Birlikte öğrenmek

eğlencelidir!

Küçük çocuklar ikinci bir dil olarak
İngilizce’yi nasıl öğrenir

Küçük çocuklar
İngilizce’yi nasıl ikinci bir dil olarak
öğrenir

Küçük çocuklar
da dil edinimi do
ğal olarak geliş
Yetişkinlerin ya
ir.
da gençlerin ak
sine, bilinçli bir
olmadan da di
öğ
renme
l öğrenmeye he
veslidirler. Tela
etme ve kuralla
ffu
zları taklit
rı kendi kendile
rine çözme ye
vardır. Muhtem
te
ne
kleri
elen daha geç
bir yaşta gram
kitaplardan İngi
er
temelli
lizce öğrenmiş
olan yetişkinler
söylenmediği sü
ta
rafından
rece, İngilizce ko
nuşmanın zor ol
herhangi bir dü
duğuna dair
şünce akılların
a gelmez.

Erken başlaman
ın yararları

• Küçük çocuklar, ana dillerini öğrene

bilmek için bire
doğuştan gele
ysel,
n dil-öğrenme
st
ra
te
jil
erini hala
kullanmaktadırla
r ve bu yüzden
aynı stratejiler
öğrenmek için
i İngilizce
de kullanabilece
kl
erini kısa süre
fark ederler.
içinde

• Küçük çocukların oyuna benzer fa

aliyetler ile
öğrenecek zam
anları vardır. B
ir
yetişkin ile bera
yapılan bir faal
ber
iyette yer alarak
di
l öğrenirler.
İlk önce faaliyet
i anlarlar, sonra
da yetişkin ile
ortak kullandığ
ı dilden anlam
çıkartırlar.
Küçük çocuklar
ın İngilizce’yi gü
nlük düzenlerin
uydurmak için
e
daha fazla vaki
tleri vardır.
Okul programla
rı genellikle da
ha hafiftir ve ço
zihinleri henüz
cukların
saklanması ve
test edilmesi ge
bilgilerle dolm
re
ken
amıştır. Ev ödev
leri ya çok azdı
hiç yoktur. Bel
r ya da
irlenmiş standa
rtları yakalama
onları o kadar
ge
reği
strese sokmaz
.

•
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kalamış
dil öğrenme şansını ya
Küçük yaşlarda ikinci bir
renmeye
nca, her başka bir dil öğ
çocukların, hayat boyu
rini
l dil öğrenme stratejile
çalıştıklarında aynı doğa
i, hatta
dil
ü
ir. Üçüncü, dördünc
kullandıkları gözlenmişt
mekten
çalışmak ikinciyi öğren
birçok dili öğrenmeye
daha kolaydır.
inçli
da yetişkinler gibi dili bil
Daha büyük çocuklar ya
ndi
da kalanlardan ziyade ke
olarak öğrenmek zorun
iyi bir
rın, büyük olasılıkla daha
kendine kapan çocukla
k bir
kültüre karşı daha yükse
telaffuzları, ayrıca dile ve
lik
konuşan çocuklar ergen
duyarlılıkları olur. Tek dil
de,
gen bir hale geldiklerin
çağına gelip daha çekin
gramer
i kaybolur ve İngilizce’yi
dil öğrenme yetenekler
rektiğini
biçimde çalışmaları ge
kitaplarından bilinçli bir
acağı,
in ne zaman ortaya çık
hissederler. Bu değişim
un
ine ve kendi toplumun
çocuğun gelişim düzey
ğlıdır.
ondan beklentilerine ba

•

•

www.britishcouncil.org/parents

İngilizce öğrenmenin aşamaları

lir.
dan önce kendiliğinden öğreni
Konuşma dili okuma ve yazma

• Sessiz dönem

ken ilk önce ‘sessiz dönem’den
Bebekler ana dillerini öğrenirler
er
kları bu dönemde, izlerler, dinlerl
geçerler. Konuşmaya başlamadı
işim kurarlar. Küçük çocuklar
ve mimikler ya da jestlerle ilet
herhangi bir İngilizce kelime
İngilizce öğrenirken de, henüz
yışın olduğu benzeri bir
kullanılmadan iletişimin ya da anla
‘sessiz dönem’ olabilir.
k
uklarına kelimeleri tekrarlattırara
Ebeveynler bu süre zarfında çoc
flı
amalıdırlar. Diyaloglar tek tara
onları diyalog kurmaya zorlam
dili öğrenmesi için fırsat tanıyan
olmalıdır, yani yalnızca çocuğa
için
nler öğrenmeyi kolaylaştırmak
ebeveyn konuşmalıdır. Ebevey
biçimi) kullanırsa, çocuklar da
ebeveyn dili (özel bir konuşma
ıkları stratejilerin birçoğunu
ana dillerini öğrenirken kulland
kullanabilirler.

• Konuşmaya başlamak

çocuk
bağlı olarak, bir süre sonra her
İngilizce seanslarının sıklığına
n
rından daha çabuk) diyalogları
(kızlar genellikle oğlan çocukla
t,’ ‘dog’)
eler olarak basit kelimeler (‘ca
içinde ya da beklenmedik ifad
book,’
başlarlar (‘What’s that?’ ‘It’s my
ya da kısa kalıplar kullanmaya
home’). Çocuk, bazı ifadelerin
‘I can’t,’ ‘That’s a car’, ‘Time to go
etmeden, telaffuzu birebir taklit
birden fazla kelime içerdiğini fark
dönem bir süre devam eder ve
ederek bunları ezberlemiştir. Bu
da
ya başlayana kadar dilini daha
çocuk kendi ifadelerini oluşturma
rak
ola
eleri diyaloglar için bir kısayol
geliştirir ve yeni öğrendiği ifad
kullanır.

• İngilizce’yi geliştirmek
Çocuklar zaman içind
e ezberlenmiş bir kelim
eye kendi
bildikleri diğer bir kelim
eyi ekleyerek oluşturd
ukları ifadeler
kullanmaya başlarlar
(‘a dog,’ ‘a brown dog,’
‘a brown and
black dog’) ya da ezbe
rlenmiş bir ifadeye ke
ndi girdilerini
eklerler (‘That’s my ch
air.’ ‘Time to play.’). Ço
cuk, İngilizce’ye
maruz kaldığı sıklığa
ve deneyimin niteliğin
e
bağlı olarak
bütün cümleler oluştu
rmaya başlar.

Anlama
Anlama her zaman ko
nuşmadan daha iyidir
ve küçük
çocukların kavrayış ye
tenekleri hafife alınm
am
alıdır;
çünkü kendi ana diller
ini anlamak için de çe
şit
li
bağlam
ipuçlarını anlamlandır
maya alışmışlardır. An
a
dillerinde
duydukları herşeyi an
lamasalar da meselen
in
özünü
kavrarlar; yani birkaç
önemli kelimeyi yaka
lay
ıp geri
kalanını çözüp anlam
landırabilmek için far
klı
ipu
çlarından
yararlanırlar. Teşvik ed
ildiklerinde, ‘özü kavra
ma’
yeteneklerini İngilizce
’yi anlamak için de ku
llanabilirler.

Hayal kırıklığı
İngilizce seanları başla
dıktan sonra bazı küçü
k çocuklar,
özellikle de oğlan çocu
kları, düşüncelerini İng
ilizce ifade
edemedikleri için haya
l kırıklığına uğrarlar. Ba
zıları İngilizce’yi
kendi ana dillerini konu
ştukları gibi hızlı konu
şm
ak isterler.
Çocuklardaki hayal kır
ıklığının üstesinden ge
lm
ed
e,
‘I can count to 12 in En
glish’ gibi ‘performan
s’
pa
rçaları ya da
kalıp ifadelerin bulun
duğu tekerlemeler ço
ğunlukla işe yarar.

Hatalar
Çocuklar bir hata ya
ptıklarında bu onlar
a söylenmemelidir,
çünkü herhangi bir
düzeltme hemen he
ve
slerini kaçıracaktır.
Hatalar İngilizce’nin
gramer kurallarını öğ
renmeye çalışma
sürecinde ya da telaf
fuz konusunda olabil
ir. Eğer ‘I goed’,
diyen çocuk ebevey
ninin ‘yes, you went
’ diye tekrarladığını
duyarsa, bir süre so
nra ‘went’ demeye ba
şlar. Ya da eğer
ebeveyn çocuğun ‘ze
e bus’ dediğini duya
r ve ‘the bus’
diye tekrarlarsa, ço
cuk doğrusunu öğre
nir
. Eğer çocuklar
ana dillerini öğrenir
ken ebeveynlerinin
kendilerinin yaptıklar
yanlışların doğrusun
ı
u tekrar kullandıklar
ını duyma fırsatı
bulurlarsa, kendi ke
ndilerine hatalarını
düzelteceklerdir.

Cinsiyet farklılıkları

Erkek çocukların be
yni kız çocuklarınkin
e göre daha farklı
gelişir ve bu oğlan ço
cuğunun dili edinişi
ve kullanışı üzerinde
etkili olur. Karma sın
ıflar, kızların dil kulla
nm
a yeteneği
karşısında arka pland
a kalma olasılığı ola
n
er
kek çocuklar için
çok yararlı olmayab
ilirler. Erkek çocukla
rın
potansiyellerine
ulaşmaları için kızlar
la farklı dil tecrübele
ri
ed
inmeleri ve
başarılarının kızlarla
karşılaştırılmaması ge
rekir.
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Dil öğrenme ortamları

elerin sağlanmadığı ve
Kendilerine doğru tecrüb
e
n dili’ teknikleri eşliğind
ebeveynlerinin ‘ebevey
yi
klar, İngilizce öğrenme
destek görmeyen çocu
daha güç bulabilirler.
rini güvende

kendile
• K üçük çocudirklalerr ve
İngilizce öğrenmek için

hissetmeli
u bilmelidirler.
iyi bir nedenleri olduğun
r oldukları ilgi çekici
Aktiviteler, çoktan biliyo
ile bağlantılı olmalıdır.
bazı günlük faaliyetler
kitap okumak, İngilizce
Ör. İngilizce resimli bir
k, ‘İngiliz’ usulü
bir tekerleme söyleme

•

atıştırmak.

ler hakkında yorumda

re, olup biten
• A ktiviteleye
i kullanılarak
tişkin dili ve ebeveyn dil

bulunan
getirilmiş diyaloglar
çocuklara uyumlu hale
eşlik eder.
lerinde zaten
Çocukların kendi ana dil
aklanan İngilizce
bildikleri kavramlara od
i çekicidir. Bu yolla
seansları eğlenceli ve ilg
ve yeni bir dilden
çocuklar, yeni bir kavram
, zaten bildikleri birşey
oluşan iki ayrı şey değil
şmayı öğrenirler.
hakkında İngilizce konu
rle desteklenmelidir,
Aktiviteler bazı nesnele
rdımcı olacak ve
çünkü bu anlamaya ya
ilgiyi artıracaktır.

•
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Okuma

bilen çocuklar genellikle
Kendi ana dillerinde okuya
cağını merak ederler.
İngilizce okumanın nasıl ola
i nasıl okuyup metinden
Kendi dillerinde kelimeler
bildiklerinden,
nasıl anlam çıkaracaklarını
a,
usunda destek almazlars
eğer İngilizce okuma kon
ıp
okuma tekniklerini kullan
kendi dillerinde bildikleri
ıyla okumaya kalkabilirler.
İngilizce’yi bu dilin aksan
,
okumayı sökmeden önce
Küçük çocuklar İngilizce
’de
ce
iliz
leri bilmelidirler. İng
alfabenin 26 harfini ve ses
ses olduğundan (standart
26 harf ama ortalama 44
hepsini öğretmeden önce
İngilizce’de), bu seslerin
e
usunda daha fazla tecrüb
çocuğun dil ve okuma kon
ha doğru olacaktır.
kazanmasını beklemek da
zaten biliyorlarsa,
Eğer çocuklar İngilizce’yi
ha kolay olacaktır.
okumayı öğrenmeleri da
resimli kitapları olan ya da
Yetişkinlerle paylaştıkları
çocuk İngilizce okumayı
tekerlemeler bilen birçok
nkü dili ezberlemiş
kendi kendine öğrenir, çü
ere bildikleri şeyleri
olması muhtemeldir. Ezb
li
ayı öğrenmesinde önem
okumak, çocukların okum
lara basit kelimeleri
bir aşamadır, çünkü bu on
fırsatı verir. Çocuklar
kendi kendilerine çözme
hazinesi oluşturdukları
okuyabildikleri bir kelime
ış
irler ve daha yapılandırılm
zaman kendilerine güven
r.
bir yaklaşıma hazır olurla
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Aile desteğ
i

Çocuklar, ile
rleme kayd
ettiklerini h
teşvik edilm
issetmelidir
eli ve başa
ler. Sürekli
rı
ları için övg
olarak
başarı moti
ü almalıdır
vasyon sağ
la
r,
ç
ü
la
n
r.
k
ü
E
b
h
er türlü
eveynler y
biliyor ve ç
alnızca tem
ocuklarıyla
el bir İngilizc
birlikte öğre
motive etm
e
niyor olsala
ek için çok
r bile, çocu
iyi bir konu
k
la
rı
m
a
sahiptirler.
Ebeveynle
r paylaşım
ile
y
a
ln
ızca çocuk
İngilizce ya
larının İngili
pılan aktivit
zce’sini ve
eleri aile ha
aynı zaman
y
a
tı
n
a
da dil öğre
s
o
k
m
a
k
la kalmaz,
nimi ve diğ
konusunda
er kültürlere
da çocukla
y
a
k
laşım
rı
üzerinde e
genel olara
tkili olurlar.
k kabul edild
G
ünümüzde
iği üzere, y
erken çocu
aşam boy
kluk dönem
u
s
ü
recek tutum
in
de, çocukla
küçükken b
lar
r 8 ya da 9
elirlenmek
y
aşından
tedir.
Daha ayrın
tılı bilgi için
: www.britis
hcouncil.o
rg/parents
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