
Çocuğunuzun okuma ile ilgili sorunlarını fark edebiliyor musunuz?

Bir Bakışta

 Okumada zorluk yaşama,  disleksi (okuma güçlüğü) diye adlandırılan oldukça yaygın bir
durumun belirtisi olabilir. 

 Çocuğunuzun okuma becerisini etkileyen başka sorunlar da olabilir. 

 Bu anlamda, siz ve çocuğunuzun okulunun yardım edebilmek için yapacak çok şeyi var. 

Çocuğunuz okumada sorun yaşıyorsa,  bu,  okuldan çok daha fazla alanı  etkileyebilir. Aynı
zamanda  benlik  saygısı  ve  sosyal  hayatı  da  etkilenebilir.  Okuma  sorunlarının  yaygın  bir
nedeni disleksi  dir. Ancak diğer sorunlar da benzer semptomlara sahip olabilir. Bu zorlukların
nedenleri ve nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nelerle Karşılaşabilirsiniz

Okuma  sorunları  çocuktan  çocuğa  ve  çeşitli  yaşlardan  farklı  bir  şekilde  ortaya  çıkabilir.
Belirtiler, onlara neyin sebep olduğuna bağlı olarak da farklı olabilir. Çocuğunuzun disleksi ya
da okumayı etkileyen başka bir rahatsızlığı varsa, aşağıda belirtilen maddeleri gözlemlemeniz
olasıdır:

Okul Öncesi veya Anaokulunda Okuma Sorunu

• Harfleri tanımada, sesleri harflerle eşleştirmede ve sesleri konuşmaya harmanlamada sorun

• Kelimeleri telaffuz etmekte zorluk çeker. Örneğin,  ağaç tomurcuklanmaya başladı yerine
ağaçlar tohumcuklanmaya başlar gibi.

• Aynı yaştaki çocuklara kıyasla daha az bir kelime haznesine sahip olabilir ve alfabeyi, temel
matematiği ve haftanın günlerini öğrenmek, onlar için daha uzun sürebilir

• Tekerlemeler ve kafiyeler yapıp söylemede sorun yaşarlar.

İlkokul veya Ortaokulda Okuma Sorunu

• Bir kelimeyi heceleyip imla kurallarına göre doğru yazmada sorun

• Gerçekleşen olayları ve sayıları hatırlamada güçlük 

• Yeni beceriler öğrenmede zorluk (ezbere dayanarak bu durumu telafi eder)

•  Sık  sık  harfleri  ters  çevirme  (örneğin,  d  ve  b'yi  karıştırma)  veya  yanlış  sıraya  koyma
(örneğin çek ile kek sözcüklerini birbirine karıştırmak gibi).

• Talimatları takip edip anlamada zorlanma

• Matematikteki kelime problemleriyle sorun yaşama

1

http://www.acikmavi.org/
http://www.acikmavi.org/
http://www.acikmavi.org/


Lisede Okuma Sorunu

• Sınıf seviyesinin altında okuma

• Yapılan şakaları, atasözlerini veya ortak deyimleri anlamada sorun

• Sesli okuma yapmada zorluk

• Zaman farkındalığından yoksunluk

• Bir hikâyeyi özetlemede sıkıntı

• Yabancı dil öğrenmede sorun

En az altı ay boyunca bu işaretlerden bazılarını gördüyseniz, çocuğunuzun öğretmeniyle veya
doktorla  konuşmak  iyi  bir  fikirdir.  Neler  olup  bittiğine  daha  yakından  bakmanıza  ve
çocuğunuzun okuma becerilerini  geliştirmesine  yardımcı  olacak en  iyi  yolları  bulmanızda
yardımcı olabilirler.

Okuma Problemine Ne Sebep Olabilir

Disleksi, okuma becerilerini etkilemesi ile iyi bilinen bir durumdur. Ancak diğer durumlarda
çocuğun  farklı  nedenlerle  okuma  yeteneğini  etkileyebilir.  Ayrıca,  çocukların  birden  fazla
sorunu olması alışılmadık bir durum değildir. İşte okuma sorunlarının başlıca nedenleri.

Disleksi:  Bu beyin tabanlı  durum,  yaygın bir  öğrenme sorunudur.  Disleksi olan çocuklar,
harfleri tanımakta ve harflerin hangi sesi çıkardığını kavramada zorlanırlar. Hiç görmedikleri
yeni bir kelimeyi söylemede ve kafiye bulmakta zorlanırlar. Ve yine daha önce gördükleri
kelimeleri unutabilirler.

Disleksi olan  çocukların,  bir  bakışta  bir  kelimeyi  tanıması  uzun  zaman  alabilir.  Ve bir
bakmışsınız bir gün oldukça düzgün bir şekilde o kelimeyi okuyabilirlerken, bir diğer gün
bunun tam aksini yaparlar. Ayrıca kelimeleri atlayabilir ve yerlerini kaybedebilirler.

Bu,  sadece  kelimeleri  tanımakla  ilgili  değil;  disleksi ayrıca  okuduğunu  anlamayı da
etkileyebilir.  Her  bir  kelimeyi  geçmenin  çok  uzun  sürdüğü  bir  hikâyede  neler  olduğunu
anlamak zor gelebilir.

Disleksi aynı zamanda heceleme, yazma ve hatta konuşma becerilerini de etkileyebilir. Ancak,
yarattığı tüm zorluklara rağmen, disleksi düşük zekânın bir işareti asla değildir. Disleksi   olan
çok başarılı insanların uzun bir listesi var.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB): DEHB, çocukluktaki en yaygın beyin-
temelli durum, okuma ve diğer aktiviteler sırasında odaklanmayı zorlaştırabilir.  DEHB olan
birçok çocukta bir hiperaktivite belirtisi de vardır.

Bazen  insanlar  disleksiyi  DEHB ile  karıştırırlar.  Okuma  sorunları  olan  çocuklar  hayal
kırıklığına uğrayabilir ya da belirli görevleri nasıl tamamlayacaklarını bilmedikleri için sınıf
içinde hareket edip yaramazlığa başvurabilirler. Ancak, çocuklar bu iki duruma da aynı anda
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yakalanabilirler. Dikkat problemleri yaşayan öğrencilerin yaklaşık üçte birinin disleksi olduğu
da düşünülmektedir.

İşitsel  işlem  bozukluğu  (APD): APD,  çocukların  duydukları  bilgileri  işleme  yeteneğini
etkiler. İnsanların söylediklerini anlamak veya yüksek sesle okunan bir hikâyeyi takip etmeyi
zorlaştırıyor.

APD  ayrıca  okuma  becerilerini  de  etkileyebilir.  Okuma,  sesleri  harflerle  birbirine
bağlayabilmeyi gerektirir. Ancak APD'li çocuklar sıklıkla sonu  d gibi sessiz harflerle biten
kelimeler arasındaki farkı duymakta ve yeni sözcükler oluşturmada sıkıntı yaşayabilirler.

Görsel işlem sorunları: Görsel işleme sorunlarıyla uğraşan çocuklar, harfler  veya şekiller
arasındaki farkı görmekte zorlanır, hatta doğru sırada göremeyebilirler. Bulanık görme veya
çift görme sık görülen şikayetlerdir. Çocuklar genellikle bir gözünü kısarak ya da kapatarak
bu durumdan kurtulmaya çalışırlar.

Sorularınıza Cevaplar

Evde  çocuğunuzun  okumasına  yardım  etmek  içinille  de  çocuğa  teşhis  konmasına  gerek
yoktur. Ve onunla çalışacak öğretmenler bulmak için de bir teşhis gerekli değildir. Ancak onun
yaşadığı bu zorluklarının ardında yatan şey, onlardan kurtulması için en iyi stratejileri ortaya
çıkarmanıza  olanak  sağlayacaktır.  Ayrıca  okulda  ihtiyaç  duyduğu  destek  ve  hizmetleri
almanıza yardımcı olabilir.

Çocuğunuzun  okumayla  ilgili  sorunlarının  neler  olduğunu  öğrenmek  için  atabileceğiniz
adımlar.

Çocuğunuzun  öğretmeni  ile  konuşun. Okulda  neler  olduğunu  bilmek,  çocuğunuzun
sorunlarını anlamak için oldukça iyi bir ilk adımdır. Öğretmen, çocuğunuzun okumayla ilgili
probleminin  onun  öğrenimini  nasıl  etkilediğini  size  söyleyebilir.  Bu  bilgiler  ışığında
çocuğunuzun doktoru veya diğer profesyonellerle konuşmanız yardımcı olacaktır

Öğretmen ayrıca okuma, yazma ve öz saygı gibi konularda bir yardımı olup olmadıklarını
görmek için sınıfta çocuğunuza bazı ek destekler verebilir.

Bir eğitim değerlendirmesi yaptırın. Çocuğunuz okul tarafından değerlendiriliyorsa, okuma
sorunlarına yardımcı olacak ilave destek ve hizmetler alabilirsiniz. Siz ya da çocuğunuzun
öğretmeni bir değerlendirme isteyebilir. Okul bir  tane yapmayı  kabul ederse,  sizin bir  şey
ödemenize gerek kalmayacak.

Çocuğunuz destek için uygunsa,  okul Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) veya 504
planı ile yazılı olarak sunmayı taahhüt edecektir. Çocuğunuz 3 yaşın altındaysa, devletinizin
erken müdahale sistemine başvurabilir ve ücretsiz bir değerlendirme talep edebilirsiniz. Hiçbir
başvuru gerekli değildir.

Çocuğunuzun doktoru ile konuşun. Doktora evde neler gözlemlediğinizi veya öğretmenin
okulda neyi fark ettiğini söyleyin. Bu, okumanın yanı sıra başka becerilerle ilgili problemleri
de içerebilir. Doktor DEHB de dahil olmak üzere bazı tıbbi nedenleri ortadan kaldırarak sizi
bir uzmana yönlendirebilir.
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Uzmanlara  danışın. Çocuğunuzun  neden  okumada  zorlandığını  anlamanıza  yardımcı
olabilecek  birçok  profesyonel  var. Özel  olarak  eğitilmiş  bir  psikolog,  öğrenme  ve  dikkat
sorunlarını veya DEHB'yi kontrol edebilir. Bir nörolog ayrıca DEHB'yi teşhis edebilir.

Bir öğrenme uzmanıyla konuşun. Bu uzman, çocuğunuza okulun da kullandığı aynı testleri
uygulayarak  öğrenme  ve  dikkat  sorunları  açısından  çocuğunuzu  değerlendirebilir.  Ancak,
muhtemelen özel bir değerlendirme olduğu için ödeme yapmanız gerekecektir.

Şimdi Ne Yapabilirsiniz

Çocuğunuzun okuma sorunlarına  neyin  yol  açtığından emin değilseniz  bile,  ona yardımcı
olmanın  yolları  vardır  ve  kendiniz  için  de  destek  alın.  İşte  göz  önünde  bulundurulması
gereken birkaç seçenek:

 Yapabildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Çocuğunuzun okuma problemini anlamanız,
ona ihtiyacı olan desteği sağlamadaki ilk aşamadır. Ne kadar çok bilirseniz, okuma
becerisini kazandırmak için o kadar iyi yöntemler bulursunuz ve okumayı eğlenceli bir
hale getirmiş olursunuz. 

 Gözlemleyip not alın. Çocuğunuzun davranışlarını yakından takip ederek nelerin onu
tetiklediğini  öğrenebilirsiniz.  Belki  yemekten  sonra  okuma  yaptığında  yemekten
önceye  göre  daha  çok  sinirleniyordur.  Bu  gibi  örneklerden  yola  çıkarak  farklı
stratejiler  deneyebilirsiniz.  Örneğin okuldan sonra okuma yaptırabilir  ve matematik
ödevini de daha sonra halledebilirsiniz. 

 Sesli okuyun. Dr. Seuss ya da Harry Potter'ın bir bölümü hiç fark etmez, çocuğunuzla
birlikte  okuma yapmak onun becerilerini  güçlendirmeye  yardımcı  olacaktır.  Ayrıca
okumak  için  mücadele  etmek  zorunda  kalmadan  kitaptan  zevk  almasına  ve
öğrenmesine yardımcı olabilir. 

 Çocuğunuzun  ilgi  alanlarını  keşfedin. Çocuğunuzun  bir  konuya  daha  fazla  ilgi
duyması, okumaya daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır. Ve sadece kitap olmak
zorunda değil. Çizgi romanlar, dergiler ve web siteleri daha eğlenceli ve çekici olabilir.
Tüm bunlar becerilerini eşit derecede kazanması anlamında oldukça yardımcıdır.

 Çabaya odaklanın, sonuca değil.  Bu kadar sıkı çalışıp elinden geleni yaptığı için
çocuğunuzu övün. Siz de dahil, herkesin hata yaptığını vurgulayın! Pratik yapmaya
devam  etmenin  ne  kadar  önemli  olduğunu  anlamasına  yardımcı  olun.  En  küçük
ilerlemeyi bile kabul edin. Onu cesaretlendirip teşvik etmeniz motivasyonu açısından
çok önemlidir.

 Sesli kitap kullanın. Kitaplığınızın sesli kitap kayıtları olup olmadığını kontrol edin.
Bunlara  çevrimiçi  olarak  da  erişebilirsiniz.  Yazılı  kelimelere  bakarak  bir  kitap
dinlemek  çocuğunuzun  duyduğu  sesleri  gördüğü  kelimelerle  ilişkilendirmeyi
öğrenmesine yardımcı olabilir.

 Uygulamalar ve diğer yüksek teknoloji yardımları arayın. Kelime işlemciler ve
yazım denetleyicileri,  okuma ve  yazmayla  ilgili  sorun yaşayan çocuklara  yardımcı
olabilir. Ses tanıma yazılımı, daha büyük öğrencilerin fikirlerini bilgisayarlarına dikte
ettirmelerine  izin  vererek  yazma  görevleriyle  başa  çıkmalarını  kolaylaştırabilir.
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Çocuğunuzun  okuma  becerilerini  geliştirmesine  yardımcı  olabilecek  çok  sayıda
uygulama ve çevrimiçi oyun da var. 

 Evinizi okumaya elverişli hale getirin. Çocuğunuzun okumaya ilgi duyabileceği en
az birkaç kitap veya dergi ile her odayı (banyo dahil!) doldurmaya çalışın. Uzun araba
gezileri  için  bir  kitap  alın  ve  ailenizle  paylaşın,  böylece  hep  beraber  bu  konuyu
konuşup tartışabilirsiniz

 Çocuğunuzun gözünden bakın. Çocuğunuzun, okuma güçlüğü ile neler yaşayıp nasıl
bir mücadele verdiğini bilmek zor. Bu sorunları yaşamanın nasıl bir his olabileceğini
deneyimleyin.  Bu  tür  bir  anlayışa  sahip  olmak  çocuğunuza  yardımcı  olmayı
kolaylaştırır.

 Diğer ebeveynlerle bağlantı kurun. Yalnız olmadığınızı bilmek sizi iyi hissettirebilir.
Sürekli bağlantı içindeki topluluğumuz, okuma sorunlarına sahip çocukları olan diğer
ebeveynleri bulmanıza da yardımcı olabilir. Büyük bir ipucu, fikir ve teşvik kaynağı
olabilirler.

Okumayla ilgili problemler çocuklar için çok sinir bozucu olabilir. Fakat yardımcı olabilecek
birçok etkili öğretim stratejisi vardır. Çocuğunuzun okuma becerilerini geliştirmesine,  güçlü
yanlarını  geliştirmesine ve  güven  kazanmasına  yardımcı  olmak  için  evde  bir  şeyler
yapabilirsiniz.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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