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Okuma, Yazma ve Matematik Karmaşık Bir 
Süreçtir!



Disleksisi Olan Çocukların Ailelerinin Yakınmaları
«Ben okumayacağım, sen oku, ben dinlerim...»

«Aaaa, bunların hepsi okunacak mı?»
«Bir türlü okumayı çözemedik halen sesleri birleştiremiyor-heceliyor» 

«Burayı okur musun denildiğinde neredeyse ağlayacak, gözleri doluyor» 
«Yazı yazmayı okumaya tercih ediyor»...

Digrafisi Olan Çocukların Ailelerinin Yakınmaları
«Ona asla yazı yaz demeyin, canı hiç yazmak istemiyor»

«Yazı yazmamak için neredeyse yalvarıyor»
«Neee, bu sayfanın hepsini mi yazacağım!»

«Yazısı çok okunaksız, kendi bile okuyamıyor»...

Diskalkulisi Olan Çocukların Ailelerinin Yakınmaları
«Az önce benzer problemi çözdük, neden yapamıyor bir türlü 

anlamıyorum»
«Matematik dersi olmasa okul onun için çok güzel bir yer olurdu!»

«Bu çocuğun kafası matematiğe basmadı gitti»...



Dikkatinizden Kaçmasın 

 Akademik güçlük yaşayan öğrenciniz öğrenme 
alanlarının sadece birinde sıkıntı yaşamıyordur; 
buna eşlik eden çoğunlukla diğer öğrenme 
sorunları da olabilir. 

Görsel ve işitsel algı, bilgi işlemleme sürecindeki 
zayıflıklar ve yönetici becerilerdeki zaaflar süreci 
olumsuz etkiler. 



GÖZLEM!!!



İyi Bir Gözlemci

1. Çocuğun akademik becerilerde «Neyi, Nasıl Yaptığı?» 
fark etmek
2.  Çocuğun akademik becerilerde «Neyi, Nasıl 
Yapamadığı?» fark etmek
- Önemli Olan Hatayı Nasıl Yaptığı
- Yaptığı Hatanın Ne Tip Hata Olduğu

3. Çocuk bunları yaparken «Nasıl bir strateji kullanıyor?» 
ona bakmak
4. Bu gözlemlerin «Başka ne ile ilişkili olabileceğini» 
düşünmek



HATA ANALİZİ

 Okuma: Sınıf düzeyinde okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama 
becerilerine odaklanılır. 

Okuma hataları

 Yazma: Sınıf düzeyinde dikte, bakarak yazma (yan yana-
aşağıya ve tahtadan kopya etme) becerilerine odaklanılır.

Yazısının form ve görünümü; yazım hataları ve noktalama işaretleri

Matematik: sınıf düzeyinde matematik işlemleri ve 
matematiksel muhakeme becerilerine odaklanılır.

Okuma  becerileri, görsel-uzamsal beceriler ve motor beceriler



 Çocuğun yapabildiklerinin ortak noktaları var 
mı, bunlar ne/neler?

 Çocuğun yapamadıklarının ortak noktaları var 
mı, bunlar ne/neler?

 Yapamadıklarını geliştirmek için ne 
yapabilirim? 

 Yapamadıklarını yok saymak öncelik mi?/ 
önemli mi?



Düşünmeliyim...

 Kazanımların neresinde?
 Kısa ve uzun vadede ihtiyaçları
neler? 
 Bu kazanımlarını üzerine ne katabilirim?
 Nereden başlamalıyım?
Başarabileceği somut ve kolay hedeflerle sürece başlamak

 Koyacağım hedefler ne olmalı?
 Motivasyonunu nasıl sağlarım ve motivasyonunu nasıl yüksek 

tutabilirim?



Bir Dislektik İle Çalışırken: UNUTMAYIN!

«Birşeyi yapmak onu duymaktan daha iyidir»
 Öğrenme stilini belirleyin (görsel, işitsel, kinestetik veya temas yoluyla).
 Kolay anlaşılan, kısa kelimelerden oluşan, detaysız ve kesin yönergeler verin. 
 Aynı anda çok fazla bilgi yüklememeye çalışın.
 Dislektik öğrencilere bilgi aktarırken tahtayı çok fazla kullanmayın.
 Eğer kullanmanız mutlaka gerekiyorsa her satır için farklı renkte kalem/tebeşir kullanarak 

belirginleştirin.
 Tahtaya yazmak yerine, bilgisayarda yazıp ona çıktısını verin. Comic Sans, Century 

Gothic, Times New Roman en uygun yazı tipleridir.  Renkli kalemlerle önemli yerlerin altını 
çizmesini ve konuyu bölüm bölüm ayırmasını isteyin.

 Sınıfa seçenek sunmayı deneyin: Yazıları tahtadan mı geçirmek istiyorlar yoksa verilecek 
çalışma kağıtlarına bakarak kendi notlarını mı oluşturmak istiyorlar?

 Dislektik öğrencinin çalışmalarını denetlerken kırmızı kalem kullanmaktan kaçının. 
 Öğrencinin çalışmalarını okuyup yanlışlarını düzelttikten sonra geribildirimde bulunun, 

geribildirimlerinizde yapıcı olun.
 Öğrencinize çalışmalarını tamamlaması için ek süre verin. 
 Öğrencinin yapacağı çalışmaları «küçük adımlar» haline getirin.
 Cümlelerinizi görsellikle destekleyin. Tablo, şekiller, kavram, konu haritaları ve grafikler 

kullanın.
 Renkli kalemlerle anahtar sözcüklerin üzerinden geçin veya bu sözcükleri kalın harflerle yazın, 

mümkün olduğu yerlere resimler ekleyin.
 Akronimler kullanın.



Sayfa düzeni hazırlarken:

 Sayfayı çok doldurmamaya çalışın.

 Büyük punto kullanın.

 Gerekli gördüğünüz yerlere fotoğraf veya resim ekleyin.

 Mümkünse bilgiyi sayfanın tamamına yaymaya çalışın ve aralarda boşluk 
bırakmayı unutmayın.

 Ana başlıklar, alt başlıklar ve paragraf başlıklarını girintili yazın.

 Başlık ve anahtar sözcükleri kalın harflerle yazın.

 Beden dili ve mimik kullanımına özen gösterin.

 Yeni öğrenilen sözcükleri pekiştirmek için oyunlara yer verin. 

 Bilgileri küçük parçalar halinde verin, sık sık ve bol sürekli tekrar etmesine 
olanak sağlayın. 

 Çocuğun bedeninin her bir kısmını (saç, kulak, göz, boyun v.b.) bir 
hatırlatıcı sözcük ile eşleştirin. Hatırlatıcılar  sınıftaki nesnelerden de 
seçilebilir. Kurulan en komik ve saçma bağlantılar, en akılda kalanlardır. 



 Dislektik çocuklara kendi düzeyleri ve kendi düzeylerinin üzerinde kitaplar okumaya 
teşvik edin.

 Okudukları metinleri, kitapları yeniden okumalarını sağlayın. 

 Okumaya yeni başlayanlar için tek veya iki heceli sözcükler içeren metinleri seçin. 

 Kitaptaki bir bölümü okumaya başladığında hatalarını sayın. Eğer ilk sayfanın 
sonuna gelmeden beş hata yaparsa, büyük olasılıkla bu kitabın düzeyi onun için çok 
yüksek demektir. 

 Eğer öğrencinin okuma düzeyi çok düşükse daha kısa cümleler içeren metinler 
seçin.

 Okuma parçasında karşılaşacakları yeni sözcükleri önceden verin. Bu sözcükleri 
sözlükten bulup cümle içinde kullanmasını sağlayın.

 Onunla eşli okuma yapın.

 Okurken okumasını ses kaydına alın, ona dinletin. 

 Metni okurken başlıktan ne anladığını sorun. 

 Okuduktan sonra öğrencinizin gözlerini kapatmasını ve bölümün neyle ilgili 
olduğunu zihninde canlandırmasını isteyin. Sonra bunu resmetmesini isteyin. 

 Hatalarını siz bulmak yerine çocuğa hatalarını buldurun.



Kurbağa Örneği

DÜZEY (1)

«Kurbağa, zeytin yeşili ve sarıdan koyu kahverengiye kadar değişebilen farklı renklerde oldukça kaygan 
bir dereye sahiptir. Derisinin üzerinde çevreye uyum sağlayacak şekilde renkleri açılıp koyulaşabilen 
siyah, kahverengi veya kırmızı benekleri vardır.»

DÜZEY (2) DAHA KOLAY ve DİSLEKTİK ÖĞRENCİLER İÇİN EN KOLAY ANLAŞILABİLECEK OLANI

Kurbağa: Bir kurbağa resmi gösterin veya çeşitli açılardan çekilmiş birkaç kurbağa fotoğrafı gösterin

Deri: Kaygan deri

Renk: Zeytin yeşili, sarı ve koyu kahverengi

Kamuflaj: Benekleri var ve bunların rengi çevreye uyum sağlayacak şekilde açılabilir veya koyulaşabilir

Bilgi notu: Kurbağanın farklı kısımlarını açık bir şekilde gösteren ve altına açıklamalar eklenmiş bir 
diyagram gösterin

Anahtar sözcükler: Metin içinde yer alan önemli kısımları belirleyebilmesi için öğrenciye anahtar 
sözcüklerin verilmesi gerekir

Neyin, nasıl yapılması gerektiği: Burada öğrenciye bir taslak sunulmalı ve bu taslağı takip ederek kendini 
her bir çalışma aşamasında denetlemesini sağlayacak bir liste verilebilir





OKUMA HATALARI
• Okurken benzer ses veren harfleri karıştırma (örn: b-d, k-t, v-f gibi)
Seslerin farkına varma
Ses ve sembol arasındaki ilişkiyi fark etme
İşitsel ayrımlaştırma becerisi çalışılmalı-fonolojik farkındalık
• Okurken harfleri doğru sırada okumakta zorlanma (örn: ev ve gibi)
Göz hareketleri, görsel dikkat, görsel ayrımlaştırma, görsel uzamsal beceri, görsel dizim (sıralama) becerileri
• Okurken harf ekleme/harf atlama/hece atlama/hece ekleme/sözcük ekleme
Görsel dikkat becerisi
Görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerileri
• Okurken sözcüğün başına odaklanmakta zorlanır, ortadan başlar
Göz hareketleri ile ilgili
Tüm görsel beceriler 
• Okurken sık sık yerini kaybeder-satır atlama/satır tekrarı. Parmak takibine ihtiyaç duyar. 
Şekil-zemin ilişkisi becerisi 
Şekil sabitliği üzerine çalışılmalı
İşleyen bellek sorunu
• Doğru okumak için heceleyerek okuma
Okuma akıcılığı becerisi
• Hızlı okuyup çok okuma hatası yapma
Görsel ayrımlaştırma/görsel ayrıntıya dikkat etmeme becerisi
Anlamsız hece okumaları çalışması 
• Okurken benzer görüntü veren harfleri-noktalı noktasız harfleri karıştırma 
(örn: s-ş, b-p gibi)
Görsel ayrımlaştırma becerisi



• Harfleri ters algılama (örn: n yerine u gibi) ve okurken kelimeler arası boşluk 
bırakma/bırakmama

Görsel-uzamsal beceri-yön tayini, sağ-sol kavramı
• Okuduğu sözcüğe odaklanıp, diğerini arka plana almakta zorlanır, bir sözcük bitmeden 

öbürüne geçer
Seçici dikkat becerisi/dikkat becerisi
• Okurken harflerin görüntüleri ile seslerini birleştirmede zorlanma
Görsel-işitsel dikkat becerisi
• Okurken vurgu-tonlamada hatalar yapar
İşitsel beceriler
Soyut düşünebilme becerisi
• Okuduğu parçanın anlamını kavramakta ve parçayla ilgili soruları cevaplamakta zorlanır. 

Okuduğu parçayı zihninde canlandıramaz.
Hafıza(bellek), kavram bilgisi ve işleyen bellek becerileri
• Parçayı sesli okurken hem okuma hem de anlamaya aynı anda odaklanamaz
İşitsel hafıza ve işleyen bellek becerisi
• Sözcüklerin ilk hecelerini okuduktan sonra uydurur
Görsel ayrıntıya dikkat edebilme, şekil-zemin ilişkisi, kelime dağarcığının yaş düzeyinde 
olmaması ve konteksi yeterince kavrayamama
• Devrik cümleleri anlayamama, mecazi cümleleri anlamakta zorlanma, iç içe geçmiş 

karmaşık cümlelerin anlamını çözmekte zorlanma
Soyutlama, muhakeme becerisi
Anlamaya dönük düşünme becerisi



 Okumada fonolojik süreçler daha ön planda ise okuma ne kadar 
çalışılırsa çalışılsın hızlanmayabilir. 

 Defterde yazısı form olarak düzgün-kağıt kullanımı düzgün-defteri 
düzgün-yazısının kendisinde sıkıntı var demektir (fonolojik süreç)

 Okuduğu metinde akıcılık yavaşsa, daha çok fonolojik farkındalık 

 Okuduğu metinde hece atlama/ekleme gibi okuma hataları varsa daha 
çok görsel sıkıntılar 

 Yazıda kelimeler arası boşluk bırakmama var ise
Dikte: işitsel olarak ses nerede başlıyor, nerede bitiyor onu ayıramıyordur
Bakarak Yazma: görsel ayrımlaştırma ve şekil-zemin ilişkisi 



Yazı Güçlüklerinde 

 Öğrencileri eşleştirin, birbirlerinin sırtlarına sözcükleri parmaklarıyla yazdırın.
 Sözcüklerin yazılışlarıyla bir hareketi ilişkilendirin (örn: öğrenciler her harfi alkışlasın; sözcüğü harf 

harf söylerken ip atlasınlar veya top zıplatsınlar)
 Sözcüğün yazılışını kolay hatırlamalarına yardım etmek için sözcüklerde anımsatıcı ipuçları arayın. 
 Her sözcüğü yavaş, sesleri abartarak ve uzatarak telaffuz edin. Bu, öğrencilerin yazarken seslerin 

sırasını duymalarına yardımcı olur.
 Sesleri, sözcükleri havada büyük abartılı hareketler ve vuruşlar yaparak vermeyi deneyin.
 Öğrencileri ayağa kaldırın, öğrettiğiniz harfleri havaya abartılı hareketlerle yazdırın.
 Harflerin doğru boyutları ve oluşturuluşu öğretilirken kafası üst satıra (kafa satırı) değen, 

pantolonunun kemeri orta satıra (bel satırı) denk gelen ve ayakları alt satıra (ayak satırı) değen bir 
insan grafiği çizmek yararlı olur. Sonradan, her harfi nasıl oluşturacaklarını anlatırken o insan 
grafiğinde kullandığınız satır adlarından söz edin.

 «Hata Avcılığı» her türlü yazıyı yazdıktan sonra hata avcılığı yapmayı alışkanlık haline getirmesini 
sağlayın.



Matematik Güçlüklerinde 
 Matematik Dili İle İlgili
 Matematiğin Kendi Dile ile İlgili     
 Dilin Çifte Anlamı
 Sembollerle İlgili Zorluklar
 Sayılarla İlgili Çıkacak Zorluklar
 Sayıların Yazılışları İle İlgili 
 Para/ardıllık/çarpım tablosu/yön/zaman yönetimi/takvim-gün,ay,yıl, 

mevsim/saat/kesirler/yüzdeler

 Buradaki soyut matematiksel kavramları algılamakta zorlanır.  Görsel , elle tutulur 
öğrenme materyalleri ile çalışmak, somut örneklerle gitmek.

 Yaptıkları işlemi ve gidiş yollarını sözlü ifade etmeleri hatta not almalarını isteyin.
 İşlemlerin ve sayıların işaretlerindeki değişikliklere dikkat etmeleri için bu işaretleri 

renkli kalemle belirginleştirin.
 Çocuk nasıl bir strateji kullanıyor?
Toplama ile başlayıp, çıkarma mı yapıyor?
Üzerine mi sayıyor, eksiltiyor mu?



AİLELERLE İLETİŞİMDE

Aileyi de sürecin içine katarak

 Çocuğun güçlü olduğu alanları dile getirmek ve bu alanları 
kullanmak

 Çocuğun desteklenmesi gereken alanları dile getirmek ve bunların 
nasıl çalışılacağını somutlaştırarak anlatmak 

 Çocuğun şimdiki başarı düzeyine vurgu yapmak
 Hedefler açısından gerçekçi olmak
 Gelişebilecek, gelişmesi zaman alacak ve gelişmeyecek becerilerini 

anlatmak
 Olumlu ve iyimser bir tutum benimsemek
 Haftalık gelişim raporuyla beraberce sürecin takip edilmesini 

sağlamak






