
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan çocukların uzun kelimeleri hatırlama ve telaffuz 
etmelerine yardımcı 9 yol

Dislektik çocuklar için çok heceli kelimelerle uğraşmak zor olabilir. Onları hatırlamada ve 
doğru bir şekilde telaffuz etmede sıkıntılar yaşayabilirler. İşte çocuğunuza, okuma yaparken 
veya sohbet ederken uzun kelimeler konusunda yardımcı olacak yöntemler.

1 Kelimelere odaklanın.
Çocuklar akademik kelimeleri -uzun kelimeler de dahil- çoğunlukla okurken öğrenirler. Bu 
yüzden eğer çocuğunuz okumaktan çekinen biriyse, onu yeni kelimelerle tanıştırmak için 
başka yollar bulmak gerekebilir.
Ona sesli okuma yapın ve yaparken de yeni kelimelerden bahsederek onun kelime dağarcığını
canlı tutun. Birlikte okumaktan hoşlanacağınız sesli kitaplar seçmesine izin verin. Veya onun 
gerçekten ilgisini çeken bir belgesel izleyin. Bunları yaparken, dikkatini hep yeni kelimelere 
çekin. Ne anlama geldiklerini sorun ve çocuğunuzun bunları sesli söyleyerek pratik etmesini 
sağlayın.

2 Kelime günlüğü tutun.
Çocuğunuzu, kelime günlüğü -çalıştığı kelimelerin bir kaydı- tutması için cesaretlendirin. 
Örnek: haftada bir kez pratik yapmak için çocuğunuzla 10 tane kelime seçin. Daha sonra bu 
kelimelerin tamamını yazmasını ve hecelerine ayırmasını isteyin. Kelimeleri birkaç defa sesli 
söylemesini sağlayın.  Ardından ise ne anlama geldikleri üzerine konuşun ve sonra da eş 
anlam ya da zıt anlamlarını bulmaya çalışın. Bu şekilde çocuk, kelimeleri uzun süreli 
hafızasında muhafaza etmiş olacak ve bu da daha sonrası için konuşma veya yazma yaparken 
kolaylık sağlayacaktır.

3 Unutun gitsin!
Tuhaf görünebilir ama bir bilgiyi unuttuktan sonra hatırlamak aslında o bilgiyi uzun süre 
anımsamamıza olanak sağlar. Yani kelime günlüğünden belirli bir kelime üzerine 
çalışıyorsanız, tekrar bölümlerine uzun bir süre ara vermeyi deneyin. 
Örneğin, ilk tekrarınızı çocuğunuz yeni bir kelime öğrendikten birkaç gün sonra yapın. 
Konuyu tekrar etmek için bir hafta on gün daha bekleyin. Bir ay sonra ise konuyu bir kere 
daha tekrar edin. Günlükteki her kelimenin yanına pratik ettikten sonra tarih yazarak kayıt 
altında tutun.

4 Kelime dedektifi olmayı ona öğretin.
Çok heceli sözcüklerin genellikle ön ek ve son ek aldıklarını açıklayın. Önlenebilir 
kelimesindeki ön ve e bilir eklerini bir düşünün. Kelimeleri bu şekilde parçalar halinde 
öğrenmek çocuğun, yeni kelimeleri rahatlıkla tahmin edip hatırlamasına yardımcı olur.
Ayrıca okuma yaparken de uzun kelimeleri, anlaşılabilir parçalar halinde ayırmak çocuğun 
anlamasını daha da kolaylaştıracaktır. Bir kelimenin yazarken nasıl parçalara ayrıldığını 
bilmek, çocuğun daha seri bir şekilde hatırlamasına ve telaffuz etmesine olanak sağlar ki bu 
konuşma için de geçerlidir.
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5 Heceleri anlamasını sağlayın.
Okuma yaparken zor kelimeleri, birtakım özel kurallar ile parçalara ayırmak mümkündür. 
Buna heceleme adı verilir. Muhtemelen bunları zaten okulda öğrenmişsinizdir. Her hecenin 
içinde bir sesli harf vardır ya da iki sessiz iki sesli harfin yanına geldiğinde, hecelemeye sessiz
harflerden başlarsın gibi daha pek çok kural.
Çocuğunuzun öğretmenine, hecelere ayırma konusuyla ilgili materyal takviyesi sorabilir ya da
İnternetten bu bilgilere erişebilirsiniz. Bu kuralları bilmek çocuğunuzun okuma yaparken çok 
işine yarayacak ve ayrıca konuşma anında kelimeleri doğru hatırlayıp doğru telaffuz etmesini 
de sağlamış olacak.

6 Beyin fırtınası yaparak yedek stratejiler üretin.
Çocuğunuzun tek başına bir kelimeyi telaffuz etmek zorunda kaldığı zamanlar da olacaktır. 
Hazır olduğuna emin olun. Eğer olur da istediği kelimeyi hatırlayamaz ya da telaffuz 
edemezse diye yedek stratejilerinizi belirleyin.
Birlikte internet tabanlı sözlükleri inceleyin. Çünkü bu sayede kelimelerin tanımına ve sesli 
telaffuzuna ulaşım sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz için en iyi yöntemin ne olacağı konusunda 
onunla pratik stratejiler hakkında konuşun ve sınıf içinde de bunları kullanması için onu 
yüreklendirin. Ve eğer uzun bir kelimeyi hatırlayamazsa bunun yerine derdini anlatmak için 
daha kısa olan bir kelime kullanabileceğinin gayet normal olduğunu anladığına emin olun.

7 Biraz eğlenin!
Uzun kelimeler üzerine kafa yormak bir iş ya da yükmüş gibi olmak zorunda değil elbette. 
Çocuğunuzun kelime hedeflerine ulaşması için oynayabileceğiniz birçok kelime oyunu 
mevcut. Sadece çocuk için, onun zorlandığı şeyler huşunda - en uygununu seçtiğinize emin 
olun yeter. Tabu, Outburst, Pictionary ya da Twenty Questions gibi oyunlar tüm aile 
bireylerinin hep birlikte dahil olup oynayabilecekleri oyunlardan bazıları. Bu sayede kelime 
öğrenimi eğlenceli bir hal alır ve eğlenmek çocuk için oldukça önemli olduğu için 
çocuğunuzun çalışmaya yönelik motivasyonu da doğal olarak artmış olacak.

8 Heceleri kullanarak ritim tutmasını sağlayın.
Üç veya daha fazla heceli olan bir kelime seçin ve onu yüksek sesle söyleyin. Çocuğunuzdan 
da onu sesli bir şekilde söylemesini isteyin ve duyduğu her hecenin ritmini tutun. Vurgulanan 
herhangi bir hece için çocuğunuz da ritim tutmalı. İşte bu egzersiz çocuğun çeşitli duyularını 
kullanmasını sağlar. Aynı zamanda çocuk, kelimedeki her heceyi işleyip hatırlamak için 
kendine pek çok yol bulmuş olur.

9 Sesler hakkında konuşun.
Hecelerle ritim tutmak gibi, bir kelimedeki tek sesler ya da ‘’sesbirim’’ denen fonemler 
hakkında konuşmak da çocuğunuzun uzun kelimeleri hatırlayıp söyleme becerisini yukarıya 
çekebilir. ‘’Fevkalade’’ kelimesi üzerine çalıştığınızı bir düşünün. Çocuğunuza, kelimenin 
başında hangi sesi duyduğunu sorun ya da ikinci hecedeki ilk sesin ne olduğunu 
tanımlamasını isteyin. 
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