GM 10 Konuşma İpuçları

1. Annemin karnındayken duyabiliyorum. Benimle konuşurken veya şarkı söylerken
sesini dinlemeyi seviyorum. Senin en sevdiğin müziği bile dinlemeyi seviyorum.
o Seni duymak seni tanımama ve aramızda bir bağ kurmama yardımcı oluyor.
Bildiğim sesler ve müzikler beni doğduğumda rahatlatacak.
2. Bana yakından sarıl ki yüzünü görebileyim ve doğar doğmaz benimle konuş.
o Ince sesle şarkı söyler gibi konuşmanı seviyorum. Dünyanın her yerinden
insanlar bebeklerle bu şekilde konuşuyor çünkü bu öğrenmemize yardımcı
oluyor.
o Henüz konuşamayabilirim ama kendi yolumla cevap veririm. Yüzüne dikkatlice
bakabilirim, sen konuşurken ben ağzımı oynatabilirim, hatta kollarımı ve
bacaklarımı sallayabilirim. Bunların hepsi seninle bağ kurduğum anlamına
geliyor.
3. Beni ilgilendiren şeyler hakkında konuş veya bana benim nasıl hissettiğimi
düşündüğünü söyle.
o Bir şeye bakarsam veya bir şeyi işaret edersem onun hakkında konuş. Bu beni
anladığını gösteriyor.
4. Beni ihmal etmeyin.
o Yetişkinler konuşma konusunda uzmandır ve ben her şeyi sizden öğreniyorum.
o Telefonu kapat, televizyonu kapat ve haydi sohbet edelim.
o Oda gürültüsüz olduğunda seni çok iyi duyabiliyorum. Konuşmanı dikkatlice
dinlemeyi seviyorum. Bu benim, iyi bir dinleyici ve iyi bir konuşmacı olmama
yardımcı olacak.
5. Birlikte oynamayı, şarkı söylemeyi ve kitaplara bakmayı seviyorum.
o Oyuncak olması gerekmez, her şeyle oynayabiliriz. Birlikte komik suratlar
yapabilir veya bir karton kutuyla oynayabiliriz.
o Oynarken beni takip et. Bu benim hayal gücümü kullanmama yardımcı olacak.
o Bana soru sormak yerine ne yaptığım hakkında konuş. Bunu yaptığında daha
çok konuşacağım.
o Hikayeleri birlikte okumak, yeni kelimeler ve fikirler öğrenmeme yardımcı
oluyor. Sayfaları çevirirken hikaye hakkında konuşmamızı seviyorum. Bana
resimleri de göster.

6. Benimle her zaman konuş
o Oyun oynarken yada alışveriş yaparken, banyo yaparken, bez değiştirmek veya
akşam yemeği yemek gibi günlük şeyler yaparken benimle sürekli konuş.
o Aynı şeyleri defalarca tekrar ve tekrar söylesen de fark etmez, ben böyle
öğreniyorum.
7. Benimle konuşma tenisi oyna
o Bana bir şey söyle ve sonra cevap vermem için bana bolca zaman ver.
o Tekrar konuşmadan önce içinden 10'a kadar sayman bana yardımcı olur. Sıra
almayı böyle öğreniyorum.
o Bebekken de konuşma tenisi oynamayı seviyorum. Gülümsemelerime,
seslerime ve bakışlarıma dikkat et. Bunlar benim seninle konuşma tarzım.
Büyüdükce kelimeleri kullanmaya başlayacağım.
8. Bana yeni kelimeler öğret: Kopyala ve Ekle
o Söylediklerimi tekrarlayarak ve yeni bir veya iki kelime ekleyerek konuşmamı
geliştirmeme yardimci olabilirsin
o Kelimeleri bir araya getirmeyi bu şekilde öğreniyorum. Eğer ben "araba"
dersem "arabayı itiyorsun" veya "araba sürüyor" diyebilirsin.
9. Ben konuşurken ağzımdan emziğimi çıkar
o Emzik net konuşmamı engelliyor.
10. Evde benimle konuşurken en iyi bildiğin dili kullan
o Eğer ana dilimizdeki kelimeleri zaten biliyorsam o zaman bu beynimin
gelişmesine yardımcı olacak ve İngilizceyi daha hızlı bir şekilde öğreneceğim.

