
Çocuğum neden bir kelimeyi bir gün doğru söylerken diğer gün yanlış söylüyor?
Çocuğum pazartesi günü bir kelimeyi doğru söylüyor, ancak neden salı günü sorunca
yanlış anlıyor?
Hatta bazen aynı paragrafta ki aynı kelimeyi bile farklı şekillerde söyleyebiliyor!
 Çocuğuma neler oluyor?

Bunlar  harika  sorular!  Çocuğunuzu  çok  dikkatli  bir  şekilde  gözlemleyebilmiş  olmanız
gerçekten olağanüstü. Ancak ne için endişeleneceğinizi ve neyin normal olduğunu bilmek bir
hayli önem taşır. Unutmayın ki tüm çocuklar öğrenirken hata yaparlar.
Bir  şeyin  yanlış  olduğu sonuca  varmadan önce,  göz önünde bulundurmanız  gereken bazı
noktalar şunlardır:

 Çocuğunuzun  yazı  yazmayı  yeni  mi  öğreniyor?  Yoksa  uzun  zamandır  bilmesine
rağmen hala birçok hata yapıyor?

 Söylediği kelimelerin ne kadarı sorunlu? Çoğu kelimeyi doğru mu yoksa yanlış mı
telaffuz ediyor?

 Ne tür kelimelerle sorun yaşıyor? Söylendiği gibi yazılan ve yazılmayan kelimelerle
arası nasıl? Gördüğü kelimeleri hemen okuyabiliyor mu yoksa belli bir süre beklemesi
mi gerekiyor?

 Öğretmen, çocuğunuzun yaşadığı bu zorlukla ilgileniyor mu?

İngilizce dili oldukça zor olabilir. İzlenecek birçok kural vardır ve her kural için birçok istisna
vardır. Bu yüzden çocukların tüm kuralları doğru bir şekilde uygulaması güç olabilir!
Çocuklar  hecelemeyi  ilk  kez  öğrenirken,  genellikle  “icat  edilmiş  yazım”  denilen  bir  şeyi
kullanırlar. Bu, sözcüklerdeki tüm sesleri anlamaya ve her sese karşılık gelen harfi yazmaya
çalıştıklarının bir göstergesidir. Bu aynı zamanda yavaş yavaş heceleyerek okumak anlamına
da gelir.
Çocuklar bu yaklaşımı kullandıklarında, kelimeleri tam olarak doğru bir şekilde yazamazlar.
Ancak, sözcüklerdeki seslerin çoğunu yazarlarsa,  kelimenin yanlış  yazılması çok da sorun
değildir.  Örneğin,  icat  edilmiş  heceleme  kullanarak  arabalar yazmaya  çalışan  bir  çocuk
abalar şeklinde bir söylemde bulunabilir.
Bazen icat  edilmiş  heceleme kullanan çocuklar  aynı  kelimeyi  farklı  şekillerde  bile  yanlış
heceleyebilirler. İcat  edilen  yazım genellikle  bir  sorun olarak  kabul  edilmez,  özellikle  bir
çocuk nispeten hecelemeye yeni başlamış ise ve zamanla geliştirirse.
Fakat yazım hataları devam ederse, bu bir okuma veya dikkat sorunu gibi bir problem işaret
olabilir:

•  Disleksi,  çocukların, sözcüklerdeki sesleri tanımlamasını ve hangi harflerin hangi sesleri
temsil  ettiğini  anlamayı  zorlaştırabilir. Okuma ile  sorun yaşayan  çocuklar  da  icat  edilmiş
yazımda da zorlanabilirler.
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•Dikkat  eksikliği  hiperaktivite  bozukluğu,  çocukların  yazdıkları  şeylere  konsantre
olmalarını  veya  ortak sözcükleri  yanlış  yazdıklarında fark etmelerini  zorlaştırabilir. Ayrıca
yazım testleri için kelimeleri ezberlemekte zorlanabilirler.
Çocuğunuzun akademik becerilerine ilişkin endişeye kapılırsanız, öğretmeni ile konuşmak iyi
bir  fikirdir.  Sizin  gözlemlediklerinizi  öğretmenin  de  görüp  görmediğini  ve  sizinle  aynı
endişeleri  paylaşıp paylaşmadığını bilmek yardımcı  olacaktır. Çocuğunuzun öğrenme veya
dikkat sorunları olduğu ortaya çıkarsa, yardımcı olabilecek birçok strateji vardır. Bu yüzden
beklemeden ziyade çocuğunuzun öğretmeni ile bir an önce konuşmak daha iyidir.
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