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Türkçe            Harfler ve Sesler 

  Hazırlık sınıfında çocukları olan veli ve bakıcılar için Ses Bilgisi  

Çocuğunuza okulda ses bilgisi aracılığı ile okuma ve yazma öğretilir. Şunlar öğretilir 

• Kelimelerde seslere dikkat etme ve dinleme 

• Hangi harfler hangi seslere eşittir. 

•  Kelimeleri  okurken hecelere/seslere ayırma  

• Yazarken bu seslerin birleşmesi 

Anne-babaların pek çoğu, özellikle ilk dilleri İngilizce olmayanlar çocuklarına fonik(sesler) 
öğretme konusunda tedirgindirler. Bu doküman  harf  seslerini kullanarak çocuğunuzun 
okumasına nasıl destek verebileceğiniz hakkında size kısa bir bilgi verecektir.  

‘Seslendirme’yi öğrenme 

Öğretmen çocuklara bunu yapmayı öğretir :– c-a-t = cat(Tr. ket).  Her ses 
sırayla tek tek sesli olarak, ve sonra da sesler birleştirilerek  kelime halinde okutulur 
Bunun adı seslerin birleştirilmesi’ dir ve bu okuma için çok gerekli bir beceridir  

Çocuklar bunu tersine yapmayı da öğrenir– cat (ket)= c-a-t. Kelime sesli olarak okutulur ve 
sırayla tek tek seslere bölünür. Buna hecelerin ve kelimelerin seslere bölünmesi denir ve bu 
imla(yazım) için çok gerekli bir beceridir Çocukların kelimelerdeki farklı sesleri duymalarına ve 
ayırt etmelerine yardım etmek çok önemlidir.  

Çocuklarınızı evde destekleme yolları 

Seslendirme -  Bunu kendi dilinizde veya İngilizce olarak yapabilirsiniz. Evinizde 3 sesli(harfli) 
nesneler bulun ve seslendirerek konuşma alıştırmaları yapın. İlk önce sadece dinletin ve sonra 
katılmalarını teşvik edin. Örneğin   

‘I spy a c-u-p – cup.’ (Ay sıpay a si-yü-pi---kap‘Bir fincan(c-u-p) görüyorum- CUP’ 

‘Where’s your other s-o-ck – sock?’(veers yo ada es-o-k--sok)‘Öbür çorabın(s-o-ck) nerede-sock?  

Seslerle harfleri eşleştirme       

 Çocuklara  ayrıca harflerin sesleri , hangi sesin hangi harfi temsil ettiği ve seslerin birden fazla 
harfle temsil edilebileceği örneğin , /ll/ ikilisinin  b-e-ll (bel-zil)kelimesindeki gibi. Çocuklar 
harf ve kelimeleri görüp aşina olacaklar ve bunların seslendirilişini duyacaklar. Onlara manyetik 
veya tahta harflerle kısa kelimeler yapma, okuma ve kelimeleri tek tek seslere ayırma öğretilir.  

Seslerin okunuşu/seslendirilmesi 
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Çocuğunuza birleştirmeyi kolaylaştırmak için sesleri doğru telafuz etme öğretilir. Sınıf 
öğretmeninden enunciation video (seslendirme videosunu) isteyiniz. Bununla kendiniz 
İngilizce sesleri doğru okuma ve seslendirme çalışmaları yapabilir ve evde çocuğunuza yardım 
edebilirsiniz. 

Çocuğunuza evde destek verme yolları  

Manyetik Harfler  

Buzdolabınız veya metal tepside kullanmak için manyetik harfler satın alın. Sınıfta hangi harflerin 
öğretildiğini öğrenin – bunları çocuğunuzla bulup manyetik yüzeye yapıştırma oyunu oynayın.. 

Sesleri birleştirerek küçük kelimeler oluşturmak 

Berbaber küçük(bir hece) kelimeler oluşturun, örneğin, it, up, am, and, top, dig, run, met, 
pick.(Turkish egs/Türkçe örnek: al, ip, ve, tut, hep, ile, kurt, renk vs). Harfleri seçerken sesli 
olarak söyleyin: ‘a-m– am(Tr:em) ’, ‘m-e-t – met(Tr:met) ‘. Bu alıştırmayı Türkçe kelimelerle de 
yapabilirsiniz. 

 

Yazı yazmaya hazırlama/alıştırma 

Öğretmenler harflerin doğru yazılış şeklini gösterirler. Kalem tutma büyük bir koordinasyon ve el 
ve parmaklarla bol bol küçük hareketler yapılmasını gerektirir. 

Küçük harflerle yazma 

Çocuklara yazma küçük harf ve büyük harflerle öğretilir. Yazıların çoğu küçük harflerden 
oluştuğu için evde bunları kullanırsanız daha faydalı olur.  

Çocuğunuzu evde destekleme yolları  

Tüm vücutlarını kullanarak: El yazısı için çocukların sadece el ve parmaklarının değil tüm 
vücutlarının koordinasyonu önemlidir. Koordinasyonu geliştirmek için faydalı oyunlar arasında 
hedefe top atma, koltuk altı ve koltuk üstü top atma, top zıplatma vardır- ayrıca yerinde ip 
atlama, Frisbee atma, deniz kıyısında denize taş atma .                                                                       
El ve parmak oyunları:  Play dough(oyuncak hamur ) veya kille oynama çocukların parmaklarını 
kuvvetlendirmek için  birebirdir. Ayrıca yemek yapma ve basit aletlerin kullnanımı da yararlıdır. 
El–göz koordinasyonu: Sürahi ve farklı büyüklükteki bardaklara su doldurma, faraş ve fırça 
kullanma, kesme, uhulama, kopya etme, ipe boncuk dizme, yap-boz tamamlama, yapıştırma türü 
etiketleri soyma ve resimdeki yerlerine yapıştırma türü egzersizler el-göz koordinasyonunu 
geliştirmeye yardım eder.                                                                                             
Kalemi uygun tutma: ‘Kıskaç’ hareketi egzersizleri yapılmalı. Bu çok önemli çünkü yazarken 
çocukların kalemi uygun şekilde tutmasına yardım eder. Ellerine maşa vererek küçük nesneleri 
kaldırıp kaldıramadıklarına bakınız. Daha küçük şeyler vererek  zor aşamaya geçiniz.  Örneğin 



TURKISH   Adapted from The National Strategies  Early Years            

 

Translated by Ethnic Minority Achievement team with funding from the Migrant Worker Impact Fund January 2010   

 

küçük küpler, kesme şeker, kuru bezelye veya mercimeği önce Çin yemek çubukları sonra da 
cımbız ile tutma egzersizleri  oyunu oynayın. Çeşitli kalınlıklarda ve tiplerde bol kalem ve 
tükenmez sağlayın ve elini tutarak uygun tutuş pratiği yapınız. 


