
Bilgiyi yavaş algılama hızının farklı yaşlarda belirtileri

Çocuğunuz diğer çocuklara göre, talimatlara cevap vermede veya belirli görevleri yapmada
çok  daha  uzun  süreye  ihtiyaç  duyuyorsa,  bilgileri  yavaş  algılama  hızı  konusunda
endişelenebilirsiniz.
İşleme hızı, bilgiyi alıp anlamlandırdığınız ve yanıt vermeye başladığınız hızdır. Yavaş işlem
hızına  sahip  çocuklar  genellikle  evde,  okulda  ve  arkadaşlarıyla  sözel  bilgileri  algılamakta
zorlanırlar. Harfler ve sayılar gibi görsel bilgilerle ya da motor becerilerindeki hızla sorun
yaşayabilirler.
Yavaş  algılama  hızının,  çocukların  ne  kadar  akıllı  olduğuyla  hiçbir  ilgisi  olmadığını  ve
belirtilerin  değişebileceğini  unutmayın.  İşte  farklı  yaşlarda  çocuklar  için  yavaş  algılama
hızının belirtileri. 

Okul öncesi dönemde yavaş algılama hızının belirtileri
• Çok aşamalı talimatları takip edebilmede sorun yaşarlar.
• Kendi isimlerini yazmak onlar için uzun bir zaman alır.
• Özellikle telefon üzerinden bir şey sorulduğunda, soruları cevaplamak için cebelleşirler.
• Çember zamanında (anaokulu, kreş gibi yerlerde çocukların bir çember oluşturarak 
konuştuğu, oynadığı etkinlik) genellikle kayıtsızdır, boşluğa bakarlar.
• Bir kâğıdın ve kurşun kalemin nasıl kullanılacağını anlamaları, yaşıtlarından daha uzun bir
süre alır.
• Sabahları kapıdan çıkmak oldukça uğraş gerektirir, makul bir süre içinde montunu giymek
gibi rutinlerde sorun yaşarlar.

İlkokulda Yavaş İşleme Hızının Belirtileri 
• Sınıfta not tutmak ya da çarpım tablosu gibi ezber gerektiren ödevleri yapmak çok uzun
zamanlarını alır.
• Genellikle ev ödevlerini makul bir süre içinde bitiremezler.
• Sosyal açıdan yoğun ve kalabalık ortamlarda (oyun alanı gibi) neler olup bittiğini anlamakta
güçlük çekerler. Ancak sosyal ipuçlarını anlamadıkları için değil, aynı anda birden çok şey
olduğu için.
• Kahvaltıda ne yiyeceklerine karar vermek veya bir arkadaşın okuldan sonra gelip gelmemesi
gibi basit durumlarda bile zihinlerini çabucak toplayamazlar.
• Belli bir süresi olan matematik sınavları gibi sınavlarda zorlanır ve acele etmeleri gerektiği
için dikkatsizce hatalar yapabilirler.
• Sohbetlere ayak uydurmada ve arkadaşlar soru sorduğunda cevap vermede sorun yaşarlar.
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Orta okulda yavaş algılama hızının belirtileri.
• Öğretmen dersi anlatırken not almakta zorlanırlar.
• Temposu hızlı olan konuşmaları yüz yüze ya da internetten bile takip etmede zorlanırlar.
Bunun yanı  sıra,  çoğu zaman  kinayeli  ifadeleri,  esprileri  ve  üstü  kapalı  sosyal  ipuçlarını
anlamak onlar için oldukça güçtür.
• Bir seferde çok fazla bilgiye maruz kaldıklarında fark edilir şekilde boğulur, bunalırlar.
• Çoğu zaman, çok aşamalı matematik problemlerini içeren testleri, tahsis edilen süre içinde
tamamlayamazlar.
• Soruları  cevaplamak ve karar vermek için gerekli  olandan daha fazla zamana ihtiyaçları
vardır.
•  Yavaş  konuşur  ve  genellikle  doğru  sözcüğü  bulmada  zorlanırlar.  Böyle  durumlarda
söyleyemedikleri kelimeler için “o şey” gibi ifadeler kullanırlar.
• Projeleri zamanında bitirmede zorluk yaşarlar ve insanlar tembel ya da isteksiz olduklarını
düşünebilir.

Lisede yavaş işleme hızının belirtileri
• Sınıfta derslerine odaklanmak ve düzenli not tutmak için bir uğraş verirler.
• Sınıf tartışmalarına veya seminerlere katılmazlar.
• Konuşmalarda geçen ince nüansları, farkları kaçırır ve arkadaşları konuları değiştirdiğinde
ayak uydurmada zorlanırlar.
•  Coğrafya,  biyoloji  ve  astronomi  gibi  görsellerin  hızlı  anlaşılmasını  gerektiren  derslerde
sorun yaşarlar.
• Hikayeleri o kadar yavaş bir tempoda anlatırlar ki hikâyede nerede olduklarını kaybetme
noktasına gelirler.
• Zaman yönetimi becerilerinde zayıftırlar ve genellikle ödevleri geç teslim ederler.
• Uzun süreli ödevlerde zorlanır, genellikle önemli ayrıntıları kaybederler.
• Sosyal medya etkileşimlerini takip edemezler.

Çocuğunuzun bilgi algılama hızı yavaş ise bu durumda ne yapacağınızı öğrenmelisiniz. Yavaş
işlem hızı kendi başına bir öğrenme ya da dikkat konusu değildir. Ancak, DEHB ve disleksi
gibi öğrenme ve dikkat sorunlarına sebep olabilir. Çocuğunuzun bir öğrenme ya da dikkat
sorunu olduğundan endişe duyuyorsanız, atılacak adımları bilmenizde fayda vardır.
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