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esleme
Boya ruloları ile kovaları eşleş�r. 

Dikkat! Renkleri karış�rma.



labIrent
.

Kuşu yuvasına götür.



GÖRSEL
     OKUMA

Parkta mı resim yapıyor, odasında mı?

Boya ve �rça ile neler yapılabilir?

Sen olsan neyin resmini yapardın?



Hayvanları yuvalarına götürebilir misin?
ILISKILENDIRME
. . . .



materyal

ürün inceleme 

youtube linki
qr kodu 

okutarak videoya gidebilirsiniz.
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akademi
.

Materyali incelemek için  web sitemizi ziyaret edebilir ya da www.dagyayin.com
youtube’da ritmik kelimeler olarak aratabilirsiniz.

Çocuğun konuşması yaşıtlarından çok geride kalmış, ayına göre belirli sayıda 

kelime kullanmıyorsa, çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.

Gecikmiş konuşma bozukluğu olan çocuklar, eğer her hangi bir dil bozukluğu yoksa 

söylenenleri anlarlar, istenilen yönergeleri yaparlar kendilerini işaret, jest ve mimiklerle 

ifade ederler ama ya hiç konuşmazlar ya da yaşına göre çok az sayıda kelime kullanırlar.

Kelime kazanımı olay ya da nesnenin ses ile eşleşmesi ile olur.

Gecikmiş konuşma için kullandığımız yöntemlerden biri “Ritmik kelimeler” kitabımızdır. 

Minumum çalışma süresi 4 aydır. Günlük tekrar edilmelidir. 

Amaç, işitsel girdi sağlamak dikkat ve takip becerisini geliş�rmek�r. 

Çalışma sürecinde çocuklarımız önce dikka�ni nesnelere, seslere vermeyi öğreniyor sonra 

ritmi tekrar ediyor ve daha sonrasında kelimeleri öğreniyor. 

Algı düzeyimize göre kısa sürede farklılıklar tespit edebilirsiniz. 

Gecikmiş konuşma için ispatlanmış bir yöntemdir.

Gecikmiş Konuşma Nedir ?



akad em iÖzel Ders İlanları

PDF Dosyalar

İş İlanları

Ürün Açıklamaları

Aile Soruları 
Uzman Cevapları

Ücretsiz İçerikler

dagyayinakademi.com

kodu okut
ücretsiz içeriklere 

git

Şubat ayı 20₺ indirim kodu

20DERGİ
150₺ ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.
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