
 

DİL ÖĞRETİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI  

1. OTURUM 



 DİL NEDİR? 

 DİLİN BİLEŞENLERİ 

 NORMAL ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ 

 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA DİL 

GELİŞİMİ  



 Dil insanların iletişimde bulunmak 

amacıyla kullandıkları bir anlaşma 

aracıdır.  

 



1-Dilin biçim boyutu: Sesler ve işaretleri 

anlam ile birleştirme. 

 *Ses birimler, ünlü ünsüz, hece kuralları 

sıraları  

 *Vurgu, ezgi, ritim, ton 

 *Cümlelerin yapısı,  sözcüklerin dizimi, 

özne, eylem, nesne, sıfat, ad sıralaması, 

ortalama sözce uzunluğu. 

 



2-Dilin içerik boyutu: Dilin anlam yönü ile 

ilgilidir.  

 *Sözcük dağarcığı, nesne adları, renk, 

boyut, eş-zıt anlamlar. 

 *Cümlelerin anlamı, neden-sonuç, yer-

zaman ilişkileri. 

 



3-Dilin Kullanım Boyutu: Dili ortama uygun 

kullanma biçimi  

 *Nerede, ne zaman, nasıl, konu 

uygunluğu, BAĞLAM  

 



 =>Bu bileşenlerden birinde oluşan 

etkileşim zayıflığı veya bozukluk dili 

biçimsel, anlamsal ve kullanım 

bakımından etkiler. Bu üç bileşenin 

karşılıklı ilişkileri ve bir bütün olarak 

kaynaşmaları herhangi bir dili konuşan 

kişinin yetişkin düzeyindeki dil yeterliliğini 

oluşturur. Bu alanların herhangi birindeki 

eksiklik ise dilin yetersiz olmasına neden 

olur. 

 







 Bebekler ilk vokalizasyonu ağlayarak yapar.  

 İlk 3 haftalık dönemde refleksif yani istem dışı sesler 
çıkarma görülür. Bu sesler ses tellerinden geçen ve 
ciğerlerden atılan hava ile oluşan seslerdir.  

 Konuşma mekanizmasının  asıl görevi nefes alma ve 
yemedir.  

 İlk üç haftada çıkarılan sesler farklılaşmamış 
seslerdir.  

 Bebek uyarana karşı tüm vücudu ile tepki verir.  

 İkinci üç haftalık dönemde farklılaşmış sesler ortaya 
çıkar. Çıkarılan bu sesler uyarıcı ile ilişkilidir ve 
genellikle açlık ve rahatsızlık ağlamalarıdır. Anne 
sesin farklılığına göre  ağlamanın nedenini belirler.  



 Çocuk sesi ses olarak çıkardığının farkındadır. Çıkardığı 

sözcüklerden doyum sağlar.  

 Ses oyunları yapar.  

 Kendiliğinden ses üretimine başlar.  

 Yetişkinlerin konuşma seslerinden daha çeşitli sesler 

çıkarır.  

 Ses üretiminden zevk aldığını belli eder.  

 Rast gele çıkartılan seslerde a,u,o seslerini uzatır, s, k, g 

gibi yumuşak damak ve gırtlak sesleri çıkarır.  

 Çıkarılan seslerin çoğu tekrarlanmaz.  

 Ses üretimi hala büyük ölçüde refleksiftir.  

 Ortalama olarak 13-14 farklı ses tipi vardır.  

 Başkalarının çıkardığı seslere tepki gösterir ve annesinin 

sesine gülümser. 



 Çocuğun ses mekanizması üzerindeki kontrolü artar. 

 Hoşnutluğunu belirten sesler çıkarır ve kendi 

çıkardığı bu sesleri taklit eder. Bu taklit sesleri, çocuk 

yalnız olduğunda görülür, başkasının karışması 

durumunda kaybolur.  

 Ses çıkarmak için uyaran çocuğun kendisidir.  

 Ses çıkarması için işitmesi önemli değildir. İşitme 

olmasa da kendi kendine ses çıkarır.  

 Bebek ünsüz benzeri seslerle ünlü benzeri sesleri 

birleştirerek iki heceli sözcükler oluşturmaya başlar. 

 Ortalama olarak 17 farklı ses tipi görülür.  



 Bebek ses üretimi ile işitmeyi birleştirir.  

 Seçilmiş işitilen sesleri tekrar eder ve tekrarlama için uyarım olarak 

taklit yapar.  

 Mırıldanmanın tekrarının (lalling) görülmemesi, bu dönemde dil 

problemlerinin, işitme kaybı, zihinsel gerilik, afazi, duygusal 

yoksunluğa bağlı olarak ortaya çıktığını gösterir.  

 Bu dönemde bebeğin ağız hareketlerinde artan bir çeşitlilik vardır. 

 Ünlü ünsüz tipi değişimler (ba-ba, ma-ma) en sık rastlanan yapılardır.  

 Bebek sesli benzeri seslerde üretir.  

 Ses oyunlarında ritim kullanır.  

 Bebek insan konuşmasına gülümseyerek veya ses çıkartarak cevap 

verir.  

 Kızgınlık ve hoşnutluk seslerini ayırt edebilir.  

 Anne babasının sözcüklerini taklit etmeye başlar. 



 Bu dönemde çıkartılan sesler ana dile ait seslerdir.  

 Bebek ana dilinin ses örüntülerinin farklına varır ve 
ses çıkarma sırasında bu sesler üzerinde daha çok 
durur.  

 Bunlar anlamdan yoksun seslerdir ve akıcılık 
özellikleri vardır.  

 İngilizcede jargon olarak adlandırılan bu sesler 
anlaşılmaz.  

 Bunlar çocuk için sözcük yerini tutar.  

 Çocuk bu dönemde birkaç sözcük ve jesti anlar.  



 

 Mırıldanma ile gerçek konuşma arasında bir suskunluk dönemi geçtikten 

sonra ilk sözcük, sesle oynamanın rastlantısal sonucu olarak ortaya çıkar 

ve tekrarlamalar yoluyla uygun bir şekil alarak kuvvetlendirilir.  

 Sözcük bilgisinde gelişme olur. Çocuk 1-30 sözcük söyler.  

 Bu sözcükler, çocuğun belli bir durum yada nesneyi anlatmak için 

kullandığı , yetişkin sözcüklerine benzeyen yapılardır. Bu dönemde 

çocukların ifadeleri, içinde bulundukları durumla birlikte yorumlanmalıdır.  

 Özne, nesne, davranış amacı, yer gibi kavramların ayırt edilmesi, dilin 

kazanılmasında ve kullanılmasında önemlidir. Çocuk bu tek sözcüklerle 

bildiği dünyadan söz eder.  

 Sözcükler hareketler yolu ile dil öğrenilir. Bu dönemde çocuğun anladığı 

sözcük sayısı, ürettiği sözcük sayısından daha fazladır. 

  Soruları henüz anlayamaz. Sorulara hiç yanıt veremediği gibi bazen de 

soruyu taklit eder yada tekrar eder.  

 Komutların büyük bir kısmını anlar.  



 Çocuk bu dönemde tekrarlamalar yapar ve bunlar özellikle 

monolog türü konuşmada kullanılır.  

 Jargon kullanımı devam eder. Bu dönemde jargon çocuk için 

amaçlıdır ve akıcılık sağlar.  

 Çocuğun konuşmasında ilkel dil bilgisi sistemi başlamıştır. 

 Zorlamasız ve kolay çıkartılan tüm hece ve sözcükler sık sık 

tekrarlanır.  

 Çocuğun anlamlı olarak kullandığı 20-100 sözcük vardır. Bu 

sözcüklerin çoğunu geneller (bütün yiyecekler için “mama” 

sözcüğünü kullanabilir).  

 Sözcüklerin dörtte biri başkaları tarafından anlaşılır.  

 Hareketlerle anlatımdan daha çok sözcüklerle anlatım başlar.  

 Bu dönem dilbilgisi yapısının başlangıç dönemidir.  

 İki sözcüklü cümleler yapılır, fakat bunlar genellikle birbirini 

izleyen tek sözcüklerin birleşimi şeklindedir.  



 Çocuk yetişkinin konuşma seslerinin üçte ikisini öğrenir.  

 Çıkarılan ünlülerin %90’ı doğrudur.  

 Ünsüzlerin bir çoğunu da kendine özgü biçimde söyler. Bazı 
sözcüklere kendiliğinden sesler ekler.  

 Bu dönemin başlangıcında çocuğun iki sözcüklü birleşimleri 

çoktur. Fakat bu birleşimlerde henüz yardımcı fiiller, tanımlar, 

belirleyiciler, zamirler, edatlar ve çekim ekleri bulunmaz. Bu 
nedenle çocuğun içinde bulunduğu durum ve vurgulama 

şekli bu yapıların değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.  

 Çocuğun cümleciklerinin, aşağı yukarı yarısı iki sözcük 

içerdiğinde çocuk üç ve dört sözcüklü birleşimler kullanmaya 
başlar.  

 Çocuk bir yandan çok sözcüklü birleşimleri yaparken, bir 
yandan da dilin temel yapılarını öğrenir. İşaret sıfatları, işaret 

zamirleri, zarflar (sırası ile yer, zaman ve durum zarfları) öğrenir, 
olumsuz yapılar, soru yapısı, çekim eklerini basit düzeyde 

kullanmaya başlar. 



 Yetişkininkine benzer söz dizimi yapısını kazanır.  

 Dil kullanımı çok yönlüdür. Duygularını, düşüncelerini, ilişkilerini anlatır.  

 Fısıldamayı öğrenir.  

 Ünlülerin %90’ını, ünsüzlerin %60’ını doğru söyler.  

 Entonasyon (ses perdesinde yükselme ve alçalma) düzenlidir ve 

hızında artış vardır.  

 Normal ses yüksekliği ve tonu vardır.  

 Hayali oyunda dil kullanımı kendine dönük açıklamalar yapar yani 

egosantrik konuşma vardır ve başkalarının bilgi gereksinimi olduğunu 

kavrayamaz.  

 Kelime hazinesi 900 kadardır.  

 Cümlelerin %48’i dilbilgisi yapısına uygundur.  

 Söz diziminde özne, nesne ve yüklem arasındaki fonksiyonel ilişkileri 

anlar ve ifade eder.  

 Çekim kuralları görülmeye başlar. Geçmiş, şimdiki ve geniş zaman 

kullanımı görülür. 



 Bu dönemde dil kolay ve doğru kullanılan bir araç 

haline gelir.  

 Ses üretiminde doğruluk oranı artar.  

 Ünsüzlerin %90’ını doğru olarak üretilir.  

 Çocuk anne babasının entonasyon  düzenini taklit 

eder.  

 Sözcük sayısında artış ve egosantrik konuşma 

devam eder.  

 Önceki döneme göre, daha karmaşık cümle yapısı 

kullanmaya başlar.  

 Çoğul kullanımını doğru yapar.  

 Birleşik sözcüklerin ayrı birimlerden oluştuğunun 

farkında değildir.  



 

 Çocuğun dili kullanımı yetişkininkine benzer.  

 Sosyal etkileşimde konuşma artmaktadır ve daha 

anlaşılır biçimdedir. Çocuk yetişkinleri daha az 

tekrar etmektedir.  

 Bu dönemde çocukların ses yapımı incelendiğinde 

ünlü üretiminin %99’u, ünsüz üretiminin %98’inin 

doğru olduğu görülür. Açıklama gerektiren 

konuşmaya göre, tanımlama isteyen konuşmalarda 

tereddüt, duraklama ve konuşma hızında azalma 

olur.  

 Çekim kurallarını daha düzgün bir şekilde kullanır.  

 Kişi zamirlerinin çekimini de doğru kullanır.  

 Üretilen sözcük sayısı ortalama 2000 kadardır. 



 
EYLEM KİPİ   ÖRNEKLER 
     
Di’li Geçmiş   Eme gedi. (Emre geldi) 
(konuşmanın başlaması ile) Abam tabancamı attı. 
Emir    Veee (Ver), Aa (Al), Dee (Gel) 
Şimdiki Zaman (20-22 ay)  Anne portadal iştom.(anne portakal istiyorum)  
     Aaba aaha didiyo(araba arka arka gidiyor) 
 
Miş’li Geçmiş (25-72 ay)  Anne bak teze gelmiş. 
     Yamu da istiyomuş. 
 
Gelecek Zaman (21-30 ay) Güzel oyuncak oynıcaz. 
     Çıbı çıbı yapcam. 
 
İstek (25-27 ay)   Adi del yatalım.(hadi gel yatalım) 
     Bende şuna bakim. 
 
4. Geniş Zaman (25-27 ay) Orda araba var. 
     Hayı, ben onu tanımıyom. 
     Bak benimde kalemim var. 
 
Dilek (25-27 ay)   Şunu giydirsene 
     Oyuncamı versene  



Ortalama   Soru Zarfları  Örnekler 

Kazanım Yaşı                             

14-15 ay   Soru tonu içeren tek  Anne? (anne nerede?) 

    Sözcük (içinde bulunduğu Ooona? (oynayalım mı?) 

    Duruma göre yorumlanır)     

15-17 ay   Nerede?   Dadi? (Nerede?) 

    Bu ne?   Mu ne? (Bu ne?)   

18-20 ay   Amca nerede?  Amna dadi? 

    Nerede abla?  Neyde abba? 

    Ne oldu?   Dodu? Nodu?   

20-23 ay   Kim o?   Vavu? Nimo? 

    Acaba?   Acıba dadi? (acaba nerede?)
   Ne yapıyorsun?  Napoşun?   

23-24 ay   Niye?   Nie? Nie vemiyoşun? 

    Hangi?   Angi? 

    Nereye?   Neye?Neye gidiyoruz? 

    Ne var?   Niva?    

25-30 ay   ………mi?   Bunlar benim mi? 

    ………misin?  Kalemi verir misin? 

    Ne zaman?  Ne zaman gelecek? 

    Neden?   Neden ağladın? 

    Niçin?  

    Niçin gitmiyoruz? 

    Ne kadar?  Ne kadar seviyorsun?  



 
Olumlu cevap zarflarının (evet grubu) kazanımı: 

Ortalama kazanım yaşı  Evet grubu 
12-13 ay     Çocuk başını aşağı doğru sallar (jest kullanımı) 

13-15 ay     “ıh-ıh” diyerek “evet” anlamını verir. 

15-20 ay    evet, oldu (odu), olur (ou) 

21-26 ay    peki (peti), tabii (dabii), tamam, var, iyi (iii) 

 

Olumsuz cevap zarflarının (hayır grubu) kazanımı: 
Ortalama kazanım yaşı  Evet grubu 

12-13 ay     Çocuk başını sağa-sola doğru sallar veya yukarı  
    kaldırır. (jest kullanımı) 

13-15 ay     “ıh-ıh” diyerek “evet” anlamını verir. 

15-20 ay     hayır (hayıl), hayır dökme (dü hayıl), hayır  
    benim (hayıl meni), elimle yemeyeceğim (yok el  
    yok) 

20-24 ay    Olumsuzluk eki; olmuyor (omiyo), açılmıyor  
    (açımıyo), kapanmıyor (apkomo), oynama  
    (onuma) Değil; zeytin değil (ze diil), olmaz  
    (ooma) 



 

Kazanımlar    Kazanım zamanları 
 

    1.dönem(erken)    2. dönem(orta) 3.dönem  

15-25 sözcük   13-14 ay   15-17 ay  18-19 ay  

Kazanımı   

           

50 sözcük    14-15 ay   16-19 ay  20-22 ay  

Kazanımı 

           

100 sözcük   17-18 ay   19-20 ay  21-22 ay 

Kazanımı 

           

10 adet    16-17 ay   18-20 ay  22-23 ay 

2 SB 

           

50 adet    18-20 ay   21-24 ay  25-26 ay 

2 SB 

           

10 adet    18-19 ay   20-22 ay  23-24 ay 

3 SB 

           

50 adet   21-22 ay   23-24 ay  25-26 ay 

3 SB 

           

Çoğul takısı  20-23 ay   24-27 ay  28-30 ay 

           

De-da bağlacı  19-21 ay   22-24 ay  25-27 ay 



 Özel gereksinimli çocukların dil gelişim 

özellikleri incelendiğinde bu çocukların 

dil gelişim aşamalarının normal gelişim 

gösteren çocuklara benzediği, ancak 

yetersizlikten etkilenme düzeylerine bağlı 

olarak bu aşamalara ulaşmadan yavaşlık 

ya da duraklama gösterdikleri ortaya 

konmuştur. 

 



  Yetersizlikten etkilenmiş çocukların dil 

gelişimlerindeki gerilik; 

 

 Çevrenin bu çocukların ihtiyaçlarına 

göre düzenlenmesi  

 İçinde bulundukları ortamın dil kazanımı 

sınırlayıcı özellikte olmasından da 

kaynaklanabilmektedir. (Güzel Özmen 

2003)  

 



   => Bu nedenle çocukların dili 

kullanmasına yol açacak ortamlar 

hazırlanarak, bu ortamlarda dilin biçimsel 

ve anlamsal özelliklerinin kazandırılmasına 

önem verilmelidir.  

 



 Siz de çocuğunuzu gözlemleyerek dille 

ilgili performansını üç bileşeni dikkate 

alarak belirleyiniz. 

 



 

DİL ÖĞRETİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI  

2. OTURUM 



BİR ÖNCEKİ OTURUM 
 

1- Dilin İşlevlerinin;  

Biçim – İçerik ve Kullanım olduğu 

 

2- Normal Çocuklarda Dil gelişimi ve Özel 

Gereksinimli Çocuklarda Dil Gelişimi 

konularıüzerinde durduk. 



 SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİ 

 

I. Dinleme Ve Dikkatini Yöneltme 

Becerileri  

II. Göz Kontağı Kurma 

III. Ortak İlgi Kurma 

IV. Sıralı Konuşma 

 

 



 

SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM 

BECERİLERİ 
 



 Zihinsel engelli çocuğun dil ediniminde çevrenin 

önemi büyüktür. Çocukların çevresindeki 
uyaranlar ne kadar çok zenginse çocuğun dil 

kazanım süreci o derece hızlanır. Çocukların, dili 

doğru bağlamda doğru cümleler kurarak 
kullanması onlara sağlanan yaşantıların 

çeşitliliğine bağlıdır. Bu yaşantılardan çocukların 

dil edinim boyutunda yararlanabilmeleri için 

öğretmenin ve ailenin çocukla iletişim kurarken 

üç temel sözel iletişim öğesine dikkat etmesi 

gerekir. Bunlar göz kontağı kurma, ortak ilgi 

kurma ve sıralı konuşmadır. 

 



  

 Bu Beceri Dizisi’ndeki beceriler tüm diğer 
öğrenmelerin temelidir. Bir çocuk çevresindeki 
kişilere bakabilir ve onları dinleyebilirse, o kişilerden 
bir şeyler de öğrenebilir. İşitme engelli veya görme 
engelli çocuklar alternatif tepkiler vermeyi(örneğin, 
işaret) öğrenirler; ancak onlar da, diğer şeyleri 
öğrenmeye başlamadan önce, dikkatlerini 
yöneltmeyi öğrenmelidirler. Çocuğunuzla 
yaptığınız hemen tüm etkinliklerde dikkati 
yöneltmeyi öğrenmek yer alır. 



 Sese, İrkilerek Ya Da Hareket Ederek Tepkide Bulunur. 

 İnsan Sesine, İrkilerek Ya Da Hareket Ederek Tepkide Bulunur. 

 Bir An İçin Bile Olsa, İnsan Yüzüne Bakar. 

 Konuşanın Gözlerini Ve Ağzını İzleyerek Yüz Kontağı Kurar. 

 Bir Nesneden Diğerine Bakarak, Çevresindekilere Dikkatini Yöneltir. 

 Ses Duyduğunda, Gözleriyle Sesin Nerden Geldiğini Arar. 

 Sesin Geldiği Yöne Döner Ve Bakar. 

 İnsan Sesinin Geldiği Yöne Döner Ve Bakar. 

 Destekli Ya Da Desteksiz Oturarak, Dikkatini Karşısındaki Bireye Ya Da Nesneye 

Yöneltir. 

 Yetişkinle Birlikte Nesnelere Ya Da Resimlere En Az İki Dakika Süreyle Bakar. 

 Neşeli Ses Tonundaki Ya da kızgın Ses Tonundaki Konuşmalara Farklı Yüz İfadeleriyle 

Tepki Verir. 

 Gürültülü Bir Ortamda Bir Kişinin Konuşmasını Dinler. 

 Kısa Bir Öyküyü Sonuna Kadar Dinler. 

 Dikkatini On Dakika Süreyle Öyküye Yöneltir. 

 Öykü sırasında sorulan basit sorulara sözel ya da işaretle cevap verir. 



 Yüze bakmak, dikkati yöneltmek hem kişisel 
ve toplumsal gelişim hem de alıcı dil ve ifade 
edici dilin kazanılması için gereklidir. Yüze 
bakmak göz kontağı kurmanın ilk 
basamağıdır. 

 Karşılıklı konuşmalarda birbirimizin yüzüne 
bakarız. İlettiğimiz mesajlarla birlikte yüz 
ifademiz, insanlara konuştuklarımız hakkında 
fikir verir. Çocukların iletişime girerken yüze 
bakmaları onların iletilen mesajı 
anlamlandırmasını sağlar. 



 

 Çocuğun adını söyleyin ve size bakmasını isteyin. Bakmazsa, 

tekrar adını söyleyip size tepki vermesini bekleyin. 

 Adını söylediğiniz hâlde bakmazsa, hafifçe başını size doğru 

çevirin veya ses tonunuzu değiştirin. 

 Bakmasını ödüllendirin. 

 Kullanacağınız materyali yüzünüze yakın tutun, bakınca 

ödüllendirin. 

 Çocuğunuzun sizin yüzünüzden ve sesinizden mimik ve 

tonlamalarla hoşlanmasını arttırın. 

 Çocuğunuza, sizin iletişim kurma çabalarınıza cevap vermesi 

için fırsat tanıyın. 



 Sözlü iletişimin gerçekleşmesi için aynı 

konu üzerinde konuşulmalıdır. Öğretmen 

küçük çocuklarla çalışırken onların 

ilgilendiği ile ilgilenmeli, yavaş yavaş bu 

ilgiyi kendi ilgilendiği yöne çekmelidir. 



 Çocuğunuzun sevdiği oyuncaklarla 

oynayın veya sevdiği aktiviteler yapın. 

 Çocuğunuzun ilgilendiği şeyle ilgili 

konuşun. 

 Çevrede olup bitene dikkatini çekin. 

 Çocuğunuzun oyununa katılın. 



 Sıra alma karşılıklı konuşmanın temelidir. 
Konuşma karşılıklı bir top oyununa 
benzer. 

 Biz topu atarız, karşıdaki kişi topu tutar ve 
bize atar. Sözlü iletişimin sağlıklı olarak 
gerçekleşmesi için konuşan kişilerin 
birbirini dinlemesi gerekir. Sıra alma, daha 
konuşmaya başlamadan önce çocuğa 
öğretilmelidir. 



 Oyun oynarken “şimdi benim sıram” 

“şimdi senin sıran” gibi cümlelere yer 

vererek sırayla oynayın. Çocuğunuzun 

da sıraya uymasını sağlayın. 

 Çocuğunuz konuşmasa bile çıkardığı 

sesleri dinleyin sonra konuşun. 

 Konuşurken arada duraklayarak onun 

cevabını beklediğinizi gösterin. 



1) Yemek Zamanı 

2) Oyun Zamanı 

3) Fış Fış Kayıkçı Oyunu 

4) Top Atma-Yuvarlama 

5) Kovaya Küp Atma 

6) Memory Oyunu 

7) Domino Oyunu 



 Taklit sıra almanın özel bir türüdür. Çocuk sıra almayı 

öğrenirken, onun modeli aynen tekrarlaması 

gerekmez. Ancak, karşılıklı konuşma becerilerini 

öğrenmesini istememiz kadar, diğerlerinin yaptıklarını 

kopya ederek yeni sesler ve davranışlar öğrenmesini 

de isteriz. Bazı çocuklar kendiliklerinden taklit etmeye 

başlarlarken; birçoğu, gördüklerini ve duyduklarını 

kopya etmek için özel desteğe gereksinim duyarlar. 

 Taklit veya kopya etmek, çocuğun dil gelişimi için çok 

önemlidir. Taklit yoluyla çocuk bizim kullandığımız 

sesleri çıkarmayı ve giderek tüm sözcükleri ve 

cümlecikleri kurmayı öğrenir. 



1 => Kaba motor taklidi 

2 => İnce motor taklidi 

3 =>Jest mimik taklidi 

4 => Ses taklidi 

5 => Kelime taklidi  



 Taklit sıra almanın özel bir türüdür. Çocuk 
sıra almayı öğrenirken, onun modeli aynen 
tekrarlaması gerekmez. Ancak, karşılıklı 
konuşma becerilerini öğrenmesini istememiz 
kadar, diğerlerinin yaptıklarını kopya ederek 
yeni sesler ve davranışlar öğrenmesini de 
isteriz. Bazı çocuklar kendiliklerinden taklit 
etmeye başlarlarken; birçoğu, gördüklerini 
ve duyduklarını kopya etmek için özel 
desteğe gereksinim duyarlar. 



 Çocuğunuzun gerçekten yapabildiği eylemler 

ve çıkardığı sesler ile başlayın. 

 Çocuğunuzu taklit edin.  

 Öğretim oturumlarınızı, hem sizin hem de 

çocuğunuzun hoşuna gidecek oyunlar haline 

getirin. 

 Çocuğunuza, cevap vermesi için zaman tanıyın.  

 Eğer gerekirse, fazladan yardım verin.  

 Sesleri eylemlerle eşleştirin. 

 Sesleri oyuncaklarla eşleştirin.  



 

 Çocuğunuzla konuşurken ve beraber etkinlik yaparken sıra 

ile yapın. 

 Çocuğunuzun yaptığı hareketleri taklit edin. 

 Çocuğunuzun çıkardığı sesleri taklit edin. 

 Seslerle yaptıklarınızı ve etkinliklerinizi eşleştirin. 

 Sesleri oyuncaklarla eşleştirin. 

 Çocuğunuzun dikkatini etkinlikler üzerinde yoğunlaştırın. 

 Yaptıklarınızı çocuğunuza anlatın. 

 Doğal ödüller kullanın. 

 Çocuğunuzla konuşurken ona bakın ve göz kontağı kurun. 

 Mutlu olduğunuzu çocuğunuza gösterin. 

 Aynı eylemler ve ya olaylar için aynı sözcükleri kullanın. 

 Çocuğunuzun size tepki vermesi için fırsat verin. 



 Siz de çocuğunuzun dil öncesi 
becerilerde yapabildiklerini 
değerlendirip bu becerileri nasıl 
çalıştığınızı açıklayınız. 
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3. OTURUM 



Söz Öncesi İletişim Becerileri 

 

I. Dinleme Ve Dikkatini Yöneltme 

Becerileri  

II. Göz Kontağı Kurma 

III. Ortak İlgi Kurma 

IV. Sıralı Konuşma      

 üzerinde durmuştuk. 



 DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

I. Yapılandırılmış Dil Öğretim Yöntemi  

II. Doğal Dil Yöntemi (Naturalistic 

Teaching) 

 

 



 Dil ve konuşma sorunları olan çocukların dil ve 

iletişim becerilerinin gelişimine destek olabilmek 

için alan yazında birçok dil öğretim yönteminin 
etkililiği denenmiştir. Bu bölümde zihinsel engelli 

öğrencilere dil öğretiminde kullanılan Doğal Dil 

Sağaltım Yöntemi ve Yapılandırılmış Dil Öğretim 

Yönteminin özelliklerine yer verilmiştir.  

 



 Yapılandırılmış Dil Öğretim Yönteminde amaç;  

çocuğa iletişim için gerekli uygun dil biçimlerini, 

doğru yapıları ve söz dizimini öğretmektir. 
Yapılandırılmış Dil Öğretim Yöntemi Davranışçı 

Yaklaşım İlkeleri ve tekniklerine dayalı olarak 

oluşturulmuş bir yöntemdir. (Kaiser, Hendrickson 

ve Alpert, 1991; Tüfekçioğlu, 2003) 

 



 Yapılandırılmış Dil Öğretim Yönteminde öğretim 

kontrollü koşullar altında düzenlenir. Öğretim 

ortamında genellikle çocuk ve eğitimci olmak 

üzere iki kişi bulunur. Öğretim sırasında odada 
öğretimle ilişiksiz tüm uyaranlar ortadan kaldırılır. 

Öğretilecek dil ve iletişim becerisiyle ilişkili 

uyaranlar amacına uygun bir şekilde dikkatle 
seçilir. Çocuğun uygun dil kullanımı için taklit, 

pekiştirme düzeltme ve ipucu verme gibi 

Davranışçı Yaklaşıma dayalı teknikler kullanılır. 

(Tüfekcioğlu, 2003). 



 Yapılandırılmış Dil Öğretim Yönteminin 

avantajları;  

 Öğretimin son derece kontrollü koşullar 

altında gerçekleşmesi, ileri derecede dil sorunu 

olan çocuklara dil becerilerinin kazandırılması, 

dil öğretiminin yanı sıra zihinsel engelli 

çocuklara öğretilmesi zor olan beceri ve 

davranışların öğretiminde kullanılması şeklinde 

sıralanabilir. (Tüfekçioğlu, 2003; Warren ve 

Yoder, 1994).  



 Yapılandırılmış Dil Öğretim Yönteminin bazı 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu yöntemde öğrencilerden 

kendilerine sunulan uyaranlara sözel tepki üretmeleri 

ya da sözel taklitte bulunmaları istenmesi doğal 

iletişimin gerçekleşmesine benzememektedir.  Bu 

nedenle de öğretilen hedef dil ve iletişim becerileri 

öğretim ortamından doğal ortamlara taşınmamakta 

yani genelleyememektedir.(Losardo ve Bricker, 1994). 

 Ayrıca, Yapılandırılmış Dil Öğretim Yöntemi 

öğretmen yönlendirilmesi ile yapıldığından her zaman 

öğrencinin ilgi ve dikkatini yüksek tutmak güç 

olabilmektedir. (Tüfekçioğlu, 2003;  Warren ve Yoder, 

1994). 

 



 Doğal Dil Sağaltım Yönteminin temeli Sosyal 
Etkileşimci Teoridir. Bu teoriye göre çocuk sosyal 

ortamlarda etkileşim sonucunda dil edinir. 

(Warren ve Yoder, 1994).  Doğal Dil Sağaltım 
Yöntemi, çocuğun iletişimi başlatması için gerekli 

düzenlemelerin yapıldığı, öğretimin doğal sözlü 

iletişimin ilkelerine göre düzenlendiği bir dil 

öğretim yöntemidir. Bu yöntemde, amaçlar 

normal gelişim aşamalarına göre belirlenir 

(Şentürk, 2006).  



 Doğal Dil Sağaltım Yöntemi öğrenci merkezli 

bir öğretim yöntemidir. En önemli ve temel amacı; 
çocukla yetişkin arasındaki etkileşimin kalitesini 

yükselterek çocuğun sosyal iletişim becerilerini 

arttırmaktadır.  

 Doğal Dil Sağaltım Yönteminde öğretmen 

öğretim basamakları önceden belirlemeden 

çocuğun ilgisine göre öğretimi düzenler. İletişimi 

başlatan çocuktur. Öğretmen, çocuğun iletişimi 

başlatması için ortamı çocuğun ilgisine yönelik 

düzenler (Kaiser ve Diğerleri, 1991; Lowenthal, 

1995). 



 Çocuk iletişimi başlattıktan sonra öğretmen, 

çocuğun ilgilendiği nesne ve olaylarla ilgili 

çocuğa sözel model olur genişletmeler ve 

düzeltmeler yapar  (Kaiser ve Diğerleri, 1991; 
Lowenthal, 1995). Bu yöntemde çocuk iletişime 

katıldığı zaman çocuğun iletişime girme girişimini 

ve sözel ifadelerini onaylayarak doğal 
pekiştireçler kullanarak yapar.(Cole ve Dale, 

1986; Delprato, 2001; Koegel ve diğerleri, 1987). 



 İstenen tepki elde edildiğinde çocuğun 

ulaşmak istediği nesneye, hizmete ve bilgiye 

ulaşmasının sağlanması doğal pekiştireç olarak 

tanımlanır. Doğal Dil Sağaltımında çocuğa dil 
kazandırmak için kendiliğinden oluşan fırsatların 

değerlendirilmesine önem verilir. (Barnett ve 

Carey, 1993; Kaiser ve diğerleri, 1991).  

 Yetişkinin görevi doğrudan öğretim ya da 

yönlendirme yapmak yerine çocuğa zengin ve 

olumlu girdi vermektir. 

 



 Doğal Dil Yönteminin, Yapılandırılmış Dil 

Öğretimine göre öğrencinin bulunduğu çevrede 

günlük rutinlere kullanabilmesi, öğretimin bireyin 

doğal ortamında gerçekleşmesi, hedef 
öğrencinin öğretmenleri, ebeveynleri ve 

arkadaşlarının da öğretim programlarına 

katılabilmesi ve öğretim için seçilen becerilerin 
çocuğun iletişim kurduğu doğal ortamlarda 

gerçekleşen becerilerle ilişkili olması açısından 

alan yazında daha avantajlı olduğu 

belirtilmektedir. (Tüfekçioğlu, 2003). 



Doğal dil sağaltım teknikleri arasında; 

 Model Olma 

 Genişletme 

 Tepki İsteme-Model Olma 

 Kendi Kendine Konuşma 

 Zaman Erteleme 

 Çevresel Düzenleme 

 Yeniden Şekil Verme  

 yer almaktadır. 
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4. OTURUM 



 DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 
I. Yapılandırılmış Dil Öğretim Yöntemi  

II. Doğal Dil Yöntemi (Naturalistic Teaching) 

üzerinde durduk. 



Doğal Dil Öğretim Yönteminden 

 

 Model Olma 

 Genişletme 

 Tepki İsteme – Model Olma teknikleri 

 

 



 Model tekniği, ebeveynin çocukla 

yaptığı bir etkinlik sırasında, etkinliğin uygun 

anlarında ebeveynin kendisinin ve 

çocuğun yaptığı davranışları anlamlı 

cümleler kurarak ifade ettiği bir tekniktir.  



Model Olma tekniğinde ; 

 Çocuktan annenin kullandığı ifadeleri 

çocuğun taklit etmesi istenmez.  

 Kurulan cümlelerin de çocuğunuzun 

anlayabileceği şekilde ifade edilmesi 

gerekmektedir.  

 Yani cümlelerin ne yaptığınızı veya 

çocuğunuzun ne yaptığını ifade edecek şekilde 

ayrıca çocuğunuzun anlayabileceği uzunlukta ve 

zorlukta olması gerekir.  



Bir örnekle açıklarsak;  

 Anne ve çocuk arabayla oynuyor.  Anne 

arabayı hareket ettirir ve çocuğa “benim 

arabam hareket etti” der. Annenin çocuğa 

“benim arabam hareket etti” demesi “Model” 
tekniğine örnektir. 

 Örnekte de görüldüğü gibi burada anne ve 

çocuk oyun ortamında anne arabasını hareket 
ettirdiğinde kendi yaptığı hareketi sözlü olarak 

ifade ediyor ve ardından çocuktan “benim 

arabam hareket etti” cümlesini tekrarlamasını 

istemiyor. 

  



  Çocuğun hareketini belirtmek için “senin 

araban otoparka giriyor” demesi de “Model” 

tekniğine örnektir.  

 Çocuğun yaptığı hareketi “senin araban 
otoparka giriyor” diyerek anlamlı bir cümleyle 

ifade ediyor. Bu örnekte de anlayacağınız gibi ne 

yaptığınız veya onun ne yaptığı hakkında 
konuşurken kurulan cümleler çocuğunuzun 

anlayabileceği uzunlukta ve zorlukta. 

 



  Bir örnek daha verecek olursak; anne ve çocuk 

alışveriş yapıyor. Anne alışveriş arabasını sürer ve 

“arabayı sürüyorum” der.  Bu örnekte de 

anlayacağınız gibi çocuğunuz ne yaptığınızı 
cümle olarak duyabiliyor. 

  Çocuk çikolata alır, anne “çikolatayı arabaya       

koydun” der. Bu örnekte de görüldüğü gibi 
cümlemiz çocuğunuzun yaptığını tanımlıyor ve 

ayrıca cümle çocuğun anlayabileceği uzunlukta 

ve zorlukta. 

 



Özetlersek,  

“Model” tekniği; 

 Kendi yaptığımız davranışları veya etkinlikleri, 

 Çocuğumuzun yaptığı davranış ve etkinlikleri 

tanımlamak 

amacı ile kullanıyoruz. 

 Bu tanımlamaları yaparken çocuğumuzun 

anlayabileceği 

uzunlukta ve zorlukta cümleler kuruyoruz. 

 “Model”  tekniğini kullandıktan sonra 

çocuğunuzun bu cümleleri tekrar etmesini 

istemiyoruz. 
 



  Öğretmen çocuğa yaptığı davranışı ifade 

eden anlamlı bir cümle kuruyor. Ayrıca 

kurulan bu cümle çocuğun kurduklarına göre 

uzun ve kurallı bir cümle olma özelliği 

gösteriyor. Bu nedenle ‘’Model’’ tekniği 

çocuğunuzun anlamlı, kurallı cümleler 

kurmayı öğrenmesi açısından önemli bir 

tekniktir.  

 



 Model tekniğinin diğer bir yararı da 

çocuğunuzun sahip olduğu kelime sayısını 

arttırmaya yardımcı olmasıdır. Çocuğunuza 

çok farklı etkinliklerde ‘’Model’’ tekniğini 

kullanmanız farklı kelimeleri kullanmanızı 

sağlayacaktır. Bu da çocuğunuzun sahip 

olduğu kelime sayısını arttırmanıza yardımcı 

olur. 



 Genişletme tekniği; anne ve babanın, 

çocukla yapmış olduğu bir etkinlik sırasında, 

çocuğun söylediği bir kelime veya cümleyi, 

çocuğun söylediği ifadeden daha kapsamlı 

(çocuğun söylediğinden daha uzun cümleler) 

genişletilmiş ifadeler şeklinde söylemesidir.  

 Model olma tekniğimizde de olduğu gibi 

”Genişletme” tekniğinde de söylediğimiz 

ifadeleri çocuğun tekrar etmesi beklenemez. 



 Burada önemli olan noktalar şunlardır;  

 Anne ve baba çocuğa, çocuğun söylediği 

kelimenin de içinde yer aldığı iki-üç kelimelik 

anlamlı kurallı bir cümleyle karşılık verilmesidir.  

 Eğer çocuk iki kelimelik bir cümle söylüyorsa 

bu kez ebeveyn çocuğa, çocuğun söylediği 

iki kelimelik cümlenin de içinde yer aldığı üç- 

dört kelimelik anlamlı kurallı cümlelerle karşılık 

vermesi gerekmektedir. 



Bir örnekle açıklarsak; Anne ve çocuk bebekle 

oynuyor. 

Çocuk “bebek” der.  

Anne “bu bebek” şeklinde karşılık verir.  

 Annenin, çocuk  “bebek”  dedikten sonra “bu 

bebek” demesi “Genişletme” tekniğine bir örnektir.  

Örnekte de görüldüğü gibi çocuk “bebek” diyerek 

sadece tek bir kelime söyledi. Anne ise çocuğun 

“bebek “ demesinin ardından “bu bebek” diyerek 

çocuğun söylediği “bebek” kelimesinin de içinde 

olduğu iki kelimelik bir cümle ile “Genişletme”  

tekniğini kullanmış oldu. 
 

 



 Çocuk “mama” der, anne “bebek mama 

yiyor” der. 

 Sizin de gördüğünüz gibi örnekte annenin 

söylediği kelime sayısı çocuğun söylediği kelime 

sayısından hem daha fazladır hem de bu cümle 

içerisinde çocuğun söylediği “bebek” kelimesi de 

yer almaktadır. Yine örneğimizde çocuk “mama” 

diyor ve anne çocuğun söylediği “mama” 

kelimesinin ardından “bebek mama yiyor” diyor. 

Çocuk burada da yine sadece “mama” diyor anne 

ise çocuk mama yiyor. Diyerek çocuğun söylediği 

“mama” kelimesinin de içinde yer aldığı, üç 

kelimeden oluşan bir cümle kuruyor. 



 Bir örnek daha verecek olursak;  anne ve 

çocuk kahvaltı yapıyor. Çocuk “çay sıcak” der, 

anne “çay çok sıcak” diyerek karşılık verir. 

  Bu örnekte çocuk “çay sıcak” diyerek iki 

kelimeden oluşan bir cümle söyledi. Anne ise karşılık 

olarak çocuğun söylediği cümlede yer alan “çay 

ve sıcak” kelimelerinin de olduğu üç kelimeden 

oluşan “çay çok sıcak” cümlesiyle karşılık verdi.  

Annenin  “çay çok sıcak” demesi çocuğun 

söylediği kelimeleri içinde barındırması ve çocuğun 

söylediği cümle uzunluğundan daha uzun bir cümle 

olması sebebiyle “Genişletme” tekniğini gösteren bir 

örnek teşkil etmektedir.   

 



 Özetlersek, “Genişletme” tekniğini kullanırken; 

 

 Çocuğun söylediği bir kelime ya da kelime 

dizisinden daha uzun bir cümle kuruyoruz. 

 Kurduğumuz bu cümle içerisinde çocuğun 

söylediği kelime ya da kelime dizisine de yer 

veriyoruz. Ayrıca kurduğumuz cümlelerin 

anlamlı ve kurallı cümleler olmasına dikkat 

ediyoruz. 



 Çocuğun, söylediği kelimeyi uzun ve anlamlı bir 

cümle içerisinde duyması sağlanıyor. Kurulan bu 

cümle çocuğun kurduklarına göre uzun ve kurallı 

bir cümle olma özelliği gösteriyor. Bu nedenle 

“Genişletme” tekniği çocuğunuzun anlamlı, 

kurallı cümleler kurmayı öğrenmesi açısından 

önemli bir tekniktir. 

 Çocuğunuzun söyleyebildiği kelime ve cümleler 

içerisinde söylemeniz, çocuğunuzun yeni 

kelimeleri duymasını sağlayacaktır. Bu da 

çocuğunuzun sahip olduğu kelime sayısını 

arttırmanıza yardımcı olması açısından önemli bir 

tekniktir. 



 “Tepki İsteme-Model Olma” tekniği; anne 

ve babanın, çocukla yaptığı bir etkinlik 

sırasında çocukla ortak ilgi kurulduktan sonra, 

çocuktan bir şey istemesi ya da çocuğun bir 

şeye tepki vermesi için soru sorması veya emir 

vermesidir.  



 Ancak anne babanın bu tekniği kullanması 

için öncelikle çocukla aynı şey üzerinde 

ilgilenmesi yani ortak ilgi kurulması gerekir. Anne 

ve baba çocukla ortak ilgi kurduktan daha 

sonra tepki istenmelidir.  

 Tepki isterken “bana ne istediğini söyle”, 

“şimdi ne yapıyorsun?” gibi sorular yöneltilebilir.  

 Etkinlik sırasında anne çocuğa etkinlikle ilgili 

bir soru sorarak etkinliği keser ve çocuğu soruya 

cevap vermesi için 4-5 saniye süreyle bekler.  



  Eğer öğrenci bu 4-5 saniyelik süre içerisinde 

anneye sorduğu soruyla ilgili doğru cevap verirse, 

anne çocuğun verdiği cevabı pekiştirir ve 

“Genişletme” tekniğinde olduğu gibi genişletir.. 

 Eğer öğrenci bu 4-5 saniyelik süre içerisinde 

anneye sorduğu soruyla ilgili yanlış cevap verirse 

ya da tepkisiz kalırsa, anne sorduğu sorunun 
cevabını kendisi söyleyerek model olur ve 

çocuktan tekrarlamasını ister. Çocuk 

tekrarladığında, anne çocuğu pekiştirir ve cevabı 

genişletir. 



 Bu tekniği daha önce öğrendiğimiz “Model 

ve Genişletme” tekniklerinde ayıran en önemli 

nokta: 

 “Model” ve “Genişletme” tekniklerinde 

çocuğun söylediğimiz ifadeleri tekrar etmesini 

beklemezken, “Tepki İsteme-Model Olma” 

tekniğinde çocuktan bize sorduğumuz soruya 

sözlü olarak bir tepki vermesini beklememizdir.  



 “Tepki İsteme-Model Olma” tekniğini bir 

örnekle açıklarsak;  

 Anne ve çocuk Legolarla oynuyor. Anne 

çocuğa “sen şimdi ne yapıyorsun?” der ve 

çocuğun cevap vermesi için 4-5 saniye bekler. 

Çocuk “oyuncak oynuyorum” der. Anne “aferin 

legolarla oyuncak oynuyorsun” der. Örnekte 
görüldüğü gibi anne ve çocuk legolarla oyun 

oynarken yani aynı etkinlikle ilgilenirken ortak ilgi 

kurulduktan sonra anne çocuğa “sen şimdi ne 

yapıyorsun”  sorusunu sorarak oyunun arasına 

girdi.  



 Çocuğun soruya cevap vermesi için çocuğa 

zaman tanıyarak 4-5 saniye beklerken çocuk “oyuncak 

oynuyorum” cevabını verdi. Yani anne “şimdi sen ne 

yapıyorsun” sorusuyla çocuktan bir tepki istedi ve 

çocuğun “oyuncak oynuyorum” demesiyle soruya ve 
etkinliğe uygun doğru tepkiyi aldı. 

  Anne çocuktan doğru tepkiyi alınca “evet aferin” 

kelimeleriyle çocuğun tepkisini ödüllendirdi ve 

“Legolarla oyuncak oynuyorsun” diyerek de çocuğun 
söylediği “oyuncak oynuyorum” cevabını genişletmiş 

oldu.   

 Gördüğünüz gibi bu örnekte çocuk, anne soru 

sorduktan sonra doğru tepkiyi 4-5 saniye içinde 

vermektedir.  



 Şimdi de çocuğun doğru tepki 

vermediği durum karşısında ne yapacağımızı 

gösteren örneğe bakalım. 



 Anne ve çocuk mutfak setiyle oynuyor. Aynı 

etkinlik üzerinde ilgilenirken ortak ilgi kurulduktan 

sonra Anne çocuğa “elinde ne var?” der ve 
çocuğun cevap vermesi için 4-5 saniye bekler.  

 Çocuk “çanta” der. Çocuk anne “sepet” 

dedikten sonra” sepet” der. Anne “aferin bu 
sepet” der. Örnekte görüldüğü gibi anne ve 

çocuk oyuncaklarla oynarken, anne  ‘’elinde ne 

var?’’ sorusunu sorarak oyunun arasına girdi.  



  Çocuğun soruya cevap vermesi için çocuğa 

zaman tanıyarak 4-5 saniye beklerken çocuk 

‘’çanta’’ diyerek yanlış cevap verdi. Anne yanlış 

cevap üzerine ‘’sepet’’  diyerek model oldu ve 
doğru cevabı söyledi. Çocukta ardından ‘’sepet’’ 

dedi. Anne, çocuk ‘’sepet ‘’diyerek doğru tepkiyi 

verdiği için ‘’aferin’’ diyerek çocuğu ödüllendirdi 
ve ‘’bu sepet’’ diyerek model olduğu ve 

çocuğunda tekrar ettiği ‘’sepet’’ kelimesini 

genişletti 



 Eğer çocuk anne ‘’sepet dedikten sonra 

yine ‘’çanta’’ derse, ya da hiçbir şey 

söylemezse anne çocuğa ‘’hadi sepet de’’ 

diyerek çocuğun ‘’sepet’’ kelimesini tekrar 

etmesini ister.  

 Çocuk tekrar ettiğinde, anne ‘’aferin, bu 

sepet ‘’diyerek çocuğu pekiştirir ve ‘’sepet’’ 

cevabını genişletir. 



  Bir örnekle de çocuğun tepkisiz kaldığı durum 

karşısında ne yapacağımızı görelim.  

   

  Anne ve çocuk birlikte buzdolabına 

pazardan aldıkları sebze ve meyveleri 

yerleştiriyorlar. Çocuk anneye poşetleri veriyor. 

Anne çocuğa ‘’bana şimdi hangi meyveyi 

veriyorsun’’ der ve 4-5 saniye çocuğun cevap 

vermesi için bekler.  



 Çocuk bu süre boyunca hiçbir şey 

söylemez, poşetleri vermeye devam eder yani 

tepkisiz kalır. Anne ‘’muz’’ der. Çocuk, anne 

‘’muz ‘’ dedikten sonra ‘’muz’’ der. Anne 

‘’aferin, bu muz ‘’ der.  

 Örnekte görüldüğü gibi anne ve çocuk,  

sebze ve meyveleri yerleştirirken yani aynı 

etkinlik üzerinde ilgilenirken ortak ilgi kurulduktan 

sonra anne çocuğa ‘’bana şimdi hangi 

meyveyi veriyorsun?’’ dedi ve 4-5 saniye 

çocuğun cevap vermesi için bekledi.  



 Çocuk bu soruya hiçbir cevap vermeden 

poşetleri vermeye devam etti yani soruya 

tepkisiz kaldı. Bunun üzerine anne ‘’muz’’ 

diyerek çocuğa sorunun cevabını model olarak 

verdi.  

 Çocuk da anne model olunca ‘’muz’’ 

dedi. Anne, çocuk ‘’muz diyerek tepki verdiği 

için ‘’aferin’’ diyerek çocuğu ödüllendirdi ve 

‘’bu muz’’ diyerek model olduğu ve 

çocuğunda tekrar ettiği ‘’muz’’ cevabını 

genişletti.  



 Eğer çocuk, anne ‘’muz’’ dedikten sonra 

‘’muz’’ kelimesini tekrar etmezse yine tepkisiz 

kalmaya devam ederse anne ‘’hadi muz de’’ 

diyerek çocuğun ‘’muz’’ kelimesini tekrar 

etmesini ister. 

  Çocuk tekrar ettiğinde anne ’’aferin, bu 

muz’’ diyerek çocuğu pekiştirir ve ‘’muz’’ 

cevabını genişletir. 



  Özetlersek ,’’Tepki İsteme – Model Olma‘’ 

tekniğini kullanırken; 

 

 Önce çocuğun ilgilendiği şeyle ilgileniyoruz yani 

ortak ilgi kuruyoruz. 

 Çocuğa etkinlik sırasında etkinlikle ilgili bir soru 

soruyoruz. 

 Çocuğun soruya tepki vermesi için 4-5 saniye 

bekliyoruz. 

 Çocuk soruya doğru tepki verince ‘’aferin, güzel’’ 

gibi sözlerle ödüllendiriyoruz. 



 Çocuğun verdiği cevabı ‘’genişletme’’ tekniğini 

kullanarak genişletiyoruz. 

 Çocuk sorulan soruya doğru cevap 

vermediğinde ya da tepkisiz kaldığında sorunun 

cevabını vererek model oluyoruz ve çocuğun 

modeli tekrarlamasını istiyoruz. 

 Çocuk modeli tekrarladığında ‘’aferin, güzel’’ 

gibi sözlerle ödüllendiriyoruz. 

 Çocuğun tekrarladığı ve model olduğumuz 

ifadeyi ‘’genişletme’’ tekniğini kullanarak 

genişletiyoruz ‘’  



 ‘’Tepki İsteme – Model Olma’’  tekniği 

çocuğumuzun sözel iletişime geçmesi için 
önemli bir tekniktir. 

 ‘’Tepki İsteme – Model Olma ‘’ tekniği 

çocuğumuzun başlatılan bir iletişimi 

sürdürmeyi öğrenmesi açısından önemli bir 
tekniktir. 



 Çocuğunuzun size verdiği doğru cevapları 

genişleterek daha uzun cümleler şeklinde söylemeniz, 

çocuğunuzun yeni kelimeleri duymasını sağlayacaktır. 

Bu da çocuğunuzun sahip olduğu kelime sayısını 

arttırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca genişleterek 

kurduğunuz cümleler ‘’ Genişletme’’ tekniğinde 

olduğu gibi çocuğunuzun anlamlı, kurallı cümleler 

kurmayı öğrenmesi açısından da ‘’Tepki İsteme – 

Model Olma’’ tekniğinin önemli olduğunu 

göstermektedir.  



 

DİL ÖĞRETİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI  

5. OTURUM 



Bir Önceki Oturumda; 

 

 Doğal Dil Öğretim Yönteminden 

 

 Model Olma 

 Genişletme 

 Tepki İsteme –Model Olma teknikleri  

 üzerinde durduk. 



 Doğal Dil Öğretim Yönteminden 

 

Kendi Kendine Konuşma 

Zaman Erteleme 

Çevresel Düzenleme 

Yeniden Şekil Verme teknikleri 



 Çocuğun hareketlerini ve düşüncelerini 

sözelleştirmedir.  



  Kendi kendine konuşma tekniği 

kullanırken, yetişkinler ne yaptıklarıyla, ne 

gördükleriyle ve ne hissettikleri ile ilgili çocuk 

yanlarındayken konuşurlar.  



Bu yöntem kullanılırken; 
 Basit ve kısa cümlelerle konuşulmalıdır.  

 Hareketler ve düşünceler açıklanmalıdır.  

 Yetişkin, çocuğun ilgilendiği bir aktivite veya 

nesne ile ilgili konuşmalı, arada çocuğa bakarak 

ve konuşmasına ara vererek, sorular sorarak 

çocuktan tepkide bulunmasını beklemeli ve 

çocuğu yaptığı aktiviteye katmalıdır.  

 Çocukların tam olarak yetişkini taklit etmesi 

beklenmemelidir. 



 Örneğin, öğretmen oyuncak yemek 

takımlarıyla oynarken “Bebeğimiz acıkmış. Ona 

yemek pişireceğim. Acaba hangi yemeği 

yapsam?”, diyerek çocuğa baktıktan sonra 

çocuktan ne gelirse değerlendirerek o zaman ona 

çorba yapalım. Önce suyu tencereye koyuyorum. 

Tencereyi ocağa koyuyorum. Ocağın altını yaktım. 

Şimdi suyun kaynamasını bekliyorum. İçine hazır 

çorbamızı döküyorum. Evet… Çorba pişti. Şimdi artık 

tabağa koyup bebeğimize yedirebiliriz” Diyerek 

kendi kendine konuşma tekniği uygulayabilir.  



 Kendi kendine konuşma tekniği çocuğa 

gelişmiş cümleler, paragraflar, yeni kelimeler duyma 

fırsatı sağlar (lowenthal,1995).Özellikle ifade edici dil 

becerisi olan sınırlı çocukların dil bilgisi kurallarını 

öğrenmeleri daha çeşitli cümleleri kurmaları 

açısından yararlı bir tekniktir.  

 Bu teknik kullanılırken Kendi Kendine Konuşma, 

paralel konuşmada olduğu gibi çocuğun daha 

karmaşık dil modellerini duyması ve dilin iletişim için 

kullanılan bir araç olduğunu anlaması için 

kullanılır.(lowenthal,1995).    

 



  Zaman Erteleme veya tepki için 

beklemek; çocuğun çevresel uyaranlara 

sözlü veya sözlü olmayan bir tepkide 

bulunması için yetişkinin çocuğa zaman 

tanımasıdır.  



  Çocuğun illa bir tepki verme 

zorunluluğu yoktur ve eğer bir tepki 

bekleme süresince verilmediyse yetişkin 

tarafından daha net bir ipucu verilir. Bu 

bekleme süresini yetişkin motive edebilir 

veya yetişkin başlatabilir ya da çocuğun 

başaltım veya tepkisini takip edebilir. 



  Örneğin, yetişkin “Atıştırmak için ne 

istersin?” diye sorar ve çocuğa tekrar 

sormadan önce veya yemek çeşitlerini 

sunmadan önce iki ile dört dakika arasında 

bir zaman bekler. (Woods ve diğerleri, 

2004; Hepting ve Goldstein, 1996). 



  Çevresel Düzenlemeler, konuşmayı uyaran bir 

doğal dil sağaltım tekniğidir. Bu teknik; 

 İlgi çekici araç-gereç sağlama,  

 Nesneleri görülebilir fakat erişilemeyecek yerlere 

koyma,  

 Gereksinim duyulan nesnelerden az miktarda 

bulundurma,  

 Öğrencilerin yardıma ihtiyaç duyabileceği 

durumlar oluşturma  

şeklinde düzenlenebilmektedir. (Toğram,2004).  



 Çevresel düzenleme uygulamaları 

sırasında çocuktan doğru sözel tepki 

gelmediğinde veya çocuk tepkisiz 

kaldığında öğretmen ya model olmalı ya 

da çocuk doğru cevabı biliyorsa sorularla 

doğru tepki alınmalıdır. Bu teknikler 

uygulanarak çocuğun konuşması için 

fırsatlar yaratılmalıdır. 



 Beklenen sosyal rutin geciktirilerek 

uygulanabilir. Bu durumda çocuk, yapılan 

değişiklikle ilgili fikrini söyler (Kasier, Hendrickson Ve 

Albert,1995).Çocuğa gerekli  bir materyal 

verilmeyerek bir davranışı gerçekleştirmesi istenebilir. 

 Örneğin, boyama yapmasını istediğimiz 

çocuğa resim kâğıdını verip boya kalemlerini 

vermemek bu uygulamaya bir örnek oluşturabilir. 

Çorabını giymesini istediğimiz çocuğa çorabın bir 

tekinin verilip diğerinin verilmemesi de sosyal rutinin 

geciktirilmesine örnek olarak verilebilir. 

 



  Oluşturulmuş bir rutini bozarak da çocuk 

konuşmaya teşvik edilebilir. (Kaiser, 

Hendrickson ve Albert, 1991; 

Lowenthal,1995). 

 Bebeğin şapkasının ayağa giydirilmesi bu 

tekniğe örnek oluşturur. 

 



 Ayrıca yardım gerektiren işler verilmesi 

çocuğu konuşmaya teşvik eden uyarıcı bir 

uygulamadır (Kaiser, Hendrickson,Ve 

Albert,1991). 

 

 Örneğin, kolu çıkmış bir bebeğin  

verilmesi veya legoların verilerek köprü 

yapmasının istenmesi sırasında çocuk yardıma 

ihtiyaç duyabilecektir. Bu da onu konuşma 

durumunda bırakacaktır. 

 



 Verilen materyalin parçalara sahip olması 

öğretmenin bu parçaları çocuk istedikçe 

vermesi geciktirmeye örnek olarak verilecek 

uygulamalardandır.(Kaiser,Hendrickson ve 

Alpert ,1991). Oyuncak bebeği vererek 

giysilerini giydirmesini istediğimizde, giysilerini 

çocuk istedikçe vermemiz onun giysi isimlerini 

söylemesine ortam hazırlar. 



 Çocuğa seçenek sunma da 

geciktirme uygulamalarından biridir. 

(Kaiser, Hendrickson, ve Alpert, 1991) 

Toplar gösterilerek “hangi topu istiyorsun” 

denmesi, istediği topu tanımlamasını 

gerektirir.  

 



  Çevresel düzenlemeler öğrencilerin dil 

kullanımını tetiklemek için kullanılabilecek 

etkili Doğal Dil Sağaltım Tekniklerindendir. 

Bu yöntemler çocuğun bağımsız olarak 

iletişim başlatması için ona olanak 

sunar(Hepting ve Goldstein,1996).  



  Yeniden Şekil Verme, yetişkinin çocuğun 

dil bilgisine uymayan ve doğru olmayan 

ifadelerini alıp, onları dilbilgisine uyan bir 

şekilde yeniden düzenlenmesinden oluşur. 

Yeniden Şekil Verme çocuğun tepki veya 

başlatımını   takip eder (Hepting ve 

Goldstein,1996). 



 Bu tekniklerin aileye öğretimi, 

ebeveynlerin normal gelişim gösteren 

çocuklarıyla kurdukları etkili etkileşimi dil 

problemi olan çocuklarıyla da kurmalarını 

sağlayacaktır. Böylece ev ortamında var 

olan zengin etkileşim becerileri 

desteklenebilecektir.  
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