
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan İLKOKUL çocuğunuzun kendini savunmak için 

söyleyebileceği 5 şey 

 

Kendini savunabilme, disleksi olan (öğrenme güçlüğü) küçük çocuklar için bile önemli bir 

beceridir. Ancak ilkokul çocukları için ne söyleyeceklerini bilmek bazen zor olabilir. 

Çocuğunuza, ileride karşılaşabileceği durumları anlatarak ona yardım edebilirsiniz. 

 

 

1 ‘’Talimatlar konusunda yardıma ihtiyacım var.’’ 

Durum: Öğretmen talimatların tamamını sesli bir şekilde söylemez ve çocuğunuz da yazılı 

talimatları anlamada zorluk yaşar. 

Çocuğunuz öğretmene gidip: “Ne yapmam gerektiğiyle alakalı konuşabilir miyiz? 

Talimatlar hakkında ayrıntıya ihtiyacım var.” diyebilir. 

Çocuğunuz daha sonra ya size ya da Rehberlik bölümüne: “Talimatları anladığım zaman 

görevleri yapabiliyorum ama talimatların hepsi yazılı olunca zorlanıyorum.” diyebilir. 

 

 

2 “Bu, benim öğrenme planımın bir parçası.” 

Durum: Yedek öğretmen okuma saatinde çocuğunuzun sesli kitabı dinlediğini fark etmez ve 

okumasını yapması için onu okuma yerinden alıp başka bir yere oturtur. 

Çocuğunuz öğretmene gidip: ”esli kitap kullanmak benim öğrenme planımın bir parçası. 

Benim disleksim (öğrenme güçlüğü) var ve sesli kitaplar takip etmemi kolaylaştırıyor.” 

diyebilir. 

Çocuğunuz daha sonra sınıf öğretmeniyle konuşup ona: “Yedek öğretmen benim okuma 

yerinde okuduğumu bilmiyordu. Bunun tekrar olmasından korkuyorum. Bana yardım edebilir 

misiniz?” diyebilir. 

 

 

3 “Yaşadığım bir problemde bana yardım edebilir misin?” 

Durum: Bir sınıf arkadaşı çocuğunuza “Neden okuma dersinde her zaman dışarı çıkıyorsun?” 

diye sorar. 

Çocuğunuz dersten sonra öğretmene gidip: ”Çocuklar neden okuma dersinde her zaman 

dışarı çıktığımı soruyorlar. Onlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Bana yardım edebilir misiniz?” 

diyebilir. 

 

 

4 “Dikkat çekmek istemiyorum.” 

Durum: Diğer çocuklar normal kitaplar okurken sizin çocuğunuz basit kitaplar okuduğu için 

üzgündür. 

Çocuğunuz dersten sonra öğretmene gidip: “Arkadaşlarım arasında göze batmak 

istemiyorum. Çok çocuksu olmayan kitaplar bulmama yardım edebilir misiniz? Dinozorlar 

hakkında öğrenmeye bayılırım. Dinozorlar hakkında okuyabileceğim kitaplar var mı?” 

diyebilir. 
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5 “Yetişebilmem için yardım lazım.” 

Durum: Sesli okuma saatinde çocuğunuz metinde doğru yeri takip edemez, bulmakta 

zorlanır. 

Çocuğunuz elini kaldırıp söz hakkı alarak: ”Affedersiniz, nerede olduğumuzu kaçırdım. 

Hangi sayfa ve paragrafta olduğumuzu söyleyebilir misiniz?” diyebilir. 

Çocuğunuz daha sonra ya size ya da Rehberlik Bölümü ekibine: ”Sesli okuma saatinde 

nerede olduğumuzu anlamak için bir yola ihtiyacım var. Yetişebilmem için yardım lazım.” 

diyebilir. 
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