaç duyarlar. Dilin gramatik yapısını kazanamadıkları için kurdukları cümleler kimi
zaman yanlış anlaşılabilir. Bu durum yaşıtlarıyla iletişimlerini güçleştirmektedir.
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Çünkü çocuklar yetişkinler kadar sabırlı ve anlayışlı değildirler. Kendilerini ifade
edemedikleri için zaman zaman arkadaşlarına karşı hırçın tavırlar sergileyebilir ya da onlarla
oynamaktan kaçınabilirler. Genellikle kendilerini dinleyen yetişkin ya da daha büyük yaştaki
çocuklarla oynamayı tercih edebilirler.


Afazi (söz yitimi)

Söz ya da kelime yitimi olarak da bilinir. Beyin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan
afazi, bireyde zekâ geriliği, bellek bozukluğu, işitme özrü ve konuşma organlarında
bozukluk olmadan konuşma işlevinin yerine getirilmemesi durumudur.
Genelde afazi birden ortaya çıkar ancak beyin tümörü gibi yavaş ilerleyen hasarlarda
zamanla oluşabilir. Felç, afazinin en sık rastlanan nedenidir.
Belirtileri: İsimlendirme bozukluğu vardır. Yazı yazma ve okunanı anlamada
bozukluk vardır. Duyduğu halde anlama ve tekrarlama bozukluğu vardır. Tutuk ya da akıcı
özellikte bir konuşma bozukluğu olabilir. Resim 1.5. i inceleyiniz.

Resim 1.5: Beyin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan afazi



Gecikmiş konuşma

Çocuğun konuşması yaşından beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi açısından
çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.
Gecikmiş konuşmaya ne yol açar ?
Çocuğun konuşmasının gecikmesinde birçok faktör rol oynayabilir. Zihinsel
yetersizlik temel becerilerin gelişimini geciktirebilir, hatta engelleyebilir. Yarık damak,
dudak gibi konuşma organlarında oluşan bir problem doğrudan dil ve konuşma gelişimini
geciktirebilir. Fiziksel yetersizlik, işitme kaybı ve görme özrü gibi bazı duyusal kayıplar,
erken dil ve bilişsel gelişim için önemli olan deneyimleri engelleyebilir, bu durumda da
çocuk çevrenin ve duyuların zengin kaynağından ve sonuç olarak bilgiden yoksun kalabilir.
Uzun süreli hastalıklar ve çocuğun sık sık hastalanması da dil ve konuşma gelişimini
geciktirebilir. Eğer çocuğun çevresinde ilgisini çeken, dil ve konuşma gelişimini destekleyen
bir ortam yoksa konuşma gelişimi daha yavaş olabilir. Bu konudaki uyarıcıların yetersizliği,
uyarım eksikliği konuşmada gecikmeye yol açabilir. İki dil konuşulan ev ortamı, baskıcı aile
tutumları, düşük sosyo-ekonomik düzey gibi çevresel faktörler de dil ve konuşma gelişimini
geciktirebilir.
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Dil ve konuşmanın gecikmesi erken doğum, kromozom anomalileri, motor gelişim
geriliği, işitme kayıpları, genetik bozukluklar, ailede gecikmiş dil öyküsü, zeka geriliği, yarık
dudak/damak, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, çevresel koşullar, uyaranların az olması,
anne-babanın tutum hataları gibi birçok nedene bağlı olabileceği gibi bazen tüm bu
nedenlerden bağımsız olarak da görülebilmektedir. Bir kısım çocuk muhtemelen kalıtsal
nedenlerle zamanında konuşmaya başlayamaz. Bu çocukların bir kısmı tam öğrenmeden
konuşmaya başlamak istemeyen çocuklardır. Ama belirli bir yaşa geldiklerinde (sıklıkla 3
yaş civarı), birden ve düzgün bir şekilde doğrudan cümle kurarak konuşmaya başlarlar.
Bunların bir kısmında ise dil ve konuşma ile ilgili beyin bölgeleri daha geç olgunlaşmakta
ama daha sonra hızlı ve sıçramalı bir gelişim göstererek yaşıtlarına ulaşmaktadır ancak bu
çocukların zeka ve diğer gelişim aşamaları normaldir. Sözel-olmayan iletişimleri iyidir.
Sözcük anlamaları iyidir. Var olan konuşmaları, özellikle dilbilgisi özellikleri açısından
bozuk ya da anormal değildir.

Resim 1.6: Gecikmiş konuşma



Gecikmiş konuşması olan çocukların dil özellikleri

Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan
birkaç sözcük kullanabilirler.

Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir.

Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.

Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler.

İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler.

Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez
görünebilirler.

Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.

Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.

Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma,
ağlama, bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.

Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.

Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.

Bellekleri zayıf olabilir.

Öğrendikleri bilgileri transfer edemeyebilirler.
Etkinlik 2
Sınıfın ilk sırasındaki arkadaşınızdan başlayarak 1-2-3 şeklinde gidecek şekilde bir
rakam söyleyiniz. 1 rakamını söyleyenler 1. grup, 2 rakamını söyleyenler 2. grup, 3 rakamını
söyleyenler 3. grup olarak 3 gruba ayrılınız. 1. grup özgün dil bozukluğu ile ilgili afiş, 2.
grup afazi ile ilgili şiir, 3. grup ise gecikmiş konuşma ile ilgili drama hazırlayacaktır.
Hazırlanan çalışmaları sırayla sınıfta sununuz.
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1.2.3.2. Konuşma Bozuklukları
Konuşma bozukluğu, konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında,
sesbirimlerinin çıkarılışında ve anlaşılmasında bir bozukluğun olması durumudur.
Eğitimde başvurulan etkinliklerin birçoğu da konuşmaya dayanmaktadır. Konuşmada
bozukluk olması çocuğun okul içi ve dışı yaşantılarında güçlük yaratmaktadır. Konuşma
yetersizliğine dayalı olan bu güçlükler bazen uyum problemi haline gelmektedir. Eğitimde
konuşma bozuklukları çoğunlukla öğrenimi tıkayan engelleyen, bozan bir problem haline
gelmektedir.


Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için çocuğun şu
özelliklerin birinde sorun yaşaması gerekir.







Konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması
Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması
Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması
Sesin çıkarılışının, ritminin ve vurgularının bozuk olması
Dil yönünden kelime dağarcığının yetersiz ve gramer yapısının bozuk
olması
Sergilenen konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu

Resim 1.7: Çocuklarda konuşma bozukluğu

Konuşma bozukluklarını, söyleyiş bozuklukları (artikülâsyon bozuklukları), ses
bozuklukları ve konuşma akışındaki bozukluklar olarak 3 başlık altında incelemek
mümkündür.


Söyleyiş (eklemleme/artikülasyon) bozuklukları

Artikülâsyon, nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız ve burundan oluşan üçüncü
ekip organlarında (dil, damak, diş, dudak) konuşma dilimizin geleneksel seslerine dönüşüp
biçimlenmesidir. Artikülâsyon teriminin yanı sıra boğumlama, eklemleme, telaffuz ya da
oynaklama terimleri de kullanılır. Söyleyiş bozuklukları, konuşanın söyleyişinde değil,
dinleyenin kulağındadır. Diğer bir deyişle dinleyici, konuşma seslerini; yer değiştirmiş,
atlanmış, eklemeler ve çarpıtmalar yapılmış gibi algılıyorsa söyleyiş bozukluğu var
demektir. Konuşan kişi ses birimlerini (fonemleri) nasıl çıkarırsa çıkarsın, işitenlere yanlış
gelmedikçe fonemler doğru söylenmiş sayılmaktadır. Artikülâsyon bozukluğu dört değişik
türde görülür:
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Atlama (sesin düşürülmesi)
Atlama yanlışlarında sözcüklerin yalnız bir kısmı söylenir, hayvan-ayvan,
rehberlik-reberlik, saat-sat, araba–arba, havlu-avlu örneklerinde olduğu gibi
bazı sesler düşürülmektedir.

Yerine koyma (sesin değiştirilmesi)
Sözcüğün başı, ortası veya sonundaki bir sesin yerine başka bir ses kullanılır:
Arı-ayı, kitap-kipat, davul-dayul, kamyon-kaymon, para-paya, çizgi-çisgi

Sesin eklenmesi
Sözcüklerdeki fazla sesleri içerir: plan-pilan, aşagi-aşşağı, atmış-altmış, eşekeşşek, pencere-penicere, saat-sahat

Sesin bozulması
Sesler tam doğru olmamakla birlikte gerçeğine yakındır. Ses, konuşma dilinde
olmayan yeni bir ses olarak çıkarılır: karagöz -kayagüz, ekmek–emmek, gelirgeliy ya da gelüm”… Daha çok yöresel olarak çıkarılan sesler buna örnek teşkil
eder.


Ses bozuklukları

İnsan sesinin üç özelliği vardır: ses perdesi, yüksekliği ve kalitesi. Bu üç özellikteki
bozukluklar konuşan ve dinleyen için estetik açıdan rahatsız edicidir ve iletişime engel olur.
Sesleme (fonasyon) bozuklukları özellikle erken çocukluk döneminde ve ilköğretim
çağındaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur. Bunun temel nedeni de bu yaş grubu
çocukların oyunda ve etkinlikler esnasında aşırı yüksek sesle konuşmaları ya da
bağırmalarıdır.










Ses perdesi: Kişinin sesi perde bakımından yaşına ve cinsiyetine göre
olması gerekenden daha alçak (pes) ya da yüksek (tiz) olursa toplumsal
açıdan engellemelerle karşılaşır ve iletişimi zayıflar. Ses perdesi
kırılmaları adölesan dönemde yaygındır. Sonraki yaşlarda devam etmesi
iletişim sorunları yaratabilir.
Ses yüksekliği: Çok zayıf ya da fazla yumuşatılmış bir ses belli
uzaklıktan ve gürültülü ortamlarda anlaşılmayı güçleştirir. Çok yüksek
ses ise, özellikle hoş olmayan bir ses niteliği varsa, dinleyici açısından
rahatsız edici olmaktadır.
Ses kalitesi/tonu: Ses kalitesini tanımlamada genizsizlik ve boğukluk
özellikleri dikkate alınır. Genizsizlik, burun boşluğundan geçen havanın
miktarı ve tınlama için burun boşluğunun ne ölçüde kullanıldığıyla
ilgilidir. Bir kişinin sesinin kronik şekilde boğuk olması ciddi larynx
(gırtlak) sorunu olduğuna işaret etmektedir.
Akıcılık bozuklukları: Akıcılık bozukluğu; belirli ses ve kelime
tekrarları, patlamalar, ses uzatmaları ve bloklar gibi faktörler nedeniyle
bir kişinin konuşmasında akıcılık kusurları oluşmasıdır. Akıcılık
bozuklukları, iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde çoğu zaman
sınırlılıklara yol açmaktadırlar.
Acele-karmaşık konuşma Çoğunlukla kekemelik ile karıştırılan bu
durum, aşırı konuşma hızı ile birlikte düzensiz cümle yapısını, söyleyiş
problemlerini içerdiği gibi kekemeliğin problemi olan konuşmaya
başlama güçlüğünü de içerir. Acele-karmaşık konuşanlar, hızlı ve
düzensiz söyleyiş biçimleri nedeniyle söylemek istediklerini
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anlatamazlar. Kekemelerin aksine bozukluklarının farkında değildir.
Konuşabilirler ve nadiren kekelerler.
Kekemelik Bireyin anlamlı konuşma çabasıyla psikolojik ve nörolojik
nedenlerle konuşma cesaretinin kırılıp bazı ses ve sözcükleri yineleme
uzatma ya da başlayamama şeklinde sesçil bozulmalara ek olarak
uygunsuz vücut tepkilerinin de yer aldığı sosyal ortamlardan kaçınma
davranışına yol açan bir ritim bozukluğudur.

Erkeklerde görülme sıklığı kızlardan daha fazladır. Nüfusun %5’i gelişimsel
kekemelik yaşamakta ve %1’i ergenlik ve yetişkinlikte kekemelik yaşamaya devam
etmektedir.


Kekemelik farklı şekillerde görülür:
o
Kekemelik bazı bireyler için konuşmaya başlayamama
sorunudur. Birey konuşmak için çaba harcar ama bir türlü
konuşmanın ilk sözcüğüne başlayamaz ve zorlanır.
o
Bazıları konuşmaya başladıktan sonra alışılanın dışında
konuşmanın kesilmesi ya da duraklamasıdır. Bazı durumlarda her
duraksamayı bir başlayamama zorluğu izler.
o
Bir başka kekemelik çeşidi ise konuşmaya başlarken belirli
seslerin çıkarılış sesiyle ilgilidir. Konuşmanın bu yönüne patlama
adı verilir. Bazı durumlarda sesler olağandışı sayıda yinelenir.
Bazen de sesler olağandışı uzatılarak çıkarılır.

Kekemelik sıklıkla, bir çocuğun dilinin hızla geliştiği bir dönem olan 2-5 yaşlar
arasında belirmeye başlamaktadır. Asıl kekemelik tablosunun gerçek yerleşimi daha çok 5-6
yaşlarında olur. Sınıfta bir şey okuyacağı sırada kekeleyen çocuk, şarkı söylerken ya da
telefonla konuşurken kekelemeyebilir. Çocukların çoğunlukla 2,5-3,5 yaşları arasında
kekelemelerinin nedeni, bu sırada çocuğun özellikle heyecanlıyken düşünce ile dilini
birbirine karıştırmasından kaynaklanmaktadır. Sözcük dağarcığı kısıtlı olmasına karşın çok
şey söylemek isteyen çocuk, konuşmada zorluk çeker ve sonuç olarak kekeler. Kekemelikte,
tekrarlar, duraklamalar ve ses uzatmalarıyla, konuşmanın akışı ve ritmi aksar ancak bu
davranışları her gösteren çocuk kekeme olacak diye bir kural yoktur. Okul öncesi dönemde,
hece-sözcük tekrarları ve bazı uzatmalar, pek çok çocuğun normal olarak gösterdiği
davranışlardır.
Kekemelik konuşmanın tümünü etkiler. Konuşma bozuklukları arasında oran olarak az
rastlanmakla birlikte bireyde bıraktığı olumsuz etki bakımından çok dikkat çeken bir
konuşma bozukluğudur.
1.2.3.3. Diğer Dil ve Konuşma Bozuklukları


Yarık damak ve yarık dudakla ilgili konuşma bozuklukları

Yarık damak (kurtağzı), ağız boşluğunun üst kısmında açıklık olması durumudur.
Yarık dudak ise (tavşan dudak) üst dudakta tek ya da iki yanlı yarıklık olması durumudur.
Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber annenin hamileliği sırasında sağlık durumu,
beslenme sorunu, fetüsün üzerinde rahim içi baskıların oluşmasının etkili olduğu bir yapısal
bozukluktur.
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Folik asit eksikliği ve kalıtsal faktörlerinde damak ve dudak yarığına neden olduğu
düşünülmektedir. Annenin rubella mikrobu, geçirdiği ateşli hastalıklar, radyasyon ışınlarına
maruz kalma, vitamin ve mineral yetersizliği de etkilidir.
Yarık damak (kurtağzı) ve yarık dudak (tavşan dudak) değişik bölüm ve derecelerde
görülebilir. Yarıklık dudağın ya da damağın ortasında olabileceği gibi sağda ve solda da
olabilmektedir. Böylesi olgular doğumla birlikte herkes tarafından fark edilir. Bu durum
öncelikle anneyi psikolojik olarak olumsuz etkiler. Daha sonraki süreçte çocuk büyüdükçe
onun kişilik yapısını etkileyen duygusal sorunlar oluşturabilir. Bu nedenle erken dönemde
tıbbi müdahale yapılması sağlanmalıdır. Bu, çocuğun hem fiziksel yapı görünüşünü hem de
konuşmasının istenilen şekilde gerçekleşmesi için gereklidir.

Resim 1.8: Dudak yarıklığı



Öğrenme bozukluğuna (disleksi) bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin
kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme
bozukluğudur. Disleksili çocuklar, normal ya da normalüstü zekâya sahiptirler ve özel
yetenekleri de olabilmektedir.
Disleksinin belirgin özelliklerinden biri harflerin, kelimelerin ve rakamların
karıştırılması ve tersten algılanmasıdır: b, d, p, q harfleri, 6, 9 gibi sayıları karışık algılama,
ne-en, 3-E, 12-21, çok-koç olarak algılamak gibi. Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk
yaşarlar. Sayı saymak, nota becerileri (müzik), motor beceriler, organizasyon becerileri
(zaman yönetimi gibi) etkilenebilir. Yazı yazmada zorluk çekerler.
Gecikmiş konuşma ya da telaffuza ilişkin sorunlar, konuşurken anlama en uygun
kelimeyi bulmada güçlük, yön (yukarı-aşağı) ve zaman (dün, bugün, yarın) kavramları
konusunda zorluklar yaşarlar. Ayrıca sözel yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük, harf-ses
ilişkisini öğrenmede güçlük disleksi olan çocuklarda görülebilen belirtilerdir.

Resim 1.9: Okuma öğreniminde başarısız disleksiler
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Etkinlik 3
Sınıf olarak 5 gruba ayrılınız. 1. grup artikülasyon bozukluklarıyla ilgili bilgi
yarışması, 2. grup ses bozuklukları ile ilgili drama, 3. grup akıcılık bozuklukları ile ilgili afiş,
4. grup disleksi ile ilgili şiir, 5. grup ise yarık damak ve yarık dudak ile ilgili resim
hazırlayınız. Hazırlanan çalışmaları sırayla sınıfta sununuz.


Otizme (otistik spektrum bozukluğu) bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan
karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bir iletişim problemi olarak da tanımlanan
otizmin en belirleyici özelliği iletişimin temel öğesi olan ilişki kurmada yaşanan güçlüktür.
Yaşamın birinci yılında normal gelişim gösteren bebekler konuşmanın başlangıcı
kabul edilen gülümseme, el sallama, kucağa alma, alınmak istendiğinde kolunu kaldırma gibi
temel bazı hareket ve jestleri kullanırken, otistik bebeklerin; ancak gıdıklandıkları,
sallandıkları ya da havaya hoplatıldıkları zaman güldükleri gözlenmiştir.
Otistik çocuklardaki en belirgin özellik dil gelişimindeki yetersizliktir. Sesleri ve
hareketleri taklit etme yetenekleri zayıftır. Nesnelerin ayırt edilmesi ile ilgili güçlükler
yaşayabilmektedirler.
Otistik çocukların iletişiminde tekrarlı konuşma, ses tonunda monotonluk, kendinden
bahsederken “ben” yerine “sen” dilini kullanma, basit gramer kullanma gibi özellikler
bulunur. Otistik bireylerde konuşma “papağan konuşma” olarak adlandırılmakta;
başkalarının konuşmasını taklit, TV vb. duyulan sözleri tekrar olarak görülmektedir. Otistik
bireylerin ifade edici dil gelişiminin taklit etmeye dayalı olarak görülmesi; ifade edici dil
gelişiminin sağlanmasında taklidin kullanılabileceği yönünde fikir vermektedir.
Konuşma becerisindeki kazanamayan otistik çocukların birçoğu, belli bir döneme
kadar isteklerini bağırarak ve tepinerek belirtir. Daha sonra bir şey istediklerinde yetişkin
birinin elinden tutarak isteklerine yönlendirme yaparak anlatma yoluna gidebilirler. Örneğin
kapının açılmasını istediğinde yetişkinin elini kapı koluna götürmeye çalışırlar.

Zihinsel engele bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Zihinsel becerilerdeki kaybın çok çeşitli nedenleri olduğu kadar kaybın derecesi de
kişiden kişiye değişebilir. Zihinsel engelli kişinin dil becerileri de bu özelliklere göre
farklılık gösterecektir.
Dil ve konuşma öğrenilen bir davranıştır. Zihin engelliler dil ve konuşmayı
normallerin geçtiği aynı basamaklardan geçerek öğrenirler ve geliştirirler ancak bu
basmaklardan geçiş hızları yavaştır. Bu nedenle dil ve konuşma gelişimlerinde gecikme ve
ilk basamaklarda takılma durumlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra zihin engelli
çocuklarda her türlü dil ve konuşma bozuklukları daha yaygındır.
Zihin engelli çocukların edat ve sıfatları daha az sıklıkla kullanmaları da gözlenen
diğer bir olgudur. Down Sendromlu çocuklar sözcük üretiminde kendine özgü bir gecikme
sergilemekle birlikte jestlerle iletişimi bu çocukların daha çok tercih ettikleri görülmüştür.
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Edinilmiş (travmatik) beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Doğuştan olmayan ve trafik kazası gibi durumlarda dışarıdan uygulanan fiziksel bir
güç sonucu ortaya çıkan hasara denir. Bu hasar bilişsel eksiklikse dil alanında özellikle
kullanıma dayalı sosyal etkileşimleri anlamlandırmada güçlükler görülmektedir. Beyin
hasarından kaynaklanan dil bozuklukları, hasarın şiddeti, hasarın yeri ve hasar meydana
gelmeden önce çocuğa ait özelliklerden etkilenmektedir. Beyin hasarı yaşayan çocukların
%75’inde dil kullanım problemleri vardır.


Yabancı dil ve bölgesel konuşma ayrılıkları (iki lisanlılık/bilingualizm)

Ülkemiz insanlarının değişik kültür zenginlikleri ile iç içe olması ve buna bağlı olarak
değişik dillerin konuşuluyor olması bölgesel konuşma ayrılıklarını gündeme getirmektedir.
Bu durum her ne kadar bir konuşma engeli olmasa da bir nesne adının bölgeye göre artiküle
edilmesi bir konuşma bozukluğu şeklinde algılanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde çok
çeşitli dilleri konuşan aileler bulunmaktadır. Evde konuşulan dilin çevrede konuşulan dilden
farklı olması durumunda çocuğun konuşma gelişimi gecikebilir. Çocuk okula gittiğinde
okulda konuşulan dil ile evde konuşulan dil farklılığından kaynaklanan sorunlar yaşayabilir.
İki dilin konuşulduğu ev ortamı, her iki dilin konuşmaya başlangıcında geçici gecikmeye
neden olur fakat çocuklar genellikle 5 yaşından önce iki dili de ustaca konuşabilirler.
Yöresel dil kullanımları ve şive farklılıkları çocukların dili yanlış öğrenmelerine, telaffuz
zorlukları yaşamalarına neden olmaktadır.
Etkinlik 3:
Bu hafta sonu ‘Yerdeki Yıldızlar’ ve ‘Benim Adım Khan’ adlı filmleri seyrediniz.
Filmlerle ilgili izlenimlerinizi sınıfta paylaşınız.

1.2.4. Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerin Özellikleri















Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan birkaç
sözcük kullanabilirler.
Yutma, çiğneme sorunları olabilir.
Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.
Jest, mimik işaret kullanmaya yönelebilirler.
İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler.
Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez
görünebilirler.
Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.
Çevreleri ile ve girdikleri ortamlarda uyum güçlükleri gösterebilirler.
Yalnız kalmayı tercih edebilirler.
İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama,
bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.
Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.
Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.
Bellekleri zayıf olabilir.
Öğrendikleri bilgileri transfer edemeyebilirler.

Hangi durumlarda çocuğun konuşmasıyla ilgili endişe duyabiliriz?
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1 yaşında halen ismine bakmıyorsa, ‘hayır’ sözcüğünü anlamıyorsa,
14-16 aylar arasında halen hiç kelimesi yoksa
3 yaşından itibaren ‘ne, nerede, kim’ gibi basit soruları yanıtlayamıyorsa,
3 yaşından itibaren aile dışından birileri onun konuşmasını anlamakta güçlük
çekiyorsa,
Konuşmaya eşlik eden nefes, ses veya yüze dair alışılmadık davranışlar varsa,
5 yaşından itibaren konuşmada belirgin tekrar ya da duraklamaları varsa,
Seste soğuk algınlığına bağlı olmayan kronik boğukluk ya da kısıklık
5 yaşından itibaren basit bir öyküyü olay sırasına göre anlatamıyorsa,
7 yaşından itibaren daha karışık bir öyküyü anlatamıyorsa,
Sözcük gelişimi sınırlıysa,
Okul performansı kötüyse,
Sözel ve sözel olmayan beceriler arasında belirgin bir fark varsa,

1.2.5. Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nedenleri
1.2.5.1. Yapısal (Organik Nedenler):
Ağır ve uzun süren hastalıklar, sık sık geçirilen boğaz enfeksiyonları, duyusal
yetersizlik (işitme kaybı, görme kaybı), zekâ, konuşma organlarında ve konuşmaya yardımcı
kas ve sinirlerde sorunlar (yarık damak, kurt ağız, serebral palsi vb.) ağız ve gırtlak
yapısındaki bozukluklar, dişlerdeki yapı bozuklukları vb.
1.2.5.2. Görevsel (İşlevsel) Nedenler:
Organik problemler olmadığı halde bazı çocuklarda yine konuşma bozukluğu
görülebilir. Bunun nedeni organın sağlıklı olduğu halde konuşmada üstlendiği görevi gereği
gibi yerine getiremeyerek konuşmayı bozuk duruma getirmesidir. Bu durum çoğunlukla
yanlış öğrenme ve alışkanlıklarla ilgilidir. Evde yabancı dil konuşulması, konuşulan dilin
niteliğinin farklı ve yetersiz olması, uygun olmayan modeller vb. nedenlerdir.
1.2.5.3. Psikolojik Nedenler:
Konuşma bozukluklarının bazıları çocuk ve anne-babanın duygusal çatışmalarından
kaynaklanır. Çocuğa konuşma fırsatının verilmemesi, çevresindeki kişilerin iyi model
oluşturmaması, sosyo-ekonomik ve kültürel nedenler; ailenin çocuklarının, daima bebek
kalma isteği, okul öncesi çağdan yeniden bebeklik çağına dönüş yapan çocuklarda yapısal ve
organik herhangi bir bozukluk olmamasına karşın, onlarda bir konuşma bozukluğunun ortaya
çıkış nedenini psikolojik kökende aramak gerekir. Bazı çocuklar aşırı derecede duyarlı,
çekingen, utangaç, bazılarında ses algılaması ve ses ayrım gücü yetersizlikleri yaşarlar.
Olumsuz çevre etmenleri ve taklit, güdüleme, uyarım ve teşvik eksikliği, ciddi duygusal
sosyal problemi olan anne-baba ya da çocuk, utangaçlık, dikkat çekme isteği.

1.2.6. Dil ve Konuşma Bozukluklarının Önlenmesi
Bir bozukluğun önlenmesi için öncelikle o bozukluğa sebep olan nedenlerin bilinmesi
gerekir. Diğer engel gruplarında olduğu gibi dil ve konuşma bozukluklarının birçoğunda da
nedenler hala bilinmemektedir. Buna bağlı olarak da dil ve konuşma bozukluğunu
engellemek için alınacak öncelikli tedbirler hala kesinlik kazanmamıştır. Bazı durumlarda bu
bozuklukları önceden tahmin etmek, engellemek ve tedavi etmek mümkün olabilir.
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Sağlıklı büyüme ve gelişme için alınabilecek her türlü önlem yapısal nedenli konuşma
özrünün oluşmasını azaltacaktır. Hastalık, işlev bozukluğu ve organ eksikliği olmadığı halde
oluşan konuşma özürlerini önlemede ise konuşma gelişimi dönemlerinde uygun ortamlar
hazırlanmalı, yetişkinler iyi model olmalıdır. Dil ve konuşma bozukluklarını engellemek için
doğum öncesinde uygulanabilecek tıbbi birtakım önlemler mevcuttur. Örneğin çocuk felci ve
kızamıkçık hastalıklarının anne karnında bebeğe kalıcı zararları (dil ve konuşma dahil)
olabileceğinden düzenli aşılama anneleri ve bebekleri ortaya çıkabilecek bozukluklardan
koruyabilir. B grubu bir vitamin olan folik asit yönünden zengin bir beslenmenin hamilelik
döneminde yarık damak-dudak riskini %25-50 oranında azalttığı bilinmektedir. Doğum
öncesi dengeli beslenme ve düzenli bakım yeni doğan gelişimi için önemli bir faktördür. Bu
konuda halkı bilgilendirme çalışmaları en gerekli önlemdir.
Psikolojik ortamlar uygun düzenlenmeli, aile içi problemler gerekirse uzman yardımı
alarak çözülerek yok edilmeli ve çocuğun yaşıtlarıyla iletişim kurmasına fırsat verilmelidir.
Çocuk konuşurken nasıl konuştuğuna değil ne anlatmak istediğine yoğunlaşılmalıdır.
Yoksulluk ve bozukluklar arasında da önemli bir bağ vardır. Yoksullukla karşı karşıya
kalanlar bu konuda yeterli tıbbi bilgiye ulaşamadıkları için engellilikle sonuçlanan
hastalıklara yakalanma riskleri daha fazladır. Orta kulak iltihabı, kızamık gibi hastalıklarda
hemen tıp kurumlarına danışmak ve tedaviye başlamak hayati önem taşır. Zamanında
aşılanmadıkları ya da tedaviye erken başlamadıkları için hastalıklara yakalanıp, dil
bozukluğuyla karşılaşan çocuklar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldığı takdirde
önemli farklılıklar yaratılabilir. Doğumlar doktor kontrollü olmalıdır. Hamilelik döneminde
genetik kontrol mutlaka yapılmalı. Akraba evliliklerinin önüne geçilmeli bebeklerin saptanan
periyotlarla aşılanmaları sağlanmalıdır.
1.2.6.1. Konuşma Seslerinin Yanlış Kullanılmasının Önlenmesi İçin Yapılacaklar





Çocuğa işitme testi yaptırılmak
Çocukla oyun oynamak ve bu sırada doğru bir telaffuzla ve dili doğru
kullanarak konuşmak
Çocuğun ağız ve diş sağlığına önem vermek
Bu konuda teşhis ve tedavi yapan bir dil ve konuşma patoloğunun durumu
değerlendirmesini sağlamak

1.2.6.2. Çocuklarda Dil Bozukluklarının Önlenmesi İçin Yapılacaklar







Çocukla konuşmak, birlikte kitap okumak
Normal konuşma ve dil gelişiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak
bilgiler edinmek
Çocuğa işitme testi yaptırmak
Bu konuda teşhis ve tedavi yapan bir dil ve konuşma patoloğunun durumu
değerlendirmesini sağlamak
Özellikle hamilelik döneminde alkol, uyuşturucu, tütün ve benzeri maddelerin
kullanımından uzak durmak
Emniyet kemerlerini gerekli olan her durumda mutlaka kullanmak ve çocuğu
herhangi bir beyin hasarına karşı korumak
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1.2.6.3. Kekemeliğin Önlenmesi İçin Yapılacaklar



















Konuşurken ve/veya okurken mümkün olduğunca normal hatta yavaş bir tempo
ile konuşmak
Çocuğa cevap verirken 1 saniye kadar bir sessizlik olmasına izin vermek, sonra
konuşmaya başlamak
Çocuğun, konuşması üzerinde dikkatini toplamamak
Konuşurken çocuğun, heyecanlanmasına, normal dışı ve her zamankinden farklı
davranışlar göstermemek
Çocuğun konuşmasındaki tekrarlama ve yanlış telaffuz etme (kelimeleri yanlış
söyleme) gibi kusurlara hemen müdahale etmekten kaçınmak
Dilde, aile fertlerinin kötü örnek olmamalarını sağlamak
Solak olan ve solaklık yerleşmiş çocuklar üzerinde baskı yapıp sağ elini
kullanmaya zorlamamak
Eğer çocuk kekeleyerek ilgi ve dikkati üzerine çekmek yoluna gidiyorsa
üzerinde durmamak ve normalin üzerinde ilgi göstermemek; normal konuştuğu
zaman hissettirmeden kollamak ve o saman ilgiyi biraz artırmak,
Çocukları heyecan ve endişe yaratan durumlarda konuşmaya zorlamamak
Çocuğun konuşması hususunda kendine güven duymasına yardım etmek; onu
dinlemek, konuşması için ona zevk vererek fırsatlar ve ortam hazırlamak
(Kekeleyen çocuk, kekelediğine aldırmazsa ve onu kabul ederse kekemelik
ortadan kalkar.)
Çocuk kekelerse dahi, onu bir kekeme olarak görmemek ve üzerinde
durmamak, tıpkı normal bir konuşma gibi kabul etmek
Sabırsızlık, heyecan, aşırı dikkat göstermeye ve nasihat vermeye kalkışmamak
Huzurlu bir ortam sağlamak; çocuk kendisini rahat ve emniyet içinde hissettiği
zaman kekemelik geliştirmesine sebep yoktur.
Çocukla normal konuşmayı değiştirerek konuşmamak
”Nefes al, sonra konuş”, “konuşmadan evvel düşün”, “dur yeniden başla” gibi
telkin ve emirlerle çocuğun konuşmasını kesmemek
Çocuğun başarılarını görmek ve takdir ederek değerlendirmek
Sıhhat bakımından çocuğu sağlıklı olarak yetiştirmek

1.2.6.4. Artikülasyon Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Yapılacaklar







Öğretmen birtakım etkinlikler yaparak çocuğun çıkarmış olduğu hatalı sesi
öğrenmesine ve düzeltmesine dikkatinin çekilmesine yardımcı olabilir. Örneğin
şarkı, masal, kasetler dinlettirilerek çocuğun hatalı çıkardığı sesin doğrusunu
öğrenmesi ve dikkatinin çekilmesi sağlanabilir.
Öğretmen grubundaki diğer öğrencilere artikülasyon bozukluğu hakkında bilgi
vermelidir. Bu problemin eğitimle ortadan kaldırılabilecek bir bozukluk
olduğunu açıklamalı ve artikülasyon bozukluğu olan arkadaşlarını duygusal
yönden desteklemelerinin faydalı olacağını anlatmalıdır.
Öğretmen çocuğa karşı sevecen, sabırlı ve özverili olmalıdır. Çocuğun hatalı
çıkardığı sesi hemen doğru olarak kazanamayacağı için aceleci
davranmamalıdır.
Hatalı sesin, doğru olarak çıkarılması ile başlanmalı ve doğru olarak çıkarmaya
başladığı sesi cümle içinde kullanma çalışmaları yapılmalıdır.
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Artikülasyon bozukluğu olan çocuklarda hatalı çıkardığı seslerden oluşan
isteklerde bulunmalıdır. Örneğin “r” harfini çıkartmakta zorlanan bir çocuğa
içinde “r” harfi olan kelimelerden cümleler kurarak çocuğun tekrar etmesini
istemelidir.
Çocuğa sınıf içi rutin görevler verilerek çocuğun günlük konuşmalarına dikkat
ederek yanlış çıkardığı seslere yoğunlaşmalıdır.

1.2.6.5. Gecikmiş Konuşma Görülen Çocuklar İçin Yapılacaklar










Çocuk kendisine öğretilen yeni sözcükleri günlük yaşamında kullanmaya
özendirilmelidir.
Konuşma ancak konuşmakla kazanılır ve konuştukça pekişir. Konuşma zevkli
bir uğraş haline getirilir ve bir işe yaradığı gösterilirse çocuk konuşmaya istek
duyar ama gecikmiş konuşma problemi olan çocukların bazılarında hiç
konuşma görülmez. Bu tür çocuklara gereksinim yaratmak için çocuğun
yanında onun duyabileceği gürlükte, izleyebileceği hızda, anlayabileceği
sadelik, hoşlanabileceği tonda konuşmak yararlı olur.
Çocuğun konuşma girişimleri izlenir ve desteklenirse, konuşma isteği ve arzusu
artacaktır.
Çocukla ilişkide bulunurken onlarla konuşma gereksinimi yaratmak için sessiz
jest ve mimiklerle yapılan anlatımları görmezden gelmekte yarar vardır.
Çocukla onun anlayabileceği basit cümleler ve kalıplar içinde konuşun.
Eğer çevrede birden fazla dil kullanılıyorsa konuşması pekişinceye kadar tek dil
üzerinde konuşmaya alıştırılması gerekir.
Sınıfta hem bu çocuğun hem de diğer çocukların konuşmalarını geliştirmeye
yönelik uygun ortamlar sağlanmalıdır.
Gecikmiş konuşma problemi olan çocuklarda öncelikle sesleri tek tek çıkarması
sağlandıktan sonra ona bu sesleri sırayla ulayarak tek heceli ve kısa sözcükler
oluşturmasını öğretmek gerekir. Bu çalışmalarda oyun şeklinde desenlenirse
çocuğun dikkat süresini arttırır ve ilgisini çeker ve çocuk sıkılmaz.

HİKAYE: Yengecin biri kızına: “Öyle yan yan yürümesene! O ıslak taşlara
sürtünmesene demiş. Bir gün kızı dayanamamış: “Anne, sen bir doğru yürü de
ben de sana bakıp doğru nasıl yürünür öğreneyim.” demiş.
Çocuğun doğru ve güzel konuşması için önce biz yetişkinler doğru ve güzel
konuşmalıyız. Her birey eğitilebilir, her şey öğretilebilir… Sevgiyle, sabırla, şefkatle, ısrarla
ve eğitimli ailelerl
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HİKAYE
Bir gün bir kozada küçük bir delik açıldı. Orada duran adam ise bu küçük delikten
çıkmaya çalışan kelebeği saatlerce seyretti. Sonra kozadan çıkmaya çalışan kelebek sanki
daha fazla ilerlemek istemiyormuş gibi durdu. Adam kelebeğe yardım etmeye karar verdi.
Eline bir makas aldı ve kozadaki deliği keserek büyüttü. Kelebek kolayca dışarı çıktı fakat
bedeni kocaman, kanatları kuru ve buruşuktu. Adam kelebeğin kanatlarının zamanla
gelişerek onu taşıyabileceğini umut ederek onu seyretmeye devam etti fakat bu olmadı.
Kelebek ömrünün kalanını o kocaman bedeni, kuru ve buruşuk kanatlarıyla etrafta sürünerek
geçirdi. Uçmayı hiç başaramadı. Adamın bu aceleci iyiliği içinde anlayamadığı bir nokta
vardı; bu kısıtlayıcı kozadan çıkmak için kelebeğin mücadele vermesi kelebeğin gelişimi için
gerekliydi çünkü bu aşamada kelebeğin yaşam sıvısı bedeninden kanatlarına akması
sağlanıyordu. Böylece kelebek kozadan çıktığı anda uçmaya hazır olabilecekti.
Dil ve konuşma güçlüğü çeken çocuklarımızlayken, onun yerine cevap vermek, ona
yardım olsun diye eksik çıkarmakta zorlandıkları sesleri tamamlamak, onun dil gelişimine
yardım etmek yerine dil gelişiminin gerilemesine neden olabilir. Onun için uygun ortamları
hazırlayarak ve doğru model olarak yardımcı olmak daha doğru bir yol olacaktır.
Çocuklarımıza köstek değil destek olalım.

Resim 1.10: Gelişme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dil ve konuşma bozuklukları konusunu içeren broşür hazırlayınız. Hazırladığınız
broşürleri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

İşlem Basamakları
 Dil ve konuşma bozukluğu ile
ilgili(tanımı, sınıflandırılması,
özellikleri, nedenleri, önleme yolları vb.)
bilgiler edininiz.
 Dil ve konuşma bozukluğu ile ilgili
resimler araştırınız.
 Çeşitli malzemeler kullanarak broşür
hazırlayınız.
 Edindiğiniz bilgileri ve resimleri
kullanarak broşürün sayfalarına
yerleştiriniz.
 Hazırladığınız broşürleri
arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız. Sınıftaki arkadaşlarınızın
broşürlerini dikkatlice inceleyerek
değerlendiriniz ve karşılaştırınız.

Öneriler
 Dil ve konuşma bozukluğu ile
ilgili(tanımı, sınıflandırılması,
özellikleri, nedenleri, önleme yolları vb.)
bilgileri çeşitli kaynaklardan araştırarak
bilgi edininiz.
 Konuyla ilgili resimleri internetten,
kitaplardan özenle araştırınız.
 Broşür için uygun olan malzemeleri
belirleyip sınıfa getirerek broşürlerinizi
hazırlayınız. Broşürün sağlam ve estetik
olmasına özen gösteriniz.
 Dikkat çekici şekilde, yazıları resimlerle
destekleyerek temiz ve düzgün bir
düzenleme yaparak broşürün sayfalarına
yerleştiriniz.
 Broşürünüzü detaylı şekilde tanıtarak
paylaşınız. Sınıftaki arkadaşlarınızın
broşürlerini dikkatlice inceleyerek
değerlendiriniz ve karşılaştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

En sık karşılaşılan dil bozukluğu hangisidir?
A) Özgün dil bozukluğu
B) Sesletim bozukluğu
C) Afazi
D) İki lisanlılık
E) Disleksi

2.

Hangisi afazinin özelliklerinden değildir?
A) İsimlendirme bozukluğu vardır.
B) Yazı yazma ve okunanı anlamada bozukluk vardır.
C) Duyduğu halde anlama ve tekrarlama bozukluğu vardır.
D) 2 yaşında bu problem aşılır.
E) Tutuk ya da akıcı özellikte bir konuşma bozukluğu olabilir.

3.

Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için bazı özelliklerinde sorun
yaşaması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A) Konuşmanın anlaşılır şekilde olması
B) Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması
C) Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması
D) Sesin çıkarılışının, ritminin ve vurgularının bozuk olması
E) Sergilenen konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuz olması

4.

Aşağıdakilerden hangisini ‘yerine koymaya (sesi değiştirme) örnek verebiliriz?
A) Araba - arba
B) Kamyon - kaymon
C) Saat- sahat
D) Karagöz - kaxagüz
E) Hayvan –ayvan

5.

Ses bozuklukları özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?
A) Bebeklik
B) Ergenlik
C) Ön ergenlik
D) Yeni doğan
E) Erken çocukluk ve ilköğretim dönemi
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6.

Asıl kekemelik tablosunun gerçek yerleşimi kaç yaşlarında olur?
A) 2-3
B) 3-4
C) 4-5
D) 5-6
E) 6-7

7.

Hangisi yarık damak-dudağın nedenlerinden değildir?
A) Annenin hamileliği sırasında sağlık durumu
B) Beslenme sorunu
C) Fetüsün üzerinde rahim içi baskıların oluşması
D) Müdahaleli doğum
E) Folik asit kullanımı

8.

Hangisi disleksili bireylerde sık karşılaşılan belirtilerden değildir?
A) Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk
B) “b,d,p,g” harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama
C) Okurken kelime artırmak
D) El yazısının bozukluğu
E) Yetersiz konuşmak ya da konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede güçlük
çekmek

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
9.

( ) Disleksilerin zekâ düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yetenekleri de olabilir.

10.

( ) Çocukların çoğu iki sözcüklü ifadeler döneminde ana dilinin temel yapılarını
öğrenerek kendisini iyi bir şekilde ifade edebilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda; dil ve konuşma
bozuklukları olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve
uygun araç gereci seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Dil ve konuşma bozukluğu gösteren çocukların özelliklerine uygun etkinlikleri
ve etkinliklere uygun araç gereçleri, kaynaştırma eğitimi aldığı okul öncesi
eğitim kurumlarından, özel eğitim kurumlarından, RAM’dan, kütüphanelerden
ve internetten araştırınız.
Topladığınız bu bilgileri raporlaştırınız.
Hazırladığınız raporu sınıfta sununuz.

2. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN DİL VE KONUŞMA
BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER
2.1. Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar İçin
Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminin Yeri ve Önemi
XIX. y.y. sonlarına doğru, özel eğitim gereksinimi olan bireyler için geliştirilen özel
sınıf ve özel eğitim programları başlangıçta bu bireylerin eğitimi için yapılan büyük bir
devrim olarak nitelendirilmiştir ancak özel sınıf, özel okul ortamlarında özel eğitim
programları uygulandıkça şu sonuçlarla karşı karşıya kalınmıştır. Engelli bireylerin sadece
özel eğitim sınıflarında, özel eğitim programları ile eğitilmelerinin toplumdan izole
edilmelerinden bir farkı yoktur. Bu gerçeğin fark edilmesi ile engelli bireylerin toplumdaki
diğer bireylerle birlikte yaşamayı öğrenmesi ve toplumsallaşması düşüncesi ortaya atılmıştır.
Ülkemizde 2005 yılında yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde
yetersizliği bulunan bireylerin öncelikli olarak normal akranları ile birlikte eğitim almaları ve
bunun tam zamanlı ya da yarı zamanlı uygulamalarla sürdürülmesi belirtilmektedir.
Kaynaştırma, herhangi bir yetersizlik durumuna sahip olan çocukların aynı sınıf
ortamında akranlarıyla birlikte eğitim alabilmesi, potansiyel ve yetenekleri doğrultusunda
tüm eğitim faaliyetlerine yaşıtlarıyla birlikte katılabilmesidir. Konuşma yetersizliği olan her
çocuk kaynaştırma eğitiminden yararlanabilir.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitimi almaları çok önemli
ve vazgeçilmez bir esastır. Çocuğun dil gelişimi ve bireysel becerilerini geliştirmesi, bir
yerde eğitim ortam ve koşullarına bağlıdır. Normal pozisyondaki bir çocukla aynı ortamı
paylaşan özel çocukların bireysel beceri ve dil gelişiminde mesafe kat ettikleri gözlenmiştir.
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İyi planlanmış bir kaynaştırma programı içerisinde yer alan konuşma yetersizliği olan
çocuğun normal çocuklarla girdiği doğrudan etkileşim sonucu konuşması gelişmeye
başlamaktadır.
İnsan hayatının tüm gelişiminin % 70’i 0-6 yaşta tamamlanır. Dil gelişiminin, en hızlı
olduğu yaşlar da, 1,5 - 4,5 yaşları arasıdır. Erken çocukluk eğitimi alan dil ve konuşma
bozukluğu olan çocuğun, almayanlara göre daha verimli ve başarılı bir okul ve eğitim
yaşantısı olur. Bu yüzden kaynaştırmanın bu yaşlar arasında yapılması en uygunudur.
Genel olarak okul öncesi dönemde gelişimin hızlı olması özelliği de dikkate
alındığında, dil ve konuşma bozukluğu olan çocuğun erken yaşlarda kaynaştırılması onun
var olan potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini sağlar.
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf
mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu
sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk açısından kaynaştırma eğitiminin yeri ve
önemi büyüktür. Çünkü:







Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk, akranlarını gözleme, model alma, taklit
etme, iş birliği kurma, paylaşma ve karşılıklı iletişim kurabilme fırsatlarından
yararlanmış olur.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların, yaşlarına uygun konuşma ve dil
modelleri gözlemleme fırsatları artar, dolayısıyla dili öğrenmeleri kolaylaşır.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların sosyal ve sözel etkileşimlerinde artış
olur.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların dil, motor, sosyal-duygusal, bilişsel
ve kişilik gelişimi gibi gelişim alanları desteklenerek, akademik ve psikososyal
gelişimlerinde olumlu yönde etkili olması sağlanır.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar, toplumsal bağımsız yaşam
becerilerini etkinlikler içinde ya da oyunlar sırasında öğrenebilirler.
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk, bir arkadaş grubuyla etkinliklerde
bulunması ve kabul görmesi kendine olan güvenini arttırır, bağımsız bir birey
olmasına katkıda bulunur. Bu durum çocuğun aynı zamanda bir topluluğa ait
olma ve değerli olma duygularını pekiştirir.

Kaynaştırma eğitimindeki çocuklar; öğretmenin olumlu tutumu ve uygun eğitimi ile
güven kazanırlar ve uygun beceriler geliştirirler. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların
normal çocuklarla birlikte etkinliklere katılmaları, oyun oynamaları daha büyük başarılar
elde etmek için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Araştırmalar normal çocukların
engelli çocuklara karşı olan tutum ve davranışlarını, onlarla düzenli olarak birlikte
oynadıkları takdirde daha olumlu yönde geliştiğini göstermektedir.
Sınıfa dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk katıldıysa kaynaştırma sınıf
öğretmeninin sorumlulukları:



Öğretmen çocuğa, kendini ifade etmenin önemini hissettirmeli ve konuşmaya
istek duymasını teşvik etmelidir.
Çocuk konuşurken ilgi ve sabırla dinlemelidir, nasıl konuştuğundan çok, ne
anlatmak istediğine yoğunlaştığını çocuğa fark ettirmelidir.
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Çocuğun konuşması, öğretmen ya da diğer çocuklar tarafından eleştirilmemeli
ya da alay konusu olmamalıdır.
Çocuğun düzgün konuşma çabaları mutlaka takdir edilmeli, aynı zamanda
öğretmen düzgün konuşarak çocuklara iyi model olmalıdır.
Etkinliklerde gerektiğinde söz hakkı öncelikli olarak konuşma bozukluğu olan
çocuğa verilmeli ve ona yeterli zaman tanınarak rahatlaması sağlanmalıdır.
Özel gereksinimli öğrenci ile sınıftaki diğer çocukların iletişiminin sağlıklı
olmasını sağlamalıdır. Küçük yaştaki çocukların empati kurma becerileri,
yetişkinlere göre daha fazla gelişmiştir, önyargıları olmadığından
kabullenmeleri daha kolay olacaktır.
Öğretmen dil ve konuşma bozukluğu olan çocukla, yüksek sesle konuşmamalı,
sözcükleri hecelememelidir, Uzun cümleler yerine basit, kısa ve kurallı
cümleler kurmalıdır.

Televizyon ve bilgisayardan uzak durmak konuşma becerilerini geliştirir.

2.2. Kaynaştırma Eğitimi Alan Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan
Çocukların Özelliklerine Uygun Etkinlikler
Okul öncesi eğitim kurumlarında dil ve konuşma bozuklukları olan çocukların
kaynaştırma eğitiminde yapılacak etkinliklerde, gerekli uyarlamaların yapılabilmesi için bu
çocukların özelliklerinin bilinmesi gerekir.
Dil ve konuşma bozukluğu riski olan çocukları desteklenmesinde dikkat edilmesi
gereken noktalar MEB Okul Öncesi Eğitim Programında aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
 İfade edici dil becerilerinde
sorun yaşayan çocuklar
 Alıcı dil becerilerinde sorun
 Dil bilgisi kurallarını yanlış
yaşayan çocuklar:
kullanırlar.
 Sorulara uygun cevaplar
 Bir konudan başka bir konuya
veremezler.
atlarlar.
 Sözlü olarak sunulan bilgiyi
 Sözcük dağarcıkları sınırlıdır.
kullanamazlar.
 Konuşurken doğru sözcüğü
 Sözlü yönergeleri takip
Belirtileri
bulmada zorlanırlar.
edemezler.
 Soru sormaktan çekinirler.
 Nitelik,
sıralama,
karşılaştırma
bildiren
 Hangi soruyu soracağını, soruyu
kavramları
anlamada
nasıl soracağını bilemezler.
zorlanırlar.
 Konuşurken
aynı
bilgiyi
 Karmaşık
cümleleri
defalarca tekrarlarlar.
anlamada zorlanırlar.
 Konuşurken karşılarındakilere
yeterli bilgi aktaramazlar.
Gelişim
Dikkat edilecek noktalar
Alanları
Öz bakım becerilerinin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla
aynı aşamalarda gerçekleşir
Öz bakım
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık
sağlar.
Çocukla normalden biraz daha yavaş ve sakin bir biçimde konuşulmalıdır.
Dil
Çocuk konuşurken dikkatle dinlemelidir.
29

Çocuğun taklit etmesi için ona uygun model olunmalıdır.
Çocuğun ifadeleri yeni sözcükler eklenerek genişletilmelidir. Çocuk “kedi”
derse, “Evet küçük kedi”/ “Kedi üşümüş.” gibi genişletmeler yapılabilir.
Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları fark edildiğinde ilgili uzmanlara
yönlendirme yapılmalıdır.
Bilişsel becerilerin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla
aynı aşamalarda gerçekleşir.
Bilişsel
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık
sağlar.
Grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir ancak grup
Sosyal ve önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır.
Sınıftaki çocuklar dil ve konuşma bozukluğu olan arkadaşlarını kendi
Duygusal
gruplarına almaları konusunda yönlendirilmelidir.
Motor becerilerin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı
aşamalarda gerçekleşir.
Motor
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık
sağlar.
Okul öncesi kaynaştırma sınıflarında yoğun olarak özel tekniklerin kullanılmasına ya
da ayrı eğitim programlarının hazırlanmasına gerek yoktur. Tüm çocuklar aynı etkinlikleri
paylaşmalıdırlar. Kaynaştırma sınıfında uygulanabilecek çok özel teknikler veya sihirli
formüller ya da tüm kaynaştırma sınıflarında etkili olabilecek tek bir metot yoktur. Konuşma
bozukluğu olan çocuğun durumu ve sınıfın durumu ele alınarak öğretmen programını
hazırlanmalıdır. Planlar esnek ve çocuk merkezli olmalıdır.
Erken çocukluk döneminde dil gelişimi ve konuşma gelişiminin desteklenmesi için
bireysel etkinliklerin yanı sıra grup etkinlikleri de yapılmaktadır. Özellikle oyun zamanı,
müzik etkinlikleri, oyun etkinlikleri, drama çalışmaları, Türkçe dil etkinlikleri çocuklarda dil
ve konuşma gelişimini destekleyici etkinliklerdir. Ayrıca erken çocukluk eğitimi
kurumlarında dili kullanma konusunda çocuğa doğru model olunan her etkinlik dolaylı
yoldan da olsa dil ve konuşma gelişimini desteklemektedir.
Erken çocukluk eğitimi kurumlarında Türkçe dil etkinliklerinde hikâye öncesinde;
sohbet, bilmeceler, tekerlemeler, şiirler, parmak oyunları, hikâye saatinde; hikâye dinleme ve
anlatma, hikâye sonrası etkinliklerde; hikâyenin dramatize edilmesi, hikâye tamamlama,
pandomim gibi etkinliklerin yapılması çocukta alıcı ve ifade edici dil gelişimini
desteklemektedir. Bu etkinlikler bireysel ya da grupça uygulanarak çocukta dinleme
alışkanlığının kazanılmasında, dilin akıcılığında, gramer kurallarına uygunluğunda, anlamlı
cümleler kurulmasında etkilidir. Ayrıca bu etkinliklerde kostümler, kuklalar ya da maskeler
kullanmak, çocuğun kendini daha rahat hissetmesini ve konuşmanın akıcı olmasını
sağlamada yardımcı olmaktadır. Ayrıca okula geliş zamanı ve oyun saati aktif bir iletişimpaylaşım içerdiği için kaynaştırma öğrencisine katkıları çoktur. Dil ve konuşma bozukluğu
olan çocuklarla birlikte yapılabilecek küçük ve büyük grup etkinlikleri düzenlemek, dil ve
konuşma gelişimi açısından önemli ve gereklidir. Bu etkinliklerin uygulanması öncesinde
çocuğun dikkati çekilmeli ve dikkat kontrolü sağlanmalıdır.
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Etkinliklerde dikkat edilmesi gereken noktalar:











Çocuğun doğallığını bozacak her türlü davranış ve yaklaşımdan kaçınılmalıdır.
Etkinlikler çocuğun gelişimsel düzeyine ve ilgi alanlarına uygun olmalıdır.
Kullanılacak araç-gereçlerin ve eğitim ortamının çocuğun gelişimine uygun ve
güvenli olmasına dikkat edilmelidir.
Çocuğun anlama düzeyine uygun sözel talimatlar seçilmelidir.
Etkinlikler basitten karmaşığa, somuttan soyuta olacak şekilde düzenlenmelidir.
Kazanılması hedeflenen davranış için önce model olunmalı, çocuk o davranışı
yapmakta zorlanıyorsa desteklenmelidir.
Etkinlikler esnasında çocuğun rahat hareket etmesini sağlayacak şekilde
giyinmiş olmasına özen gösterilmelidir.
Etkinliklerin süresi çok iyi ayarlanmalıdır. Kısa süren etkinlikler çocukta hayal
kırıklığı yaratabileceği gibi çok uzun etkinlikler de sıkılmasına neden olabilir.
Etkinlikler hakkında çocukla konuşulmalı, onu da yaptıkları hakkında
konuşması için desteklemeye özen gösterilmelidir.
Etkinliklerin uygulanması öncesinde öğretmenin, çocuğun dikkatini çekme,
dikkat kontrolünü sağlama, ortak ilgi oluşturma gibi öğrenmeye hazırlık
becerilerini sağlamış olması gerekmektedir.

Etkinliklerin uygulanması öncesinde öğrenmeye hazırlık için gerekli beceriler
sağlandıktan sonra yapılabilecek çalışmalar iki bölümde incelenebilir:


Konuşma organlarının hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar





Nefes çalışmaları
Dil, dudak, çene ve yüz kasları alıştırmaları

Sesleri dinleme anlama ve kullanma çalışmaları

2.2.1. Konuşma Organlarının Hazır Hale Getirilmesi İçin Yapılan Çalışmalar
Konuşmanın gerçekleşmesi motor bir beceridir ve konuşma organlarında ya da nefesi
kullanmada görülen problemlerde çocuğun konuşma seslerini çıkarması zorlaşmakta hatta
imkânsızlaşabilmektedir. Bu tür problemi olan çocuklara, problemin sebebine bağlı olarak
(nefes problemi mi yoksa konuşma organlarının kullanımıyla ilgili bir problem mi olduğuna
bakılarak) bireysel ya da grup etkinlikleri yaptırılır.
2.2.1.1. Nefes Çalışmaları










Üfleyerek pervane döndürme
Masa üstündeki kağıdı üfleyerek hareket ettirme
Mum üfleme
Suyu üfleyerek dalgalandırma
Balon şişirme
Üfleyerek mum söndürme
Kâğıt üfleme
Sakız şişirme
Pinpon topunu üfleyerek masadan düşürme
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Flüt, mızıka gibi müzik aletleriyle denemeler yapma
Islık çalma
İpe asılı oyuncak ya da boncukları üfleyerek hareket ettirme
Aynaya üfleyerek buğu yapma
Kamışla sıvı içme ve üfleme
Suluboyayı kâğıda damlatıp üfleyerek boyanın dağılmasını sağlama
İki yanağı hava doldurarak şişirme ve sonra üfleme

Resim 2.1: Nefes çalışmaları

2.2.1.2. Dil-Dudak-Çene ve Yüz Kasları Alıştırmaları
Bu çalışmaların amacı çocuğunuzun ağız ve dil kaslarının güçlendirilmesidir.
Konuşmanın gerçekleşebilmesi ve anlaşılır olabilmesi için bu kasların yeterince güçlü olması
gereklidir.











Yalama çalışması (dudaklara bal-reçel gibi tatlı maddeler sürerek yalama,
çalışmalarıyla dil, dudak, ağız kaslarının gelişmesini sağlamak)
Aynaya bakarak dilini değişik şekillerde hareket ettirmek
Dişleri birbirine vurma çalışması
Lolipop, dondurma yalama
Dili dışarı çıkarıp çekme ve dili yuvarlama
Sakız çiğneme
Dudakları açma, kapama, büzme
Ayna karşısında yüzü komik şekillere sokma
Çeşitli mimik hareketleri (gülme, kızma, somurtma, öpücük verme, ağlama vb.)
Çeşitli sesler çıkarma ( Kahkaha, hıçkırık, hapşırma )
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Dil ile yanağı dışa itme
İki dudağı ağız içine alma
Sırayla alt dişleri ve üst dişleri gösterme
İki yanağı dişler arasına çekme
Burunu buruşturarak yukarı çekme
Üst dudağı ısırır gibi yapma

Nefes çalışmaları ve dil, dudak, çene, yüz alıştırmaları geliştirilip çeşitlendirilebilir.
Etkinlik: Ağzınız = Eviniz
Çocuklarla beraber yüzünüze değişik ifadeler verin (mutlu, üzgün, kızgın, şaşırmış,
öpücük, gülümseyen, yorgun). Senin evin nerede? Ağzınızı kocaman açın. Evin temizlikçisi
nerede? Dilinizi dışarı çıkarın ve sağa-sola oynatın. Evin çatısını temizleyelim. Dilinizin
ucunu üst damağınızda gezdirin. Senin evinin pencereleri nerede? Dişlerinizi göstererek
gülümseyin. Üst pencereleri temizleyelim. Dilinizin ucunu üst dişlerinizin üstünde gezdirin.
Alt pencereleri temizleyelim.
Dilinizin ucunu alt dişlerinizin üstünde gezdirin.
Üst pencerelerin içini temizleyelim.
Dilinizin ucunu üst dişlerinizin iç tarafında gezdirin.
Alt pencerelerin içini temizleyelim.
Dilinizin ucunu alt dişlerinizin iç tarafında gezdirin.
Bütün pencereleri temizleyelim.
Dilinizin ucunu hem alt hem de üst dişlerinizde gezdirin.
Ön kapıyı temizleyelim.
Dilinizin ucunu dudaklarınızın üstünde gezdirin.
Oh, işte dondurmacı geliyor, ne diyor?
Ding-dong, ding-dong.
Caddeye bakalım. Dilinizi çıkarın ve ağzınızın köşelerine uzatın.
Dondurmayı kocaman yalayalım. Dilinizi dışarı çıkarın, yanlarını kıvırmaya çalışın.
Oh, bak, çenenin üstüne geldi, alalım. Dilinizin ucuyla çenenize dokunmaya çalışın
Oh, bak burnuna da geldi, hadi alalım. Dilinizin ucuyla burnunuza dokunmaya çalışın.
Oh, bak çenende, bak burnunda
Dilinizi hızla bir aşağı bir yukarı hareket ettirin.
Bak motorsiklet geliyor. Ne diyor? Brrrımm, brrımm.
Evin temizlikçisi çok korktu, evin içine kaçtı ama etekleri takılı kaldı.
Dilinizi dişlerinizin arasına sıkıştırın ve üfleyin.
Oh, temizlikçi çok kızdı. Motoru çalıştır.
Dilinizi dişlerinizin arasına sıkıştırın ve çok sesli olarak üfleyin.

2.2.2. Sesleri Dinleme Anlama ve Kullanma Çalışmaları
Dilin beş bileşenini oluşturan kurallardan (söz dizimi, biçimbilgisi, ses bilgisi, anlam
bilgisi, kullanım bilgisi) hangisinin ya da hangilerinin kullanımında gerilik olduğu ve
derecesi yapılan gözlem ve testlerle belirlendikten sonra çocuğun geri olduğu alan ya da
alanlarda geliştirilmesini amaçlayan çalışmalardır. Bu çalışmalar grup olarak ya da bireysel
olarak uygulanabilir.
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Yapılabilecek çalışmalar ve örnekler:




















Çevreden gelen sesleri dinleme ve ayırt etme: Korna sesi, kuş sesleri, insan
sesleri, saat tıkırtısı, rüzgâr sesi, zil sesi, ayak sesler vb.
Ses üretme: Bir kâğıdı yırtarak ya da buruşturarak, iki nesneyi birbirine sürterek
ya da vurarak, bir şeyi başka bir şeyin içine atarak (Kavanoz içine boncuk
atmak gibi), el çırparak, parmak şıklatarak, hapşırarak, nesneleri sallayarak ses
üretme gibi
Basit talimatlara uyma: Al, aç, otur, getir, gel gibi talimatlara uyma
Hareket taklidi yapma: Vücutla yapılan hareketleri çocuğun izlemesini ve
yapmasını istemek
Sözel uyaranla hareket taklidi yapma: Sözel uyaranla birlikte hareketi de aynı
anda yaparak onun da taklit etmesini isteme
Hareket yapmasını isteme: Hareketi göstermeden sadece söyleyerek, yapmasını
isteme
Bir nesnenin farklı nesnelerle ilişkisinden doğan sesin ne olduğunu bulma:
Bardak, kâğıt, su, boncuk, kaşık gibi nesneler çocuğa gösterilir. Sonra çocuğun
gözleri bağlanarak iki nesne ile ses çıkarılır ve hangi nesnelerin sesi olduğu
sorulur.
Hareket ile sesi bağdaştırma: Eyleme uygun sesi çıkarma, sözcüğü kullanma
Tek bir nesneyi içeren talimatı dinleme ve yerine getirme: “Bardağı al.” gibi
Tek bir nesne ile iki eylem gerektiren talimatı dinleme ve yerine getirme:
“Bardağı al bana ver” gibi
İki eylem, iki nesne gerektiren talimatı dinleme ve yerine getirme: “Kapıyı aç,
silgiyi ver” gibi
İstek içeren cümleleri soru haline getirme: “Kalemi verir misin ?” gibi
Konuşma seslerinin fonundaki (altındaki) sesleri ayırt etme: Konuşurken
dışarıdaki rüzgâr sesini ayırt etme, konuşurken dışarıdaki araba seslerini ayırt
etme gibi
Konuşma üzerinde dikkat toplama, izleme ve tekrar etme
Konuşan ayna: Öğretmen konuşurken ses, hece, sözcük, cümle çocuk tarafından
tekrarlanır.
Fısıltı çalışması: Fısıltıyla konuşarak çocuğun dikkati konuşmaya çekilir.
Duyguları tanıma, ayırt etme: Sözcüklere yüklenen duyguları tanıması ve
kullanması (üzülme, mutluluk, endişe gibi)

Bu etkinliklerin hepsinin bir seferde uygulanması gibi bir gereklilik yoktur. Çocuğun
geri olduğu noktalarda yoğunlaşmak gerekir. Örneğin, çocuğun algılama ile ilgili bir
problemi yoksa daha çok anladığını ifade etme çalışmaları üzerinde durulmalıdır. Ya da basit
cümleleri kurabilirken daha çok sözcükten oluşan cümleleri kurmakta zorlanıyorsa çalışma
bu doğrultuda yürütülmelidir.
Çocuklar gün boyu oyun oynamaktan büyük zevk alırlar. Dil ve konuşma bozukluğu
olan çocuklarla birlikte grupça uygulanabilecek bazı etkinlikler, oyun yoluyla çocuğa dil ve
konuşma becerisi kazandırılmasına yardımcı olur.
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Kaynaştırma eğitimi alan dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar için etkinlik
örnekleri:

Hayvanat bahçesi
Etkinlik çeşidi: oyun (büyük grup etkinliği)
Her çocuk kendisine bir eş seçer. Eşler oyun boyunca sesini çıkarmak istedikleri
hayvanı belirlerler. Sonra tüm çocukların gözleri bağlanır, eşlerin birbirinden uzaklaşması
için odada bu şekilde kısa bir süre dolaştırılır. Verilen bir komutla her çocuk eşiyle belirlemiş olduğu hayvan sesini çıkarır ve odadaki farklı hayvan sesleri arasında eşinin çıkarmış
olduğu hayvan sesinden eşini bulmaya çalışır. Bütün çocuklar eşlerini bulunca oyun yine
oynanır. Örneğin, iki çocuk kedi sesini çıkarmaya karar verdilerse gözleri bağlı "miyav"
sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar.


Aşure pişirelim

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Sınıftaki çocuklara aşurenin içine konan malzemelerin adlan söylenir. Çocukların
sayısı fazla ise, iki oyuncuya bir ad verilebilir. Öğretmen oyuna şöyle başlar:
Aşure pişireceğiz, bütün malzemeyi aldım, fakat şekeri unutmuşum. Şeker adını alan
çocuk ayağa kalkar ve:
Şekeri var ama buğdayı yok der. Bu sefer buğday ayağa kalkar.
Buğdayı var ama.... (istediği arkadaşının aşuredeki adını söyler). Oyun bu şekilde
sürdürülür. Yanılan olursa oyun dışı edilir. Oyunda çıkan olursa onun adı söylenmez.
Değişiklik: Oyunculardan biri aşure malzemesinin adını söylemez, onun yerine "her
şeyi var ama aşçıbaşısı yok" derse, oyuna öğretmen de katılır.


Ben kimim?

Etkinlik çeşidi: oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuklardan bir ebe olarak seçilir ve sınıfın önünde arkası dönük durur. Öğretmenin
işaret ettiği öğrenci herhangi bir hayvan sesi taklit etmeye çalışır. Ebe bu sesi çıkaran
arkadaşını tanırsa yer değiştirir. Hayvan sesi çıkaran çocuk ebe olur. Tanıyamazsa ebeliği
sürer.

Nesi var
Etkinlik Çeşidi: oyun (büyük grup etkinliği)
Sınıf ortamında ya da çoklu gruplarda daha rahat oynatılabilecek bir oyun. Çocuklara
oyun açıklandıktan sonra çocuklardan biri bulunulan ortamdan uzaklaştırılır. Kalan çocuklar
bulundukları ortamdan ortak bir nesne seçerler. Odadan çıkarılan çocuk geri çağırılır ve
arkadaşlarına teker teker ‘nesi var?’ diye sorar. Verilen cevapları değerlendirerek nesneyi
bulmaya çalışır. İki kişi oynanacaksa da dışarı çıkarmaya gerek olmadan bir kişi ebe olur ve
diğeri de aklından bulunduğu ortamdan bir nesne tutar.
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Ebe tutulan nesneyi tahmin etmeye çalışır. Üç tahmin hakkı vardır. Eğer üçüncü
tahminde de bilemezse arkadaşları tarafından çeşitli şekillerde cezalandırılır.


Ateş, toprak, hava, su

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Yumuşak bir top ya da düğüm atılmış bir mendilin oyuncudan oyuncuya atılmasıyla
oynanır. Topu atan oyuncu "ateş" derse, topu tutan oyuncu sessiz kalır. Eğer "toprak" derse,
atıcı ona kadar saymadan topu tutan oyuncunun bir kara hayvanı adı; "hava" derse bir kuş
adı; "su" derse bir balık adı söylemesi gerekir. Oyuncu yanarsa cezalandırılır.


Ne uçmaz, ne gezmez, ne yüzmez?

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuğunuza sırasıyla ne uçmaz, ne gezmez, ne yüzmez diye sorular yöneltin, daha
sonra aynı soruyu tek tek değil de bir defada sorarak sırasıyla cevaplamasını isteyin. Bir
örnek verin, kedi uçmaz, ağaç gezmez, taş yüzmez gibi. Bu oyunu saniye tutarak oynarsanız
çok heyecanlı ve eğlenceli olacaktır.


Eğlenceli tahmin

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Aklınızda bir hayvan tutup, o hayvanın özelliklerini çocuğunuza ipucu olarak verin.
Örneğin; uzun bir boynu var, üzeri benekli, ağaç yapraklarını yer. Bu nedir? (zürafa). Suda
yaşar, kısa bacakları ve kocaman dişleri vardır, yeşildir. Bu nedir? (timsah). Sütü sever,
tüyleri vardır, miyav der. Bu nedir? (kedi). Çocuğunuz cevabı bildiğinde o hayvanı
canlandırmasını ve hareketlerinden oluşan bir drama yapmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra
onun size aklında bir hayvan tutup, ipuçları vermesini söyleyebilir, ailece oynayabilir ve
birlikte canlandırabilirsiniz.


Pamuk üfleme oyunu

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuklar masaya karşılıklı olarak otururlar. Ortaya pamuk topları koyunuz ve oyuna
başlayınız. Pamuk masanın üzerinde üflemeyle oradan buraya sürüklenecektir. Oyunda
masanın üzerinden pamuğu yere kim düşürürse oyunu kaybeder. Kalan çocuklar tekrar
oynarlar. En sona kalan çocuk oyunun galibidir.


Şarkı bulmaca

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuklara, şimdi bir kelime söyleyeceği ve onunda bu kelimeden şarkı söylemesini
istenir. Örneğin; “uzun” kelimesini söylenir ve çocuğun uzun kelimesinin geçtiği bir şarkı
söylemesi istenir. “İki uzun kulağım bir fısıltıyı duyar” gibi. Ardından farklı kelimeler
söylenir ve oyuna bu şekilde devam edilir.
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Eğlence treni

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Öğretmen kâğıtlara daireler çizerek çocuklardan kesmelerini ister. Kesilen daireleri
tren vagonu gibi dizer. Bazı dairelerin arkasına bir ‘adım ilerle, sevdiğin bir şarkı söyle, bir
bilmece sor, evdekileri öp’ gibi yönergeler yazar ve ters çevirir. Sonra sırasıyla cümle
tamamlama yarışması yapılır. Çocukların verdikleri her doğru cevapta bir daire zıplayarak
ilerlemelerini söyler. Örnek; ‘kar yağıyor çünkü… Pencereler açık bu yüzden… Şemsiyemi
yanıma almadım çünkü… Yolda yürürken taşa takıldım çünkü… gibi cümleleri doğru bir
şekilde cevaplamasını sağlayın. Verdiği her doğru cevapta üstünde bulunduğu dairenin
yönergesini uygulamasını sağlayın. Yanlış cevaplarda ise doğru cevap verene kadar aynı
dairenin üstünde durmasını söyleyin.


Rüzgâr ve yaprak

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Öğretmen çocukları ikişerli gruplara ayırır. Çocuklardan biri rüzgâr diğeri de rüzgârda
savrulan yaprak olacaktır. Rüzgâr rolündeki çocuk üfleyerek yaprağı hareket ettirecektir.
Yaprak rolündeki çocuksa rüzgârın şiddetine göre sınıf içinde oradan oraya savrulacaktır.
Rüzgâr durduğunda duracak, hafif rüzgârda sallanacak, şiddetli rüzgârda hızlı hareket
edecektir.


Eğer… oyunu

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuklar arasından ebe seçilir. Seçilen ebe “Eğer”le başlayan bir cümle söyler. İşaret
ettiği arkadaşı cümleyi tamamlar.
Örneğin;
Ebe: Eğer bir köpek olsaydım,
Diğer Çocuk: Hav hav derdim.
Ebe: Eğer şemsiyem olsaydı,
Diğer Çocuk: Yağmurda ıslanmazdım.
Ebe: Eğer acıkmış olsaydım,
Diğer Çocuk: Yemek yerdim.


Adını bul

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Bir torbaya anahtarlık, çay kaşığı, tuzluk, saat gibi küçük nesneler konur. Her çocuk
sırayla bir nesne çeker ve çektiği nesnenin adını söyler. Daha sonra ise çekilen nesnenin ne
işe yaradığı, neden yapılmış olduğu gibi sorulara oyun zenginleştirilebilir.
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Bil bakalım ne yapıyorum?

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuklardan biri bir iş yapılırken çıkan basit sesleri çıkararak konuşmadan o işin
hareketlerini yapar. Örneğin çivi çakmak, yemek pişirmek, gazoz kapağı açmak gibi. Diğer
çocuklar onun ne sesi çıkardığını ve ne iş yaptığını bilmeye çalışır.


Babam çarşıya gitti

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Öğretmen “Babam çarşıya gitti, armut aldı.” diyerek oyunu başlatır ve çocuklardan
birini işaret eder. İşaret edilen çocuk kalkar ve öğretmenin söylediği meyve adının son
harfiyle başlayan ve çarşıdan alınabilecek bir meyve, sebze ya da nesne söyler. Örneğin,
“Babam çarşıya gitti, tere aldı.” der ve bir arkadaşını işaret eder. İşaret edilen çocuk aynı
şekilde oyunu sürdürür.


Sen ne duydun oyunu

Etkinlik çeşidi: Oyun (büyük grup etkinliği)
Çocuklardan gözleri kapalı olarak birkaç dakika sessiz durmaları ve sınıf dışından
gelen sesleri (Ayak sesi, rüzgâr sesi, kuş cıvıltıları vb.) dinlemeleri istenir. Bir süre sonra
öğretmenin komutuyla gözlerini açarlar. Öğretmen çocuklara sırayla “Sen ne duydun?” diye
sorar. Her çocuk duyduğu sesleri ve sesin özelliklerini söyler. Örneğin, “Ayak sesi duydum,
hızlı yürüyen birinin ayak sesiydi; çocuk sesi duydum, ağlayan bir çocuğun sesiydi” gibi.


Miço (rond)














Etkinlik çeşidi: Oyun ve müzik (bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)
Çocuklar eşleriyle birlikte karşılıklı geçerler
Miço nerden geliyor
Harmanlıktan aşağı
Oyna da miço oyna (nakarat)
Zıpla da miço oyna
Miço ellerin nerde
Kıvrım kıvrım bellerde
Miço gözlerin nerde
Fıldır fıldır yerlerde
Şarkı sözlerine uygun hareketler yapılır.

Sen oyna (rond)






Etkinlik çeşidi: Oyun ve müzik (bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)
Çocuklar halka şeklinde yere otururlar. Şarkı söylenir:
Bir zamanlar kral idik Mısır’a
Şimdide kaldık eski bir hasıra
Suyumuzu kaynatalım
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Şu (isim)i oynatalım (İsmi söylenen çocuk ayağa kalkıp halka içinde
oynamaya başlar.)
Sen oyna (isim) sen oyna
Sen oyna (isim) sen oyna

Resimli öykü

Etkinlik çeşidi: Türkçe dil (büyük grup etkinliği)
Çocukların yakın çevrelerinden veya tanıdık olay veya masalları resmeden 24 tane
resimli kart seçilir. Tüm kartlar masaya koyulduktan sonra çocuklardan biri, bir kart alır ve
arkadaşlarına gösterir, resimdeki varlığın adını söyler (örneğin, serçe). Bir sonraki çocuktan,
buna artık anlamlı bir biçimde uyacak ve küçük bir öykü oluşturacak kart bulması istenir.
Bunu anlayan çocuk, örneğin serçeyi ağaçta gösteren kartı alır ve bir önceki kartın yanına
koyar ve resmi anlatır. (serçe ağaçta). Sırası gelen çocuk uygun kart bulmaya çalışır. Oyun,
masada ilişkisi kalmayan kartlar kalıncaya kadar sürer. En çok karta sahip olan çocuk, oyunu
kazanarak, oluşturduğu öyküyü anlatır.


Isınma çalışması I

Etkinlik çeşidi: Drama (büyük grup etkinliği)
Öğretmen çocuklara “çocuklar şimdi el ele tutuşup kocaman bir halka olalım” der.
Halka olunduktan sonra yere oturulur. Öğretmen “çocuklar ben sizlerin adını bilmiyorum, siz
de benim adımı bilmiyorsunuz. Şimdi sizlerle hem oyun oynayalım hem de adlarımızı
öğrenelim. Adımızı, kaç defada söylüyorsak elimizi birbirine o kadar vurarak söyleyeceğiz.
Örneğin, benim adım Ay-sel, kaç defada söylüyorum, iki defada, o zaman adımı söylerken
iki defa elimi çırpacağım. Önce ben yapayım, sonra hep birlikte yapalım” yönergesini verir.
Bütün çocuklar için tekrarlanır. Ortaya değişik renklerde kurdeleler konur (az sayıyla
başlanır, sayı artırılır). Lider çocuklara “şimdi biri dışarı çıkacak biz de bu kurdelelerden
birini alacağız, arkadaşımız geldiğinde eksik olan renkteki kurdelenin hangisi olduğunu
söyleyecek” der, ilgiye göre oyun devam ettirilir.


Isınma çalışması II

Etkinlik çeşidi: Drama (büyük grup etkinliği)
Öğretmen “herkes yanındaki arkadaşının elini tutsun” der. “El ele tutunca ikişerli
küçük gruplar olduk, şimdi kocaman bir balon olalım” der. “Balonumuz hava kaçırıyor
(yavaşça küçülür), üfleyerek şişirelim (hızlı-yavaş çeşitlemeleri yapılır)” der. Öğretmen bir
top gösterir ve “topu sırayla herkes eline alacak, ve yanındakinin adını söyleyip yanındakine
verecek” der (arkadaşımın adı Beril gibi). “Şimdi müzikle dans edeceğiz, müziği
kapattığımda herkes kendisine başka bir eş bulacak” (çalışma her defasında başka bir
çocukla eş olacak şekilde devam ettirilir). Öğretmen “en son eş olduğunuz arkadaşının kim
olduğuna dikkat edin, müziği kapattığımda herkes en son eş olduğu arkadaşını bulup eşinin
ellerine elleri ile vursun” der (bir kaç kere tekrarlanır).

39



Meslekler draması

Etkinlik çeşidi: Drama (büyük grup etkinliği)
Öğretmen öğrencileri “U” şeklinde oturmaları için yönlendirir. Çocuklarla
“Meslekler” ile ilgili sohbet edilir. Meslekler ile ilgili resimler gösterilerek öğrencilerin
görüşlerini ifade etmesi sağlanır. Büyüdüklerinde hangi mesleği yapmak istedikleri sorulur.
Daha sonra öğretmen “Meslekler Draması” için etkinliğin sözlerini çocuklara birkaç kez
tekrarlar. Çocukların hangi meslek olduğunu bilmesi istenir. Daha sonra rol dağılımı
yapılarak her öğrencinin uygun olarak kendi mesleğini canlandırması beklenir.
Yaraları sarar, hastalara bakarım. Bembeyaz giyinirim. Kimim ben? (Doktor)
Hem anneyim, hem baba. Hem kardeşim, hem abla. Yorulmam öğretmekten, sevgimi
herkese dağıtırım ben. Kimim ben? (öğretmen)
Sıcak sıcak seversiniz, bir güzel de yersiniz. Ah ne tatlıdır, ne güzel. Kimim ben?
(Aşçı)
Çöreklerim, böreklerim, simitlerim ekmeklerim. Ne güzeldir, ne güzel. Bil bakalım
kimim ben? (Fırıncı)
Sokaklarda gezdiririm, uzaklara da götürürüm. Sabah akşam yorulmadan, taşırım sizi
bıkmadan. Kimim ben? (Şoför)
Gökyüzünü kuşları, ağaçları kırları. Çizer boyar süslerim. Fırçam arkadaşımdır.
Kimim ben? (Ressam)
Notalara ses veririm, ritmleri birleştiririm. Bazen yalnız bazen birlikte, söylerim de
söylerim. Kimim ben? (Şarkıcı)
Domates biber patlıcan, bulunur bende her zaman. Üzüm, kiraz, elma, nar... Ne
ararsan bende var. Kimim ben? (Manav)
Ben sahnede yaşarım, alkışlarınızla varım. Çocuk, büyük oyunlarında; oynarım ben
oynarım. Kimim ben? (Tiyatrocu)
Haberleri okurum, sabah akşam sizlere. Sporu, hava durumunu, iletirim herkese.
Kimim ben? (Spiker)
Her yeri dolaşırım, uzakları aşarım. Dünyadan, yurttan size, her gün yazı yazarım.
Kimim ben? (Gazeteci)
Yıldızlara giderim, Dünyayı terk ederim. Evrende ne var, ne yok? Araştırır,
gözlemlerim. Kimim ben? (Astronot)
Arabaları yönetirim, yayalara yol gösteririm. Bir dur, bir geç diyerek, düdüğümü
öttürürüm. Kimim ben? (Trafik polisi)
Doktorun sağ koluyum, onun ayrılmaz parçasıyım. Dikiş iğne, yara sarmak. İşimdir
benim koşturmak. Kimim ben? (Hemşire)
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Korkar herkes yangın olunca. Ben koşarım oraya çabucak. Korkusuzum, cesurum.
Yangın söndürmekte ustayım. Kimim ben? (İtfaiyeci)
Küçük, büyük, erkek, kadın. Biraz kısa, biraz uzun, saçları keser, tararım. Sonra da
eserime bakarım. Kimim ben? (Kuaför)
Uzak yakın yağmur kar demem. Taşırım çantamda onca mektubu. Görünce yüzünde
bir gülümseme, unuturum tüm yorgunluğumu. Kimim ben? (Postacı)


Doğaçlama

Etkinlik çeşidi: Drama (büyük grup etkinliği)
Büyük bir mavi örtü yere serilir, çocuklara “burası bir deniz, şimdi hep birlikte
minderleri kullanarak bir gemi yapalım, ben gemiye çıkan merdivenleri yapıyorum vs.”
denir. Geminin yapımı bittikten sonra herkes geminin dışına çıkar. Öğretmen “ben bu
geminin kaptanıyım ve birazdan güzel bir deniz yolculuğuna çıkacağız, çok değişik yerlere
gideceğiz, şimdi herkes kendisine bu gemide yapabileceği bir meslek düşünsün. Düşünenler
hareketleri ile mesleklerini göstersinler. Uygun bulduklarım benimle bu deniz yolculuğuna
gelecekler” der. Çocukların hepsi mesleklerini gösterir ve gemiye binerler. Bütün çocukların
gemiye binmeleri sağlanır. Öğretmen “herkes işinin başına, gemi denize açıldı, artık
gemiden inemeyiz” der. Daha sonra “deniz dalgalanmaya başladı, dalgalar gittikçe büyüyor,
gemi sallanmaya başladı” gibi yönergeler kullanılır (deniz olarak kullanılan mavi örtü
sallanır). Öğretmen “şimdi gemimiz bir adaya yaklaşıyor” der. Adada bir inceleme gezisi
yapılır, ağaçların içinden yürünür, mis gibi kokan çiçeklerin olduğu bir yere gelinir. Değişik
hayvanlarla karşılaşılır. Gemide yiyebilmek için değişik yiyecekler toplanır. Öğretmen “artık
gemiye dönme zamanı geldi” der. Yolda dönerken lider “burada uçamayan bir kuş var. Bu
kuş neden uçamıyor, neler yapılabilir?” der. Gelen öneriler değerlendirilir. Öğretmen “evet
çocuklar gemimize geldik, herkes işine dönsün” der ve yolculuğa bir süre devam edilir.
Öğretmenin yönergeleri ile gemi karaya yanaşır ve herkes gemiden iner. Herkes mavi
örtünün çevresine oturur. Adaya neden gidildiği, kuşun kanadının neden kırılmış olabileceği,
oyun sırasında en çok ne zaman üzüldükleri, ne zaman mutlu oldukları vb. gibi sorular
sorulur.


Doğaçlama

Etkinlik çeşidi: Drama (büyük grup etkinliği)
Öğretmen “şimdi hepimiz gökyüzündeki bulutlarız, gökyüzünde dolaşıyoruz,
dolaşırken diğer bulutlara çarpmıyoruz” der. Öğretmen “hafiften rüzgâr esmeye başladı,
rüzgâr bulutları sürüklemeye başladı”, “rüzgâr gittikçe hızlanıyor, bulutlar da gökyüzünde
daha hızlı ilerliyor, birbirlerine çarpmamaya çalışıyorlar” gibi yönergeler kullanır. Lider
çocuklara “bulutlar ileride gördükleri pembe dünyaya doğru ilerlemek istiyorlar (lider daha
önceden pembe bir örtüyü sınıfın uygun bir yerine asmıştır) ama rüzgâr bulutların
ilerlemesini engelliyor. Bulutlar ilerlemeye çalışıyor, rüzgâr bulutların ilerlemesini
engellemeye devam ediyor”. Bir süre devam edilir. Öğretmen “bulutlar, hep birlikte sessizce
rüzgârı dinleyelim. Ben duyuyorum, eğer istediği şeyleri yaparsak bizim mavi dünyaya
gitmemize yardımcı olacağını söylüyor. Acaba rüzgâr bizden ne istiyor?” der ve çocuklardan
(bulutlardan) gelen yanıtlar dikkate alınarak rüzgârın istekleri yapılır.
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Öğretmen de bu arada “rüzgâr, tek ayak üzerinde durmamızı istiyor, tek ayakla
sıçrayarak gitmemizi istiyor, çift ayakla sıçrayarak gitmemizi istiyor” der ve çocukların
söylenen yönergeye uygun hareket etmelerini sağlar. Lider “rüzgâr artık esmiyor,
bulutlarımız çok yorulmuşlar, yavaş yavaş pembe dünyaya doğru ilerlemeye devam
ediyorlar. Bulutlar pembe dünyaya gelirler. Burada çok güzel oyuncaklarla karşılaşırlar ve
bu oyuncaklarla oynarlar” der.
Doğaçlama sonunda “Çocuklar oyunumuz süresince neler yaptık?” “Bulut olunca ne
hissetiniz?” “Rüzgâr esmeye başlayınca neler yaptınız?”, “Pembe dünyada hangi
oyuncaklarla oynadınız?” gibi sorularla çocukların süreç boyunca yaşadıkları konuşulur.


Balonların içinde ne var?

Etkinlik çeşidi: Fen (büyük grup etkinliği)
Çocuklar içine farklı nesneler konmuş balonlardan birer tane alırlar. Aldıkları renge
göre gruplarını oluştururlar. Çocuklar balonlara dokunarak içlerinde hangi malzemelerin
olduğunu tahmin etmeye çalışırlar. Balonların içinde ne olduğu, büyüklükleri, sert ya da
yumuşak olup olmadıkları, kokuları, kullanıldığı yerler, şekilleri hakkında birbirlerine
sorular yönelterek konuşurlar. Çocukların tahminleriyle ilgili çizim yapmalarına fırsat verilir.
Neden bu tahminde bulunduklarını söylerler. Çocukların tahminleri öğretmen tarafından
çizimlerin üzerine yazılır. Çocukların çizimleri gruplara göre masalara yerleştirilir.
Kendilerinde hangi renk balonların olduğunu söylerler. Çocuklar balonunun içindeki
nesneleri çıkararak yapmış olduğu çizimler ile karşılaştırırlar. Çizimler ve nesneler hakkında
konuşulur. Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa; alıcı dilde problemi olan
bir çocuk varsa, çocuğa basit ve kısa cümlelerle soru sorulur. İfade edici dilde problemi olan
bir çocuk varsa, sorulan soruya yanıt verebilmesi için yeteri kadar süre tanınır. Çocuk
sözcükleri tam olarak çıkaramıyorsa, örneğin boncuğa “bodut” diyorsa çocuğun söylediği
sözcük çocuktan sonra düzgün olarak söylenerek çocuğa bir sonraki denemesi için “evet
boncuk” denilerek model olunur ve çocuğun verdiği yanıt genişletilerek tekrar ifade edilir
(Örneğin; “Balonun içinde boncuk var.” denilebilir). Daha sonra boncuk farklı cümlelerin
içinde kullanılarak tekrar ifade edilir (Örneğin; bu bir kırmızı boncuk, bu boncukla ne
yapalım vb.).


İplerle çalışma

Etkinlik çeşidi: Oyun ve sanat (bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)
Anne/babalar, çocuklar ve öğretmen çember şeklinde otururlar. Dairenin ortasına
boyalar ve A4 kâğıdı büyüklüğünde kalın kartonlar konur. Her bir aile küçük gruplar
şeklinde ailelerindeki bireylerin resimlerini yaparlar. Resimler yapıldıktan sonra dairenin
dışına konur. Öğretmen adını ve soyadını söyler, sonra elindeki ip yumağının ucunu tutarak,
yumağı anne/babalardan birine atar. Atılan yumağı tutan anne/baba, ipi işaret parmağına
dolayıp kendini ve ailesini tanıtarak yumağı başka bir anne/babaya atar. Böylece, her bir aile
bir kez atılan yumağı tutmuş ve kendisini tanıtmış olur. Çocuklara yumağın oluşturduğu
şeklin neye benzediği sorulur ve oluşan şekil ile ilgili sohbet edilir. Çocuklar yerlerinden
kalkarlar ve iplere basmadan iplerin arasındaki boşluklara basarak yürürler. Çocukların ilgisi
doğrultusunda devam edilir sonra çocuklar yerlerine otururlar. Sohbetin bitiminde her
anne/baba parmağındaki ipi açıp yumağa sardıktan sonra yumağı kendilerinden bir önceki
anne/babaya geri atar ve bu anne/babaya ve çocuklarına ilişkin hatırladıkları ad, soyad,
meslek, yaş, aile üyesi sayısı vb. bilgileri söylemeye çalışırlar.
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Tüm ip geri toplanıp sarıldıktan sonra eşit sayıda bireyi olan ailelerin hangi aileler
oldukları, daha kalabalık aileler ile ilgili konuşulur. İkişer aile bir grup oluşturacak şekilde
bir araya gelirler. Farklı renklerdeki ipleri, yapıştırıcıları, boyaları kullanarak resim yaparlar.
Grupların yaptıkları bu resimler ile etkinliğin başında yapılan aile bireyleri ile ilgili resimler
sergilenir. Çocuklar yaptıkları resimlerde aile bireylerini göstererek anne babalarının adlarını
ve soyadlarını söylerler. Yumak dil ve konuşma bozukluğu olan çocuğa geldiğinde
duygusunu söylemesi için yeterli zaman ayrılır. Eğer çocuğun söyledikleri anlaşılmadıysa,
öğretmen çocuktan sonra çocuğun söylediğini tekrarlar.


Duygular

Etkinlik çeşidi: Sanat (küçük grup etkinliği )
Çocuklardan öğretmen makas, yapıştırıcı ve boyama kalemlerini alarak masalara
geçmelerini ister. Renkli fon kartonlarına hazırlamış olduğu çiçek şeklini ve beyaz kartona
çizmiş olduğu daireyi çocuklara dağıtır ve kesmelerini ister. Kestikleri daireyi çiçeğin tam
ortasına yapıştırmalarını ve boyama kalemleriyle istedikleri duyguları (üzgün, mutlu, şaşkın,
endişeli gibi…) çizmelerini ister. Daha sonra karşılıklı olarak çocuklardan çiçeklerini duygu
ifadelerine göre konuşturmalarını ister.

2.3. Kaynaştırma Eğitimi Alan Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan
Çocuklar İçin Kullanılan Araç Gereçlerin Özellikleri
Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitim ortamlarında, onun
eğleneceği ve katılmak isteyeceği araç gereçler bulunmalıdır. Çocuklar iletişimi başlatmada
genel olarak ilgilerini çeken nesneleri kullanırlar. Bu nedenle ortamın ilgi çekiciliğinin
artırılması, dili kullanma ve dil öğretimi için uygun durumların oluşabilmesini de
sağlayacaktır. Çocuğun tercihlerini dikkate almak ve ortamı buna göre düzenlemek
önemlidir. Bireysel çalışmada tek bir çocuğun ilgisi göz önünde bulundurulurken grup
etkinliklerinde grubun ilgisi gözetilmelidir.
Dil kullanımını artırmak için araç gereç seçerken şu hususlara dikkat etmeliyiz.





Çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve ilgisi göz önünde bulundurulmalıdır.
Çocuğa zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
Kırık, boyası çıkmış, kopmuş materyaller kullanılmamalıdır.
Çocuğun kolayca koparıp yutabileceği parçalar olmamalıdır.

Bu özellikleri taşıyan hemen her türlü oyuncak, nesne ya da resim dil ve konuşma
bozukluğu olan çocukların eğitiminde kullanılabilir.
Bu araç gereçleri şöyle sıralayabiliriz;








Oyuncak telefon ve mikrofon,
Müzik kutusu,
İpi çekince ses çıkaran oyuncaklar,
Çeşitli renklerde, boyutlarda ve ağırlıklarda toplar,
Bardaklar, kaşıklar,
Boncuklar,
Mobil,
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Tombala
Oyuncak bebekler,
Oyuncak arabalar
Oyuncak ev ve mutfak eşyaları
Oyuncak takım çantası araç gereçleri
Kuklalar
Maskeler, kostümler,
Legolar, yapbozlar
Plastik kova ve plastik kürekler,
Pamuk ve kumaş parçaları
Değişik ebatlarda renkli küpler ve bloklar
Çıngırak, zil
Çeşitli araçlardan yapılmış makaslar vb.
Seslerini dinleyebileceği değişik cisimler
Flüt, davul, org gibi müzik aletleri
Hayvan, bitki, insan, taşıt, mevsim vb. ile ilgili resim ve panolar
Renkli ponponlar
Boyalar ve kalemler (parmak boya, suluboya, pastel boya, kuru boya vb.)
Ayna, saat
Boyama kitapları
Yoğurma maddeleri
Renkli ve beyaz kâğıtlar
Tahta ve bez kitaplar
Hayvan sesleri çıkaran dolgu ve her türlü oyuncak.

Resim 2.2: Kitaplar, maskeler, oyuncak ev ve mutfak eşyaları dil kullanımını artırır

Dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocukların kaynaştırma eğitiminde kullanılan araç
gereçler normal okul öncesi sınıflarında kullanılan araç gereçlerden farklı değildir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun dil ya da konuşma bozukluğunun sebebine göre o
günkü çalışma için kullanılacak özel bir araç gerekliyse, bunun çalışmadan önce temin
edilmiş olmasıdır.
Kaynaştırma Eğitimi Alan Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar İçin
Seçilen Etkinliğin Özelliğine Uygun Araç Gereç Hazırlama Seçme
Çocukları konuşmaya yönelten her türlü oyuncak dil ve konuşma bozukluğu olan
kaynaştırma öğrencileri için uygun araç gereçlerdir. Etkinliğin özelliğine uygun araç gereçler
seçilip hazırlanmalıdır. Örn: Kuklalar Türkçe dil ve dramada daha çok tercih edilirken,
oyuncak ev ve mutfak gereçleri ise oyun zamanı etkinliğinde daha çok kullanılır. Bu araç
gereçlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir. İstenilen araç gereç ve model farklı malzemelerle
ve değişik şekillerde yapılabilir.
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Parmak Kukla

Amaç: Dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara, konuşma ihtiyacı yaratmak için
bu çocukların parmak kuklaları kullanmalarını sağlayarak dil ve konuşma problemini en aza
indirmeye çalışmaktır.
Malzeme: Keçe, boncuk, iğne-iplik, örgü ipi
Yapılışı: Hazırlanacak figüre karar verdikten sonra uygun artık materyalleri seçilir.
Kalıbı çıkararak kumaşa iğneleyip ve dikiş payı bırakarak iki parça kesilir. Alt bölümü
parmak gireceği için açık bırakılarak diğer bölümleri dikilir. Yüz kısmı, figüre uygun renkli
ipler, boncuklar, deri parçaları, düğmeler vb. artık malzemelerle oluşturulur.

Resim 2.3: Parmak kuklalar



Tombala

Amaç: Konuşma ve dil bozukluğu olan çocukların oyun yoluyla çıkan figürün adını
söyleyerek konuşma gelişimlerini sağlamaktır.
Malzemeler: Resim kâğıdı, mukavva, keçeli kalem, siyah bant, tombala kesesi için
istenen renkte kumaş, jelâtin, makas, yapıştırıcı.
Yapılışı: Resim kâğıtları 18 cm boyunda 10 cm eninde kesilir. Arkalarına mukavva
yapıştırılır. Kartların üzerine figürler çizilir. Figürlerin aynıları kâğıdın üzerine koyulacak
büyüklükte kartlara çizilir, boyanır ve kumaştan hazırlanmış olan kesenin içerisine konur.

Resim 2.4: Tombala
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Telefon

Amaç: Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların oyun oynarken hem telefonu nasıl
kullanmaları gerektiği hem de telefonu kullanırken konuşma ve dil problemlerinin çözümü
için ortam oluşturmaktır.
Malzemeler: Bölmeli köpük tabak, folyo, iki adet plastik bardak, ince tel, mukavva,
bant.
Yapılışı: bölmeli köpük tabak folyo ile kaplanır. Yuvarlak kesilmiş kâğıtlara rakamlar
yapıştırılır. Rakamların yapıştırıldığı yuvarlak kâğıtların üzerine ilacın plastik kapları
yapıştırılır ve hazırlanan bu tuşlar tabağa yapıştırılır. 15 cm boyunda kesilen mukavva folyo
ile kaplanır. Plastik bardaklar ikiye kesilerek mukavvanın iki yanına yapıştırılır. İnce tel
kaleme sarılarak yuvarlaklaştırılır. Bu telin bir ucu ahizeye diğeri ise telefona bağlanır.


Top üfleme

Amaç: Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların topu üfleyerek hem nefes açma
çalışmasını yapmaları hem de eşleştirme çalışması yapmalarını sağlamak
Malzemeler: kontrplak, resim kâğıdı, guaj boya, vernik, tenis topu
Yapılışı: iki kat hazırlanan kontrplaklardan üstte olana 10 adet dairesel şekil kesilir.
Bu dairenin altına denk gelen konturplağa ikişerli olmak üzere meyve resimleri çizilir.
Çizilen resimler ve kontrplak boyanır. Verniklenerek kurumaya bırakılır. Tenis topu,
kontrplağın üzerindeki şekillerden birisinin üzerine konur. Üflenerek aynı şekilde olan
halkaya geçirilir.


Haftanın günleri

Amaç: Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların haftanın günlerini
öğrenebilmelerini, günlük olarak rakamları yerine yerleştirebilmelerini ve bunları sözel
olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.
Malzemeler: Kırmızı ve yeşil keçe, resim kağıdı, asetat kalemi, cırt cırt
Yapılışı: Kırmızı fon kartonu ile çileğin gövdesi, yeşil fon kartonu ile de yaprağı
yapılır. Arkalarına mukavva yapıştırılır. Tekrar renkli fon kartonlarına küçük çilek resimleri
çizilir ve mukavvaya yapıştırılır. Üzerlerine sayılar yapıştırılır ve kenarlarına asetat kalemi
ile kontur geçilir. Arkalarına cıt cırt yapıştırılır. Çocuklardan sıra ile hangi güne hangi sayı
denk geliyorsa onu yapıştırmaları ve sesli ifade etmeleri istenir.


Hediye kartı

Amaç: Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklara konuşma ihtiyacı yaratmak için, bu
çocukların hikâye kartlarını kullanmalarını sağlayarak dil ve konuşma problemlerini en aza
indirmeye çalışmaktır.
Malzemeler: Resim kâğıdı, mukavva, guaj boya, siyah elektrik bandı, jelâtin,
yapıştırıcı
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Yapılışı: Hikâye resim kâğıdına sarı karbon kâğıdıyla çizilir. Guaj boya ile boyanır ve
şekillerin kenarlarından siyah keçeli kalemle kontur geçilir. Resim kâğıdı mukavvaya
yapıştırılır. Kenarları siyah bant ile geçilir. Kartların arkasına küçük zarflar hazırlanır ve
içine bulunduğu kartla ilgili hikâye konur. Bu hikâye çocuklara okunur ve kartı çeken çocuk
önderliğinde dramatize edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kaynaştırma eğitimi alan dil ve konuşma bozukluğu bulunan çocuklar için bir
tekerleme albümü oluşturunuz. Tekerlemeleri çocuklarla birlikte hazırladığınız çomak
kuklaları kullanarak uygulayınız.

İşlem Basamakları
 Kaynaştırma eğitimi alan dil ve
konuşma bozukluğu bulunan okul
öncesi dönemi çocuklarına uygun
tekerlemeleri araştırınız.
 Dil ve konuşma bozukluğu için
uygun tekerlemeleri belirleyerek
albüm için gerekli planlamanızı
yapınız.
 Seçilen uygun tekerlemelerden
oluşan albümü hazırlayınız.
 Albümde yer alan tekerlemelere
uygun çomak kukla figürlerini
araştırarak gerekli araç gereci
belirleyiniz.
 Çocuklarla birlikte belirlenen
çomak kuklaları hazırlayınız.
 Hazırlanan çomak kuklaları
kullanarak tekerleme etkinliğini
uygulayınız.
 Hazırlayıp uyguladığınız
etkinliğinizi raporlaştırarak
sunumunuzu sınıfta öğretmen ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öneriler
 Kaynaştırma eğitimi alan dil ve konuşma
bozukluğu bulunan okulöncesi dönemi
çocuklarına uygun tekerlemeleri okul öncesi
öğretmenlerinden, yazılı kaynaktan ve
internetten yararlanınız
 Tekerlemeleri belirlerken dil ve konuşma
bozukluğu bulunan çocuğa uygun özellikler
içermesine dikkat ediniz.
 Albümün amaca uygun özellikler içermesine
dikkat ediniz.
 Çomak kukla figürleri için yazılı kaynaklar ve
internetten yararlanınız. Kullanılacak araç
gereçlerin çocuklara uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Çomak kukla hazırlama etkinliğini uygularken
çocuklara sabırlı, hoşgörülü olunuz. Onlarla iyi
iletişim kurunuz.
 Söylenen tekerlemeye uygun çomak kuklayı
çocuğun seçmesine ve tekerlemeyi söylemesine
fırsat veriniz. Gerektiğinde model olunuz.
 Öğretmeninizin ve arkadaşlarınızın fikirlerini
alınız. Arkadaşlarınızın hazırladığı etkinliklerle
karşılaştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
Hangisi dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk açısından kaynaştırma eğitiminin
önemini belirtmez?
A) Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk, akranlarını gözleme, model alma, taklit
etme, iş birliği kurma, paylaşma ve karşılıklı iletişim kurabilme fırsatlarından
yararlanmış olur.
B) Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların, yaşlarına uygun konuşma ve dil
modelleri gözlemleme fırsatları artar, dolayısıyla dili öğrenmeleri kolaylaşır.
C) Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların hem sosyal hem de sözel
etkileşimlerinde azalma olur.
D) Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların dil, motor, sosyal-duygusal, bilişsel ve
kişilik gelişimi gibi gelişim alanları desteklenir, akademik ve psikososyal
gelişimlerinde olumlu yönde etkili olur.
 Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar, toplumda bağımsız yaşam için gerekli olan pek
çok beceriyi düzenlenen etkinlikler içinde ya da oyunlar sırasında öğrenebilirler.
1.

2.

Hangisi kaynaştırma sınıf öğretmeninin sorumluluklarından değildir?
A) Öğretmen çocuğa, kendini ifade etmenin önemini hissettirmelidir.
B) Çocuk konuşurken ilgi ve sabırla dinlemelidir.
C) Nasıl konuştuğundan çok, ne anlatmak istediğine yoğunlaştığını çocuğa fark
ettirmelidir.
D) Etkinliklerde gerektiğinde söz hakkını öncelikli olarak konuşma bozukluğu olan
çocuğa vermelidir.
E) Konuşmaktan çok dinlemeye istek duymasını teşvik etmelidir.

3.

Hangisi dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların bulunduğu sınıflarda kullanılan
araç-gereçlerin özelliklerinden değildir?
A) Öğrenciye zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
B) Kırık, boyası çıkmış olmamalıdır.
C) Çocuğun kolayca koparıp yutabileceği parçalar olmamalıdır.
D) Kenarları yuvarlatılmış olan oyuncaklar kullanılmamalıdır.
E) Parçaları kopmuş materyaller kullanılmamalıdır.

4.

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitim ortamlarında, onun
eğleneceği ve katılmak isteyeceği araç gereçler bulunmalıdır. Hangisi bu araç
gereçlerden birisi değildir?
A) Boncuklar
B) Mobil
C) Atari
D) Tombala
E) Ayna
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5.

Hangisi etkinliklerde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
A) Çocuğun anlama düzeyine uygun sözel talimatlar seçilmelidir.
B) Etkinlikler basitten karmaşığa doğru düzenlenmelidir.
C) Kazanılması hedeflenen davranış için model olmaktan kaçınılmalıdır.
D) Etkinlikler esnasında çocuğun rahat hareket etmesini sağlayacak şekilde giyinmiş
olmasına özen gösterilmelidir.
E) Etkinlikler somuttan soyuta olacak şekilde düzenlenmelidir.

6.

Hangisi nefes çalışmalarından değildir?
A) Üfleyerek mum söndürme
B) Sakız çiğneme
C) Balon şişirme
D) Sakız şişirme
E) Üfleyerek pervane döndürme

7.

Çevreden gelen sesleri dinleme ve ayırt etme çalışmalarına hangisi örnek verilemez?
A) Korna sesi, kuş sesleri, insan sesleri
B) Saat tıkırtısı
C) Hareketi göstermeden sadece söyleyerek, yapmasını istemek
D) Rüzgâr sesi, zil sesi
E) Ayak sesleri

8.

Hangisi konuşma becerilerini geliştiren bir etkinlik değildir?
A) Eğer… oyunu
B) Hayvanat bahçesi oyunu
C) Seri cümleler oyunu
D) Resim yapmak
E) “Bil bakalım ne yapıyorum?” oyunu

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
9.

( ) Okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu
sınıflarda 20, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 10 öğrenciyi geçmeyecek şekilde
düzenlenir.

10.

( ) Erken çocukluk döneminde dil gelişimi ve konuşma gelişiminin desteklenmesi
için sadece bireysel etkinlikler yapılmaktadır.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Kaynaştırma eğitimi alan dil ve konuşma bozukluğu bulunan okulöncesi çocuğuna
yönelik etkinlikler araştırınız. Araştırmalarınızdan yararlanarak bir etkinlik hazırlayınız.
Uygun araç gereç kullanarak etkinliğinizi okulöncesi eğitim kurumunda uygulayınız.
Uygulama ile ilgili değerlendirme raporu hazırlayarak arkadaşlarınıza sunum yapınız.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Kaynaştırma eğitimi alan dil ve konuşma bozukluğu
bulunan okulöncesi çocuğuna yönelik örnek etkinlikleri
araştırdınız mı?

(

)

( )

2. Kaynaştırma eğitimi alan dil ve konuşma bozukluğu
bulunan okul öncesi çocuğuna yönelik kullanılan araç
gereçleri araştırdınız mı?

(

)

( )

3. Seçtiğiniz bir dil ve konuşma bozukluğu türüne uygun
(örneğin artikülasyon bozukluğu) etkinlik örneği planladınız
m?

(

)

( )

4. Planladığınız etkinliğe uygun araç gereçleri belirlediniz mi?

(

)

( )

5. Belirlediğiniz araç gereçleri hazırladınız mı?

(

)

( )

6. Hazırladığınız araç gereçleri kullanarak etkinliğinizi
çocuklara uyguladınız mı?

(

)

( )

7. Planlayıp uyguladığınız etkinliğinizi raporlaştırıp sunu
haline getirdiniz mi?

(

)

( )

8. Hazırladığınız sunu raporunuzu öğretmenleriniz ve
arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

(

)

( )
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYEİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
A
B
E
D
D
C
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYEİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
E
D
C
C
B
C
D
Yanlış
Yanlış
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