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Talk To Your Baby – quick tips

Sharing songs & rhymes
Babies love songs and rhymes, especially hearing
the sound of your voice. And they’re a great way
to help your child’s talking and listening skills.
• Your voice is your baby’s favourite music so sing to
her, even if you don’t think you sound great. Your
baby won’t judge you.

Bebeğinizle Konuşunuz – kısa öneriler

Şarkıları ve Uyakları
paylaşmak
Bebekler şarkıları ve uyakları severler, bilhassa
sizin sesinizi duymaktan. Bunlar çocuğunuzun
konuşma ve dinleme becerilerinde çok yardımcı
olurlar.
•

Sesiniz bebeğinizin en çok sevdiği müziktir.
Sesinizin çok iyi olmadığını düşünseniz bile ona
şarkı söyleyin. Çocuğunuz size yargılamayacaktır.

•

Televizyonu ve radyoyu kapatın ki çocuğunuz
sizin sesinizi duyabilsin.

•

Bebek şarkıları söylemek zorunda değilsiniz.
Müzik listelerine en son katılan bir şarkı da
olabilir. Siz şarkıyı beğeniyorsanız bebeğiniz de
çok zevk alacaktır.

•

Çocuk şarkıları bilmiyorsanız endişe etmeyin.
Bildiğiniz şarkıları okuyun ve kütüphaneden
cocuk siirleri kitapları ve şarkı kasetleri emanet
alın.

•

Şarkı söylediğiniz zaman bebeğinizin uyakların
farklı bölümlerine nasıl reaksiyon gösterdiğini
izleyin. Parmaklarını oynattığını görebiliyor
musunuz?

•

Küçük çocuklar en iyi oynayarak öğrenirler. Bu
sebeple şarkıları ve uyakları eğlendirici yapın.
Sesinizi değiştirin, bazı hareketler yapın ve
çocuğunuzun ve ailenizin veya arkadaşlarınızın
da isimlerini ilave edin.

• When your baby or toddler joins in, show that
you’ve noticed by giving lots of encouragement.

•

Bebeğiniz yorgun veya üzgün olduğu zamanlar
onu sakinleştirmek için sevdiği bir şarkıyı yavaş
yavaş kısık sesle söyleyin.

• Even if your toddler is just
beginning to talk, listen to his
reaction to the song or rhyme.

•

Bebeğiniz veya küçük çocuğunuz da şarkıya
katılırsa teşvik etmek için ona farkında
olduğunuzu gösterin.

•

çocuğunuz henüz konuşmaya başlasa bile şarkıya
veya uyağa gösterdiği reaksiyonu
dinleyin.

• Turn off the TV or radio so your child can hear your
voice.
• You don’t have to sing ‘baby’ songs – it can be the
latest chart music. If you like the song, your baby
will enjoy it too.
• Don’t worry if you don’t know any nursery rhymes.
Sing the songs you do know and visit the library to
borrow rhyming books or tapes.
• Look at your baby as you sing or chant and see how
he reacts to different parts of the rhyme. Can you see
his fingers wriggle?
• Young children learn best through play, so make
songs and rhymes fun. Change the sound of your
voice, make up some actions, or add your child’s
name or the names of family and friends.
• When your baby is tired or upset try singing a
favourite song, slowly and quietly, to comfort her.
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