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Ana okulu döneminde
konuşma yeteneği

!hl

A
na kucağından ilkdefa ayrılmak, yeni ve bilmediği bir

ortama uyum sağlamak okula başlayan çocuklar için

önemli bir adımdır. Okula nasıl uyum sağlayacağını,

orada neler ile karşılaşacağını ve ona nasıl davranılacağını

bilmemek siz ebeveynleri haklı olarak düşündürür.

iyi bir okul öncesi kurum bu konuda hem sizi hem de

çocuğunuzu rahatlatacak çözümler üretecektir ki bir süre

sonra çocuğunuzun keyifle ve istekle okula gittiğini görmek

mutlu son değil aslında yeni bir başlangıç olacaktır. Bu yeni

düny paylaşma, yeni bilgiler öğrenme, beceriler kazanma,

sosyalleşme ve arkadaşlık kurma gibi yeni pencereler açar.

Özellikle aile bireyleri dışında yeni bir ortamda zaman geçiren

çocukların beraberlerinde getirdikleri çeşitli becerileri ve

özellikleri de bir anlamda test edilir.

çoğu zaman dil ve konuşma problemleri ana okullarındaki

eğitimciler tarafından farkedilir. Kimi zaman anneler bile

çocuklarındaki dil ve konuşma becerileri ile ilgiligecikmeleri

Konuşma seslerinin doğru üretilememesi,
akıcı konuşma zorluğu, konuşma gecikmesi
ve daha pek çok konuşma problemi erken
dönemde daha kolay giderilebilir.

fark edemeyebilirler. Bazen yakın çevrelerindeki bireyler

önemsenecek bir durum olmadığı ve nasılolsa konuşacağı

hakkında yorumlar yaparak annelerin endişelerini

giderebilirler. Oysa okul öncesi eğitimcileri objektif ve bilgili

birer göz olarak problemi farkederler. Bu konuda eğitimcilerin

çocuğun vasrtları ile kıyaslama yaparak aradaki farkı

gözlemlerne olanağı sahibi olmaları önemli bir avantaj sağlar.

Dil ve konuşma gecikmesi olduğu farkedilen çocuklarda ilk

yapılması gereken bir dil ve konuşma terapisti ya da konuşma

bozuklukları uzmanına başvurmaktır. Değerlendirme

yapılarak durumun problem olup olmadığının ortaya

çıkarılması ve ailelere sorunun çözümü

için önerilerde bulunulması büyük

önem taşır. Çünkü beyin gelişiminin en

hızlı olduğu dönem ilk üç yaş dönemidir ..

ilk beş yaş ise gelişimin hızla devam

ettiği birdönem olması nedeni ile

herhangi bir problemin erken dönemde

tanılanması ve çözümü için büyük

avantaj sağlar. Dil ve konuşma problemi

olan çocukların erken dönemde

terapiye başlamalarının sonuca olan

olumlu etkileri bilimsel araştırmalar ile

de kanıtlanmaktadır.

Sağlıklıkalın, keyifle oynayın. fk
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