
Çeşitli Öğrenme ve Dikkat Sorunları Yazı ile İlgili Problemlere Nasıl Neden Olabilir?

Bir bakışta...
• Yazı yazmak, birçok beceriyi içeren karmaşık bir aktivitedir.
• Yazıyla ilgili bir sorun, disleksinin bir belirtisi olabilir.
• Okumayla doğrudan ilgisi olmayan bazı öğrenme ve dikkat sorunları da yazıyı etkileyebilir.

Disleksi ile  diğer  öğrenme ve dikkat  sorunları  olan  çocuklar  için  yazmak çok meşakkatli
olabilir. Bazı çocuklar hızlı düşünebilir ama yazı yazmada yavaştırlar. Yazıyla ilgili sorunlar
üretkenliklerini  sınırlayabilir  çünkü  birkaç  kelimeyi  yazmak  çok  fazla  zaman  ve  enerji
gerektirir.
Birçok becerinin dahil olduğu karmaşık bir aktivite olan yazı yazma, kelimelerin nasıl sesler
oluşturduğunu hızlı ve doğru bir şekilde düşünmeyi ve sonra bu sesleri yazıya dönüştürmeyi
gerektirir. Ezberlenecek çok sayıda  imla  kuralları  vardır. Ve öğrenilen  bu kuralların  bir  o
kadar da istisnası vardır.
Yazım ayrıca, kulağa aynı gelen kelimelerin farklı anlamlarını ve hangi yazımın ne zaman
kullanılacağını bilmekle alakalıdır. Örneğin, göz-gözlük-gözlükçü ya da o-onlar-onların.
Farklı öğrenme ve dikkat sorunlarının çocukların yazı yazma yeteneklerini nasıl etkilediğini
görmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu sorunlardan birkaçı aynı anda tek bir
kişide meydana gelebilir ve emin olun ki bu, şaşılası değil; olağan bir durumdur.

Disleksi, yazıyı nasıl etkiler?
Nedir: Dilin okunmasında ve işlenmesinde, yazıyı da etkileyebilecek şekillerde zorluk içeren
beyin temelli bir sorundur.
Yazı ile bağlantısı: Disleksi, sesleri kelimelerden ayırmayı, bu sesleri harflerle eşleştirmeyi
ve  sesleri  kelimelerle  birleştirmeyi  zorlaştırır.  Yazı  yazmayı  öğrenmek,  disleksi olan  bazı
çocuklar için okumayı öğrenmekten daha zor olabilir.
Özel zorlukları: Disleksi olan çocuklar, birbirine benzeyen harfleri sıklıkla karıştırırlar. Bu
çocuklar için ünlü harfler o kadar zor olabilir ki hatta bazen hiç yazmayabilirler (dinozor için
dnzr). Çocuklar, birçok pratikten sonra bile harflerin sırasını (ev yerine ve) karıştırır ve sıkça
çıkan görme kelimelerini yanlış yazabilirler. Yazı sınavları için kelimeleri ezberleyebilir ve
sınav bittikten hemen sonra bunları unutabilirler.
Denenmesi gereken stratejiler:  Harfleri uygun semboller ve seslerle bağlamalarını öğreten
güçlü bir temel oluşturmaları için dislektik çocuklara yardım edin. Bu, çok yönlü bir yaklaşım
kullanan  okuma  öğretimiyle  en  etkili  şekilde  gerçekleştirilir.  Yazım  eğitimi  için  kelime
yapısını, kökenini ve anlamını vurgulayan kanıta dayalı bir yaklaşım kullanın.

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) yazıyı nasıl etkiler?
Nedir: Dikkatini vermeyi zorlaştıran bir sorundur ve aynı zamanda beynin yapısı ve kimyası
ile ilgilidir. DEHB olan her çocuk olmasa bile çoğu çocuk hiperaktif veya aşırı aktiftir ve aynı
zamanda dürtülerini kontrol etmekte güçlük çekerler.
Yazı  ile  bağlantısı: Çocuklar  ne  yazdıklarına  odaklanmayıp  acele  ettiklerinde,  kolaylıkla
yazım  hataları  yapabilirler.  DEHB,  kelimeleri  ve  yazım  kurallarını  belleğe  dökmeyi
zorlaştırabilir.  Dikkat  sorunları,  beynin  bilgiyi  organize  etmesini  ve  gerektiğinde  bundan
faydalanmasını zorlaştırabilir.
Özel  zorlukları: DEHB olan  çocuklar  kelimeleri  ve  harflerin  sırasını  değiştirebilir  veya
yerine başka harfler kullanabilirler.
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Denenmesi  gereken stratejiler:  Kelime ezberi  yaparken küçük çocukların bu olaya dahil
olup bunun bir parçası olmalarına yardımcı olun. Harfleri bir kelime içinde kullanırken aynı
zamanda kilden harfler oluşturmak veya bir topu zıplatmak deneyebileceğiniz birkaç yoldur.
Daha  büyük  çocuklar  için,  her  harf  veya  heceyi  alkışlayıp  parmak  vurma  hareketleriyle
yüksek sesle yazmayı deneyebilirsiniz. DEHB olan çocukların sakinleşip yavaşlamalarına ve
yanlışlarını  düzeltmeye  teşvik  edin.  Ödevlerini  teslim  etmeden  önce  kontrol  edilecek
maddelerin bir listesini yapın.

İşitme bozukluğu yazıyı nasıl etkiler?
Nedir:  Kulağın duyduklarını beyinde işlemeyi zorlaştıran bir sorundur. Örneğin, kelimeleri
oluşturan seslerdeki ince farkları algılamak gibi.
Yazı  ile  bağlantısı: İşitsel  işlem bozukluğu  olan  çocuklar  duydukları  sesleri  işlemeye  ve
anlamlandırmaya çalışmada zorlanırlar. Bu, özellikle gürültülü bir sınıfta yazı derslerini takip
etmeyi zorlaştırabilir.
Özel zorlukları: Bir çocuktan on yedi kelimesini yazması istenirse, o yedi yazabilir. Ünlü 
harfleri atlayabilir veya hece sırasını karıştırabilir (alabalık yerine abalalık). Ayrıca çok adımlı
yönergeleri kavrama ve takip etmede de güçlük yaşayabilir.
Denenmesi gereken stratejiler:  Bu çocukları gürültülü kapılardan ve pencerelerden uzağa,
öğretmene yakın bir yere oturtmak bir nebze durumu kolaylaştırabilir. Sessiz bir odada bire
bir  yazım  testleri  yapın  ya  da  kulaklıkları  takıp  yazılması  gereken  kelimeleri  dinleyip
yazabilir. Yine konuşma terapisi,  kelimelerdeki bireysel seslerin algılanmasını geliştirmeye
yardımcı olur. Ayrıca çocukların aktif dinleme becerilerini geliştirmelerini sağlayabilir.

Görsel işleme sorunları yazıyı nasıl etkiler
Nedir: Gözün  gördüklerini  algılamayı  veya  “anlamlandırmayı”  zorlaştıran  beyin  temelli
sorunlardır.
Yazı ile bağlantısı: Birkaç farklı görsel işleme sorunu vardır. Bazı çocuklar bilindik yazma
kalıplarını ezberlemek için yoğun uğraş verebilirler. Bazı çocuklar ise,  bu kelimeleri  nasıl
telaffuz  edeceklerini  veya  hatırlatmayı  zorlaştıracak,  el  yazısı  veya  daha  az  yaygın  yazı
tiplerini okumada zorluk çekebilir.
Özel  zorlukları: Görsel  ayırt  edicilik  sorunları,  p  ve  q  gibi  iki  harf  arasındaki  farkı
“algılamayı”  ve  “görmeyi”  zorlaştırabilir.  Görsel  sıralama  becerileri  olan  çocuklar  harf
sırasını tersine çevirebilir. Görme sözcüklerini tanıma ve yazma görsel hafıza sorunları olan
çocuklar için sıkıntı  yaratabilir. Tüm bunlar, çocukların iyi  bir  şekilde yazı yazmaları  için
ihtiyaç duydukları erken kelime tanımayı / otomatikliği etkileyebilir. (Otomatiklik, uzun süreli
eğitim  ve  uygulamaların  ardından  kelimeleri  az  bir  çaba  veya  dikkatle  tanıyabilme
yeteneğidir.)
Denenmesi gereken stratejiler: Kelimeleri bir sayfada bir araya getirip yazmayın. Her biri
için biraz boşluk bırakın.  Koyu çizgiler veya yükseltilmiş çizgileri  olan kağıtları  kullanın.
Öğretmenler, yazım kurallarını öğretirken yazılı ve sözlü talimatlar sağlayarak bu çocuklara
yardımcı  olabilir.  Aynı  zamanda  çocukları,  kelimelerdeki  harflerin  mantığını  öğrenmeye
teşvik edebilirler.
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Disgrafi yazıyı nasıl etkiler?
Nedir: Okunaklı  ve yaşa uygun bir  hızda yazmayı  zorlaştıran beyin temelli  bir  sorundur.
Digrafi olan birçok çocuk düşüncelerini kâğıda dökmede zorlanır. Bu bazen yazılı anlatım
bozukluğu olarak adlandırılır.
Yazı ile bağlantısı:  Disgrafi olan çocukların bellekte saklanan bilgileri düzenleme ve daha
sonra  el  yazısıyla  veya  yazarak  kelimeler  elde  etme  sorunları  vardır.  Bir  kelimeyi  nasıl
yazacaklarını hatırlamakta bile zorlanabilirler. Yaptıkları ödevler genellikle okuması zor ve
hatalarla doludur.
Özel zorlukları: Disgrafi olan çocuklar bir kalemi düzgün bir şekilde tutmada zorlanabilirler.
Kenar boşlukları içinde yazmak onlar için bir mücadeledir. Sözlü olarak doğru söyleseler de
yazarken yazım hataları yapabilirler. Aynı kelimeyi farklı şekillerde de yanlış yazabilirler.
Denenmesi gereken stratejiler: Mesleki terapi,  disgrafi olan çocukların yazıyı daha kolay
hale getiren ince ve kaba motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kalem sapları
ve eğimli panolar gibi araçlar da daha iyi yazı yazmayı teşvik edebilir. Handwriting Without
Tears gibi bilgisayar programları da çok etkili olabilir. Kiminin aksine bazı disiplinli çocuklar
klavyeyi  kullanarak  fayda  sağlarlar.  Öğretmenler  bu  çocukları,  yazılı  testler  yerine  sözlü
olarak bir değerlendirmeye tabii tutabilirler.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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