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Talk To Your Baby – quick tips

Bebeğinizle Konuşunuz – kısa öneriler

Talking with your baby

Bebeğinizle Konuşmanız

Learning to talk is one of the most important
and complex skills your child will accomplish. It
seems to happen naturally, but in fact you have
a very important role to play. The more you talk
to your baby, the more you enable her to
become a good talker and a confident, happy
child.

Konuşmayı öğrenmek çocuğunuzun başaracağı
en önemli ve en zor beceridir. Doğal olarak
gelişmesine rağmen size çok önemli bir rol
düşmektedir. Bebeğinizle ne kadar çok
konuşursanız çocuğunuzun o kadar iyi bir
konuşmacı ve o kadar da özgüvenli ve mutlu bir
çocuk olmasını sağlarsınız.
•

• Talk about what you’re doing throughout
the day – when you’re bathing or feeding
your baby or changing her nappy.
• Talk about the things you see on the
way to the shops, or at the
supermarket. Try to talk about
the things your child shows an
interest in.
• Talk in the language that you
know best - it doesn’t have to be
English.
• Look at your baby as you talk and give him time
to respond to your chatter.
• Answer your baby’s noises and babbles.
• Cuddle up together and read a favourite book or
talk about the pictures.
• Have fun with nursery rhymes or any song,
especially those with actions.
• Listen carefully and give your toddler time to
finish talking.

• Dükkanlara giderken veya markette
gördüğünüz şeyler hakkında konuşun.
Çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeyler
hakkında konuşmaya çalışın.
•

En iyi bildiğiniz dilde konuşun. İngilizce
olması gerekmez.
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•

Konuşurken bebeğinize bakın ve
konuşmanıza yanıt vermesi için
kendisine zaman verin.

•

Bebeğinizin çıkardığı seslere yanıt verin.

•

Birbirinize sarılarak sevdiği kitabı okuyun veya
resimler hakkında konuşun.

•

Çocuk şiirleri ve değişik şarkılarla birlikte iyi
vakit geçirin. Bilhassa hareketli olanlarla.

•

Dikkatle dinleyin ve küçük çocuğunuzun
konuşmasını bitirmesi için zaman verin.

•

Çocuğunuz bir şeyi yanlız söylerse ona doğru
şeklini tekrarlayın. Örneğin, “Hav hav ısırdı”,
derse, “Evet, köpek ısırdı, öyle değil mi?”
deyin.

•

Birlikte televizyon izlemeye gayret gösterseniz
olanları konuşabilirsiniz.

• If your toddler says something incorrectly, say it
back the right way, e.g. “Goggy bited it.” “Yes,
the dog bit it, didn’t he.”
• Try to watch TV together so you can talk about
what happens.

Gün boyunca neler yaptığınızı konuşun –
banyo yaparken, mama verirken veya
bebeğinizin bezini değiştirirken.

Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk
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