Üç yaş çocukları için öneriler
3 years Turkish

ilk
sözcükler
Şunları biliyor muydunuz?
Çocuğunuzun dikkati artıyor. Artık gerçek ve hayali hikayelere ilgi duymaya başlıyor.
Çocuğunuz neyin neden olduğunu merak etmeye başlıyor.
Çocuğunuzun espri anlayışı gelişiyor. Birşeyin mantıklı olup olmadığını anlamaya başlıyor.
Çocuğunuz daha uzun cümleler kurmaya başlıyor (cümleleri 5 kelimeye kadar çıkabilir).
Kitap okumak sözcük hazinesini büyük ölçüde zenginleştirir.
Resim çizme, boyama, yapıştırma ve kesme gibi el işleri ile çocuğunuzun ellerini yazı
yazmaya hazırlayabilirsiniz.
Çocuğunuzun konuşma becerisinin gelişimine en büyük katkıyı onunla anadilinizde
konuşmanız sağlayacaktır.

Siz neler yapabilirsiniz?
Hikayelerin anlamları hakkında derinden düşünmesine yardımcı olun.
Ona neyin neden olduğunu ve başka nelerin olabileceğini sorun.
Çocuklar soru sorarak dünya ve yaşam hakkında bilgilenirler. Sorduğu sorulara
açıklama getirmeye ve neden göstermeye zaman ayırın.
Birlikte yap-boz ve benzer oyunlar oynayarak çocuğunuzun sorun çözme becerisini
geliştirin.
Dışarıya çıktığınızda, sık sık karşılaştığınız levha, tabela ve işaretler hakkında konuşun.
Verilen komutları dinlemeyi ve yerine getirmeyi gerektiren şarkılar söyleyin.
Top, kum, oyun hamuru, fırça, selobant, boncuk, maşa ve yapı oyuncakları gibi
malzemeler kullanarak el becerilerini geliştirin.
Öğrenmesine, oynamasına ve keşfetmesine fırsat verecek sosyal imkanlar sağlamak
için çocuğunuzu oyun grubu, ana okulu ya da kreşe götürebilirsiniz.

Size kimler yardımcı olabilir?
Aileniz ve arkadaşlarınız.
Doktorunuz, bölgenizdeki kamu sağlık görevlisi ya da sosyal hizmetler görevlisi.
Ana okulu, kreş ya da oyun grubu personeli ve kütüphanelerin çocuk kitapları
bölümü görevlileri.
İlk Sözcükler internet sitesi — www.earlywords.info
Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili endişeleriniz varsa, doktorunuza, bölgenizdeki kamu
sağlık görevlisine ya da ana okulu öğretmenine danışmayı ihmal etmeyin.
Çocuğunuz dört yaşındayken yeni bir öneriler listesi almayı unutmayın.
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İlk Okuryazarlık ve Okula Hazırlık
Aşağıdakiler okula başladığında çocuğunuzun ilk okuryazarlığına
iyi bir başlangıç sağlayacaktır.
Çocuğunuzun bu becerileri bundan sonraki iki sene içerisinde daha
da gelişecektir.
Önemli: Bu bir kontrol listesi değildir, sadece rehber olarak
kullanılmalıdır.

Dikkat ve konsantrasyon becerileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşitme
Görme
Konuşulanı dinleme
Sözlü bilgi ve komutları kavrama
Eşsesli sözcükleri tanıma
Konuşma (sözcük ve cümleler kullanarak ve sohbet ederek)
Soru sorma ve sorulan soruları yanıtlama
Konuşurken sözcükleri doğru olarak telaffuz etme
Sözcükler ve resimler arasındaki farkı algılama
Kitapların işlevini kavrama
Çizme ve yazmayı deneme (örneğin kendi ismini)
Alfabedeki harflerin adlarının ve seslerinin olduğunu kavrama
Harfler ve sayılar arasındaki farkı bilme
Problem çözme, merak ve derin düşünme
Kendine güvenme ve yeni şeyler denemeye duygusal açıdan
hazır olma
• Bağımsızlık ve kendi kendine yetme becerisi
• Genel vücut hareketlerinde koordinasyon, denge ve kuvvet
• Parmak ve elleri dikkatli ve doğru olarak kullanma
Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için İlk Sözcükler 3-5 Yaş Dönemi
DVDsini izleyin, bölgenizdeki kamu hizmet görevlisi, doktor ya da
anaokulu öğretmeninize danışın.
Internet sitemizden de bilgi alabilirsiniz: www.earlywords.info

