
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan İLKOKUL çocukları için ders çalışmanın 7 yolu

İlkokul çağındaki öğrenme güçlüğü yaşayan dislektik çocuklar için ders çalışmak oldukça 
zorlu olabilir. Ancak ortaokula geçtiklerinde çıta yükselmiş olacağı için bu zamanlar onların, 
güçlü ders çalışma becerileri ve alışkanlıkları geliştirebilecekleri bir dönemdir. Bu süreci 
kolaylaştırmak adına kaleme alınan bu tavsiyeler yardımcı niteliktedir.

1 Sınav formatının ne olduğunu öğrenin.
Farklı tür sınavlar farklı derecelerde okuma ve yazma becerileri gerektirir. Önceden sınavın 
çoktan seçmeli mi, boşluk doldurma mı yoksa kısa cevaplı mı olduğunu bilmek, çocuğunuza 
belli bir ders çalışma yaklaşımı kazandırır. Bunun yanı sıra çocuğun sınav kaygısı da azalır. 
Bu bilgiler eşliğinde çocuğunuza daha faydalı olabilirsiniz.

2 Ekstra ders çalışma zamanı oluşturun.
Eğer çocuğunuz kodlama / çözümleme yapmada zorluk çekiyorsa, bu onu geriletebilir. Kısa 
süreli bellekteki sorun da dişlektik çocuklar için güçlük doğurabilir. Çocuğunuz kalıcı bilgi 
için fazlaca tekrara ve bol zamana ihtiyaç duyabilir.
Gerekli olduğunu düşündüğünden daha fazla zaman yaratın. Örneğin; eğer çocuğun Cuma 
günü bir kelime sınavı varsa, Çarşambaya kadar beklemektense Pazartesi gününden çalışmaya
başlamasını sağlayabilirsiniz.

3 Çocuğunuzun temposuna uygun bir çalışma programı oluşturun.
Çocuğunuz yalnızca kendi elinden geldiğince fazla ve hızlı çalışabilir. Yani eğer disleksi onu 
yavaşlatıyorsa, tüm çalışma programını da yavaşlatın. Konuyu uzunca incelemektense, küçük 
parçalar halinde gözden geçirmek hayal kırıklığını ve kaygıyı azaltır. Bu anlamda, ders 
çalışırken ara vermek iyi olacaktır.
Çocuğun kendini rahat hissedebileceği bir ders çalışma programı hazırlayın. Mesela, bir 
kerede beş tane kelime üzerine başarılı bir şekilde çalışabilir. Eğer ilerlemeye devam ederse, 
ne ala. Ancak çocuk tek bir ders çalışma süresinde baş edebileceğinden daha fazlasını yapmak
zorunda olmadığını bilmeli.

4 Ders konularını önceden talep edin.
Çocuğunuzun öğretmeni sınavda çıkacak konuları zaten not şeklinde düzenleyip çocuklara 
vermiştir. 
Sınav öncesi, çalışmalara erken başlamak adına bu notların kopyalarını alıp alamayacağınızı 
sorun. Öğretmen konuları çocuklara çoktan vermiş olsa bile ikinci bir kopya isteyin ki 
böylelikle evde de çalışabilsin. Çünkü belki çocuk ilkini kaybetmiş olabilir!

5 Çocuğunuza bilgi kartları yapmasında yardımcı olun.
Flashcards (bilgi kartları) kullanmak çocuğun kendini test edebilmesi için hızlı bir yöntemdir. 
Ayrıca çocuk bu sayede parçadan okumak zorunda olmayacağından bilgiye ulaşması daha da 
kolaylaşır. Fakat kartları sadece incelemek yetmez. Eğer bir resim içeriyorlarsa, onları 
canlandırmak oldukça faydalı olacaktır. Görsel unsurları kelimelerle bağdaştırmak çocuğun 
hafızasını hızlandırır. Google resimleri bu anlamda harika bir kaynak olabilir çünkü çocuk bir 
şeyler yazıp ararken öğrenmesi daha da güçlenir.
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6 Bazı okuma bölümlerini kendiniz devralın.
Çocuğunuzun okumasına yönelik herhangi bir fırsat, onun yeteneklerini geliştirmesine 
yardımcı olacaktır. Ancak ders çalışmanın amacı okumaya körü körüne bağlı kalmak değil; 
aksine çocuğun o materyali öğrenmesine ve öğrendiğini göstermesine yardım etmektir.
Eğer okuma aşırı zor ya da stresli bir hal alıp öğrenmenin önüne geçerse, çocuğunuz için bir 
kısmını kendiniz üstlenebilir, siz okuyabilirsiniz. Bu şekilde çocuk, durup çözümleme yapmak
yerine içeriğe ve kavramlara odaklanabilir. Ayrıca, öğrenme güçlüğü yaşayan dislektik pek 
çok çocuk işitsel uyaranlara karşı daha çabuk ve kolay bir şekilde yanıt verebilmektedir. 

7 Çocuğunuzun sınav yönergelerini anlamasına ve takip etmesine yardımcı 
olun.
Öğretmen sınav için gerekli notları tahtaya ya da direkt olarak sınav kağıdına yazmış olabilir. 
Fakat bu çocuğun okuması gereken yalnızca başka bir angarya iş anlamına gelir. Bu yüzden, 
çocuk bunu iteleyip görmezden gelerek onunla savaşabilir ve haliyle sınavda da yanlış şeyler 
yapmış olur.
Yönergelerin, çocuğun okunması gereken en önemli şeyler olduğunu ve eğer onları 
umursamazsa bütün çalışmalarının bir çırpıda heba olacağını ona anlatın. Öğretmen ile bu 
konuyu konuşabilir ve sınav yönergelerinin önceden çocuğa verilmesini rica edebilirsiniz. 
Böylece evde de birlikte tekrar ederek ivme kazanabilir. İlaveten, yönergelerin bizzat çocuğa 
okunmasını da isteyebilirsiniz.
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