
Dislektik (öğrenme güçlüğü) olan çocuklara otomatik okumayı öğretmek için 12 ipucu

Disleksi olan çocuklar, otomatik yani görür görmez bir kelimeyi okumayı öğrenirken ekstra 
bir zorluk yaşayabilirler. Bu kelimelerden bazıları standart yazım kurallarını içermeyebilir. Bu
yüzden bu kelimeler odaklanamazlar. Diğerleri ise o kadar sık görünür ki, akıcı okuyabilmek 
için çocukların bunları çabucak algılaması gerekir. Bu ipuçları sayesinde otomatik okuma 
öğrenimi daha kolay bir hal alır.

1 Detayına inin.
Yeni bir kelimedeki tüm detayları fark etmeye gelince, özellikle kelimenin okunuşu 
normalden farklı ya da zor ise, okuma güçlüğü çeken çocukların yardıma ihtiyacı olabilir.
İlk önce çocuğa kelimeyi göstererek öğretmeye başlayabilirsiniz ve daha sonrasında ise 
kelimeyi sesli okuyarak devam edebilirsiniz. Ardından kelimedeki harfleri söylemesini 
isteyebilir ve hangi sesli harfleri gördüğünü sorabilirsiniz. Kelimenin başında, ortasında ve 
sonunda çocuk hangi harfleri görüyor? Bu sayede çocuğun kelimeyi analiz edip detaylı bir 
şekilde işlemesi mümkün olacaktır.

2 Hafızayı kuvvetlendirme yoluna başvurun.
Bazen çocuklar zor kelimeleri hatırlamalarına yardımcı olması için bir hüner sergileyebilirler. 
Bu hafızayı çalıştırma işlemine bellek geliştirme yöntemi (mnemonics) adı verilir. 
Çocuğunuz, o kelimeyi içeren bir kafiye ya da tekerleme bulabilir ve bu, çocuğun kelimeyi bir
şeyler ile ilişkilendirdiğinin göstergesidir.
Ayrıca çocuk, söylenişi o kelimeye benzeyen bir cümle dahi bulmaya çalışabilir. 

3 Sanatsal yetenek ekleyin.
Bazı çocuklar için bir otomatik olarak kelimeleri bir görüşte hatırlamak daha kolay bir hal 
alabilir eğer onu bir resim ile bağdaştırırlarsa. İşte bunu yapmanın bir yolu:
Kağıdın iki tarafına da pratik etmek için bir kelime yazın. Bir yüzüne siz ya da çocuğunuz 
kelimenin içine gelecek şekilde bir resim çizebilir. (içinde iki tane O harfi olan kelimelerin 
içine göz çizmek gibi) Kağıdın resim çizilmiş tarafındaki kelimeleri çocuğa gösterin. Çocuk 
bu kelimeleri yeterince hızlı ve kolay bir şekilde okumaya başlayınca da kağıdın diğer tarafına
yani, kelimenin yazılı halinin olduğu tarafa geçin.

4 Farklı duyuları kullanın.
Araştırmaların gösterdiğine göre, disleksi (öğrenme güçlüğü) olan çocuklar duyu 
organlarından birçoğunu kullanınca en iyi öğrenme gerçekleşir. Otomatik kelimelerin yazılı 
olduğu bir listeyi parmağıyla takip etmesini sağlayarak çocuğunuzun dokunma duyusunu aktif
hale getirin. Ya da harfleri zımpara kağıdından kesin ve pürüzlü yüzeye parmağını koyan 
çocuk hem harflerin isimlerini hem de kelimeyi söyleyerek takip yapabilir.
Çocuğunuz kelimeyi sesli okurken işaret ve orta parmaklarını kullanarak havaya kelimeyi 
yazması konusunda onu harekete geçirin. Daha küçük çocuklar kelimeleri kum ya da tıraş 
köpüğü üzerine yazmanın tadını çıkarabilirler.
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5 Zihinsel bir resim çekin.
Çocuğunuza kelimeye iyice bir bakmasını ve onun resmini çekip aklında tutmasını söyleyin. 
Sonra ise kartları uzaklaştırın.
Ardından hangi harfleri aklında canlandırıp görebildiğini ona sorun. İlk önce ve en son 
gördüğü harflerin hangileri olduğunu ya da kelimedeki hangi sesli harfleri gördüğünü 
sorabilirsiniz. Görselleştirmeyi uygulamak, çocukların yeni sözcükleri hatırlamalarına, 
okumalarına ve hecelemelerine yardımcı olabilir.

6 Bir kalem alın.
Çocuğunuz hedef kelimeleri otomatik olarak okuyup havada yazarak pratik ettikten sonra, 
şimdi onları kağıt üzerinde heceleyip yazmayı deneyebilir. İlk olarak flaş kart veya kelime 
listesini kullanarak çocuğun kelimeleri yazmasını sağlayın. Sonra ise kelimelere bakmadan 
yazmaya çalışabilir.  
Bunun yanı sıra, harfleri ve ardından da kelimeyi söylerken o kelimeyi birkaç defa yazı 
tahtasına yazdırabilirsiniz. Bir başka yöntem ise her gün o kelimeyi birkaç kez kağıda 
yazmasıdır. Çocuk hedef kelimeleri, onlara bakmadan söyleyebilecek düzeye gelene kadar 
düzenli olarak pratik etmeli.

7 Kelimelerin tarihini keşfedin.
Telaffuzunu yapamadığımız kelimelerin yazımının arkasında genellikle bir sebep yatar. 
Bir kelimenin tarihine inmek ve onu anlamaya çalışmak çocuklara kelimenin neden bu kadar 
tuhaf telaffuz edildiğini öğretebilir. Ayrıca kelime anlamlarını da öğrenmelerine yardımcı 
olabilir. Kelime bilgisini artırmak çocukların kelimeleri otomatik bir şekilde okuyup daha 
çabuk algılayabilmelerine olanak sağlar.

8 Kelime duvarı yapın.
Çocuğunuzun öğrendiği kelimeleri göstermesi için bir alan yaratın. Çocuğunuzun yeniden 
tasarladığı bir kasap kağıdı kullanabilir ve çocuğun görebileceği bir yere onu asabilirsiniz. 
Daha sonra çocuk, ödevleri ve yazım pratiği için ona başvurabilir. 
Kelimeleri direkt olarak kağıda yazabilir ya da çocuğun, onların üzerine flaş kartlarını bant ile
tutturmasını sağlayabilirsiniz. Bu, çocuğunuza kelime bilgisinin nasıl geliştiğini göstermenin 
harika bir yoludur. (Bunu yapmak aynı zamanda çocuğun öz güveninin artmasına da yardımcı
olur!)

9 Kelime araştırması yapın.
Çocuğunuzun okulda öğrendiği kelimeleri, evdeki kitaplarından seçip bulmasını isteyin. 
(Kitapların onun okuma seviyesiyle uyumlu olmasına dikkat edin.)
Bu, çocuğun bu kelimelerin ne kadar sıklıkla kullanıldığına dair farkındalığının gelişmesine 
yardımcı olacaktır. Aynı zamanda günlük okuma yaparken çocuğun bu kelimeleri ayırt edip 
onlara dikkat etmesine yardım edecektir. Otomatik olarak okunacak olan kelimeleri seçtikten 
sonra, kitabı birlikte okuyun ve hedef kelimeleri doğru okuduğu zaman ona olumlu dönütlerde
bulunun.
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10 Okul ile takım olup iş birliği halinde çalışın.
Güncel otomatik okunan kelimeler listesine yetişebilmek için sınıf öğretmeni ile iletişimde 
kaldığınıza emin olun. Siz ve okul bir takım olarak birlikte çalışırsa, çocuğunuz iki kat daha 
fazla pratik yapmış olacak- ki bu da okumada zorluk yaşayanların tam da ihtiyacı olan bir şey.
Bu sayede çocuğunuzun tek seferde tek bir kelime gurubuna odaklanmasını sağlayacaktır. 
Sonucunda ise çocuğun kendine olan güveni ve başarı şansı yükselecektir.

11 Eğlence ve oyun için zaman yaratın.
Otomatik kelime okuma pratiği aslında eğlenceli olabilir. Konsantrasyon gibi kelime 
eşleştirme oyunları oynayarak bir şeyleri değiştirmeye çalışın. Go fish (bir kart oyunu), sos, 
adam asmaca ya da tombala oyunları da oldukça işe yarar. Kendi başınıza da oyun 
materyalleri yapmak kolaydır aslında. Bunun için (Pinterest) yeni oyun fikirleri için harika bir
kaynaktır.
Ayrıca çocukların otomatik kelime okumayı pratik yapabilecekleri birçok öğretici oyun ve 
uygulamalar mevcut. Tech Finder   kullanarak çocuğunuz için daha fazla uygulama 
bulabilirsiniz.

12 Yönetilebilir olsun.
Pratik yapmak için bir kerede 10 yeni kelimeniz olana kadar her gün bir ya da iki kelime 
üzerine yoğunlaşın. Çocuğunuzun öğrendiği her kelime için yeni bir tanesini ekleyin. Bu, 
öğrenme hedefinin yönetilebilir olmasına yardımcı olur Başarıya ulaşması daha olasıdır ve bu 
ona pratik yapmak için motivasyon verebilir!
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