
      Dil gelişiminin aşamaları 
 

Dil gelişimi 3. aya kadar 6. aya 

kadar 

12. aya kadar 18. aya 

kadar 

2 yaşından 

itibaren 

3 yaşından 

itibaren 

4 yaşından 

itibaren 

Çocuk hangi 

becerilere sahip 

olur? 

 
Seslere tepki 
gösterir 

 
Ma ba orr 
seslerini çıkarır 

Başını 
kaynağını 

görmediği 

sesin geldiği 
yöne çevirir 

Çığlık atar, 
agular,güler 

Iki heceli ilk 
sözcüklerini söyler 

(örn:: ada, dede) 

Basit talimatları 
anlar 

Adını duyduğunda 
tepki gösterir 

Büyükanne ve 
büyükbabasını 

gördüğünde tanır 

 
Birkaç 

anlaşılır 
sözcük 

söyleyebilir 
 
Kısa cümleleri 
anlar 

 
Çevresindeki 
sesleri tanır. 

Sorulduğunda 
vücudunun 

bölümlerini gösterir. 

Uzun cümleleri anlar 
 
Küçük görevler 

üstlenebilir 
Adını söyler 

 
Iki sözcüklü cümleler 
oluşturur 
( baba geldi.) 

 
Melodileri tekrar 
eder. Çocuk şarkıları 
söyler. 

Cümleler kurar 
 
Kısa öyküleri dinler 
ve anlar 

 
Sorular yöneltir 

 
Sohbete katılır 

 
Basit sorulara yanıt 
verir 

 
Şrkısöyler/çocuk 
tekerlemeleri söyler 

 
Küçük görevler 

üstlenir 
(örneğin sofraya 

tabak taşır) 

Tam cümle kurar, 
başka çocuklarla 

iletişim kurar 
 
Başka çocuklarla 
ortak oyunlar oynak 

kendi davranışlarını 
tanımlar.(örn:Ben 

arabamı getireyim) 



 

Tavsiyeler Çocuklarınızla 

oynayın, şarkı 
söyleyin ve 

gülün! 
 
Çocuğunuzun 

seslerini siz de 
çıkarın onu 

tekrarlayın 
 
Kendi 
yaptıklarınızı 

tanımlayın 
(örn: bak şimdi 

sana şişe 

yapıyorum!) 
 
Duyguları 

tanımlayın (örn: 
Evet su sıcacık 

olmuş!) 

Çocukla 

konuşurken 
onun yüzüne 

bakın! 
Çocukla sakin 
ve sıcak bir 
tonda 
konuşun! 

 
Çocukla 

oynayın, şarkı 

söyleyin ve 
gülün! 

Çocuğunuzun 

konuşma isteğini 
oyun ve hareketlerle 

teşvik edin! (şarkılı 
oyunlar, parmak 

oyunları oynayın!) 
 

 
Onların doğru 

telaffuz edemediği 
sözcükleri doğru 

haliyle tekrarlayın! 

 Çocuğunuza basit 

resimli kitaplar 
okuyun ve 

çocuğunuzun 
tekrarlamasına izin 

verin. 
 

 
Çocuğunuzu 
gözlemleyin ve onun 

ilginç bulduğu 
nesneleri tanımlayın 

(örn: Evet şu dalda 
oturan bir kuş!) 

 
Çocuğunuzu 

dikkatle dinleyin ve 
onun söylediklerini 

onaylayın 

Hareketlerle eşlik 

edilen şarkılar 
söyleyin! 

 
Çizim oyunları 
oynayın (örn:nokta 

nokta, virgül, çizgi…) 

 

Eğer çocuğunuzda 
şöyle bir durum 

varsa yardım 
isteyin! 

 
Seslere tepki 

göstermiyorsa 
 
Kendisi herhangi 
bir ses 

çıkarmıyorsa 

 
Göz kontağı 

kurmuyorsa 

 
Ilk sözcüklerini 

söylememişse 
 

 
Sadece yüz ve el 
hareketleriyle 

iletişim kuruyorsa 

  
Sadece anne ve baba 

diyor başka sözcük 
söylemiyorsa 

 
Anlaşılmaz bir 
şekilde konuşuyorsa 

 
Iki sözcükten oluşan 

cümleler 

kuramıyorsa 
 
Sizi anlamıyorsa 

Yabancılar 

açısından 

anlaşılmaz 

konuşuyorsa 
 
Tam cümle 
kuramıyorsa 

 
çoğul cümle 
(formlar) 

kuramıyorsa 

Cümle kuramıyorsa 
 
Dilbilgisi (gramer) 
açısından yanlış 

cümle kuruyorsa 
 
Basit içerikleri 

yansıtamıyorsa 
 
Sürekli belirsiz ve 

anlaşılmaz 

konuşuyorsa 

 

Oluşturan: 
Dilterapisi danışma merkezi 
Mettman Çevresi 
Schwarzbachstraße 10 
40822 Mettmann 

Tel. 02104/99-2361 


