
Neden Çocuğum Yeterince Hızlı Okuyamıyor?
Öğretmen bana kızımın yeterince hızlı okumadığını söyledi. 
Bunun sebebi nedir? 
Yardım etmek için ne yapabilirim?

Bir  ebeveyn olarak,  çocuğunuzun okuduğu her  kelimeyi  anlayabilmesi  için  çok çaba  sarf
ettiğini görmek sizin için zor olabilir. Bir sayfadaki her kelimeyi yavaşça okuyabilir ya da
belirli harflerin çıkardığı sesleri hatırlamada sorun yaşayabilir. Zor bir kelimeye geldiğinde
onu tahmin etmeye çalışabilir. Bunlar okumayı öğrenen çocukların yaygın davranışlarıdır.
Ancak çocuğunuz hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyorsa ya da zaman içinde iyileşme
belirtileri göstermiyorsa, akıcı okuma ile ilgili bir problemi olabilir. Bu, öğretmenlerin hızlı ve
doğru  bir  şekilde  okuyabilmeleri  için  kullandıkları  bir  terimdir.  Bu  terim,  sesli  okurken
duyguyu ifade etmeyi de içerir. Akıcı bir okuyucu “Dikkat!” şeklinde bir kelimenin geçtiği bir
satır okurken dramatik bir yetenek sergileyebilir.
Akıcı okuma bazı  çocuklara diğerlerine göre daha kolay gelir. Akıcılık  problemleri  bazen
zayıf fonemik farkındalık ile bağlantılıdır. Bu, konuşma dilinde kullanılan seslerin her birini
tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Örneğin,  birçok  anaokulu  öğrencisi,  kuş ve  koş kelimeleri  arasındaki  ses  farkını  sadece
dinleyerek anlayabilir ve her ikisin de aynı ses ile (k sesi) başladığını fark edebilir. Bu yaştaki
çocuklar tipik olarak kuş kelimesindeki “k”, “u” ve “ş” seslerini de seçebilirler.
Fonemik  farkındalık,  başlangıç  seviyesinde  olan  okuyucular  için  gereklidir.  Çünkü
okuyucular, yazılı olan harfleri belirli seslerle ilişkilendirmeyi öğrenmelidir. Sonra kelimeleri
okumak için bu sesleri bir araya getirmeleri gerekir ve bu kelime oluşturup söyleme sürecine
kod çözme denir.

Kelimeleri çözme, okumaya daha yeni başlayan okuyucular için önemli bir beceridir. Fakat
okumada daha hızlı olmak için çocukların, kelimeye bakıp okumaya ihtiyaç bile duymadan
bir  anda  bütün  kelimeleri  anlayabilecekleri  belli  bir  noktaya  ulaşabilmeleri  gerekir.
Öğretmenler en sık kullanılan ve tekrarlanan bu kelimeleri görme kelimeleri olarak ifade eder.

Kelimeyi okuyarak anlamadan, onları ilk görüşte anlamaya geçme olayı pratik gerektiren bir
durumdur.  Çocukları  okumaya  alıştırmanın  en  iyi  yollarından  biri,  mümkün  olduğunca
sıklıkta seviyelerine uygun kitapları vermektir. Kod çözme konusunda sorun yaşayan çocuklar
genellikle okumaya karşı direnir, karşı çıkar. Ancak ne kadar az sıklıkla okurlarsa, kelimeleri
ilk bakışta görerek anlamaları o kadar zorlaşır.

Ebeveyn olarak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, çocuğunuza cesaret vermek ve okumayı
eğlenceli  kılacak  yollar  aramaktır.  Çocuğunuzun  okuma düzeyinde  olan  ve  ilgisini  çeken
konuları  veya karakterleri  içeren kitapları  seçebilirsiniz.  Kitapları  tekrar  tekrar  okumaktan
hoşlanıyorsa sorun yok. Sırayla okuyun veya birlikte yüksek sesle okuyun. Her gün belirli bir
zamanda  bir  hikâye  okumak  da  ayrıca  güzel  bir  etkinliktir.  Birlikte  okumaya  özel  vakit
ayırmak,  onun  öykülere  olan  sevgisini  geliştirmesine  yardımcı  olur  ve  bu  da  okumayı
öğrenmesindeki en iyi motive edici yollardan biridir.
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Ayrıca her gün birlikte okumak, çocuğunuza yeni sözcükler öğretmek için size güzel bir fırsat
verecektir. Unutmayın ki çocuğunuz bir kelimenin ne anlama geldiğini bilirse onu okuması
daha kolay olacaktır. Ona yeni kitaplar ve okuma seviyesindeki yeni kelimeler gösterin çünkü
bu sayede daha büyük bir kelime haznesi geliştirebilir. Ve daha fazla kelime bilmek onun daha
akıcı bir şekilde okumasına yardımcı olabilir.

Birlikte okuduğunuz sırada, çocukların bazen bir kelimenin ilk birkaç sesine bakıp sonra da
diğerlerini  kendileri  tahmin ettiklerini  görmüşsünüzdür. Bu tür  bir  tahmin,  bazı  başlangıç
seviyesinde olan okuyucular arasında oldukça yaygındır. Sabırlı olun ve çocuğunuzu, tahmin
etmek yerine tüm kelimeyi okuyup o şekilde söylemeye teşvik edin.
Bazen okumada zorlanan çocuklar aslında sınıfta veya evde sadece biraz daha yardıma ihtiyaç
duyarlar. Her çocuk aynı oranda veya aynı şekilde okumayı öğrenmez. Ancak çocuğunuz bu
tür  bir  destek  alıp  ve hala  bir  ilerleme göstermezse,  disleksi veya  başka bir  tür  öğrenme
sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz.

Disleksi,  beynin  dili  işleme  biçimindeki  farklılıklardan kaynaklanır. Aileden alınan  genler
bunda etkin rol oynamaktadır. Ayrıca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan
çocukların,  dislektik olması  DEHB'si  olmayan  çocuklara  nazaran  daha  olasıdır.  DEHB,
çocukların okumaya odaklanmalarını zorlaştırabilir.

Bunun  yansıra  görsel  işleme  sorunları  ve  işitsel  işlem bozukluğu  hakkında  da  araştırma
yapabilirsiniz.  İşleme,  beynin  alması  gereken  bilgiyi  nasıl  algıladığını  ifade  eder.  Akıcı
okuma, beynin görme merkezlerinin, gözlerin gördüklerini anlamlandırma becerisine bağlıdır.
Buna görsel işlem denir.

Okuma ayrıca sözcüklerdeki sesleri anlamlandırmak için beynin işitsel merkezlerini de içerir.
Buna işitsel  işlem denir. Beyin,  bilgiyi  işlemek için fazladan zamana ihtiyaç duyduğunda,
çocuğun okuma hızını ve doğruluğunu yavaşlatabilir.

Çocuğunuzun bir  öğrenme veya dikkat  sorunu olabileceğinden şüpheleniyorsanız,  doktoru
veya  öğretmeni  ile  konuşmaktan  çekinmeyin.  Resmi  bir  değerlendirmeye gerek  olup
olmadığına karar vermenize yardımcı olabilirler. Çocuğunuzun okuluyla ortak çalışmak, ona
başarılı olması için gereken yardımı almayı kolaylaştırabilir.
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