
 ÇOK DİLLİLİK VE ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ.  
 
 
Dil gelişimi ve evdeki kültür 
Hollandaca’yı iyi öğrenmek için, çocukların evde konuşulan dili (mesela Türkçe’yi) iyi edinmeleri 
büyük önem taşır. 
 
Çocuklar nasıl iki dil edinirler? 
İyi dil gelişimi için, anne ve babalar çocuklarıyla kendilerinin iyi derecede konuşabildikleri dilde 
konuşmaları gerekir. Bu Türkçe veya Hollandaca olabilir. 
 
Bir kişi / durum – bir dil stratejisi uygulaması 
Anne ve babalar evde oldukları zaman; çocuklarıyla, kimin  hangi dilde konuşacağına karar 
vermelidirler. 
 
Hakim dil ve tercih dili 
Veliler evde birbirleriyle yada çocuklarıyla Türkçe konuşabilirler.Evde Türkçe konuştuğunuz halde, 
Hollandaca eğer Türkçe’nin önüne geçmeye başlarsa,siz yine de çocuklarınızla Türkçe konuşmayı 
bırakmamalısınız. Böylelikle çocuklar sadece Hollandaca’yı değil Türkçe’yi de iyi öğrenmiş olurlar. 
 
Üç dil edinmek 
Bu durumda ilk 5 yılda dil gelişiminde yavaşlama oluşabilir.Bu yavaşlamanın en belirgin nedeni, 
öğrenilen her yeni dilin başlangıçta kelime haznesinin küçük olmasıdır.  
 
Oyun ve dil gelişimi 
Oyun, dil gelişimi için çok önemli bir faktördür. Çocuklar oyun anında çeşitli beceriler sergiler. Daha 
sonra bu becerileri iletişim anında da kullanırlar. 
 
Çocuğunuzu başkaları ile konuşması için motive edin 
Çocuğunuzun yaşıtlarını eve davet edin. Böylelikle çocuğunuzun dil öğrenmesi için evde güvenli 
bir ortam oluşmuş olur. 
 
Örnekler, bilgiler ve tavsiyeler 
Taklit etme çocuk için çok önemli bir beceridir. Onu sürekli sizi taklit ederken (sözel veya 
uygulamalarda) göreceksiniz. 
 
Kısa cümleler kurun, bunları tekrarlayın. Sonra, daha uzun cümleler kurun. Örnekler: “ Kuş! Kuş 
orda! Ağaçta! Kuş ağaçta! Kuş dalın üstünde! Güle güle kuş! “  
 
Kitap. Kitabı alalım mı? (kitabı elinize alın) Kitap okuyalım mı? (kitabı açın). Ooooh.. Güzel kitap!     
(meraklı bakın). Hadi bakalım… Şimdi kitap okuyalım. 
 
Motive etmek ,ödüllendirmek, çok hevesli olmak ve görünmek, birlikte oyun oynamak, keşfetmek, 
ara vermek, yaşamak, heyecanlandırmak, izlemek…. Bunlar dil gelişiminin ve motive etmenin 
kavramlarıdır.  
 
İç güdülerinizi dinleyin. Umduğunuz gibi gitmiyorsa veya sorularınız varsa vakit kaybetmeden,  
ev doktorunuzla veya consultatiebureau doktorunuzla temasa geçin. Sizi Dil ve Konuşma 
Uzmanı’na (Logopedist) yönlendirirler. Dil ve Konuşma Uzmanı size, çocuğunuza uygun bir 
şekilde, dil gelişimi hakkında bilgiler verir ve tavsiyelerde bulunur. 
 
Daha fazla bilgi için 
www.kindentaal.nl veya www.logopedie.nl internet sitelerimize başvurabilirsiniz. 


