


DİLİ ÖĞRENME ARZUSU İLE TIKA BASA DOLU ÇANTALAR!

Dil-zinciri projesinin çantaları, ebeveyn ve çocuğun beraberce dille oynayıp 
üzerinde çalışabilmesi için, değişik öneriler içerecek şekilde hazırlandı. Çan
talar özellikle, çocukları dil gelişimi zorluğu yaşayan ve bir logoped ile iletişim 
halinde olan ebeveynlere uygundur.  

Her çanta oyun, oyun malzemesi, kitap ve ayrıca malzeme gerektirmeyen 
oyun önerileri içerir. Bazı çantalar ise, şarkı ya da sesli masallar içeren bir CD 
ve çantadaki malzemenin nasıl kullanılacağını anlatan bir DVD içerir. 

Çantalar, belediyenizin sınırları içindeki herhangi bir kütüphaneden edinile
bilir. Ödünç almak istediğiniz ve işinize yarayacak  çantayı bulmakta size 
yardımcı olmaları için çalışanlara danışın. 

Altı farklı çanta mevcuttur. Yan tarafta çantaların içeriğine ilişkin bilgiyi bulabil
irsiniz. Hangi çantanın çocuğunuza uygun olduğu konusunda emin değilseniz 
çocuğunuzun logopedi, okul öncesi eğitim öğretmeni, çocuk sağlık merkezi 
hemşiresi ya da uzmanlığı çocuk kitapları olan bir kütüphaneci ile görüşün. 

Oyunları beraberinizde götürerek günlük hayatınızda, oyun parklarında ya 
da araba kullanırken bir süreliğine kullanabilirsiniz. Önemli olan, malzemeyi 
kullanırken siz ve çocuğunuzun beraberce iyi vakit geçirmesidir!

Daha fazla bilgi edinmek için şu adrese başvurabilirsiniz:  
www.regionhalland.se/sprakkedjan



ALFONS - SIRT ÇANTASI:
Dilsel etkileşimi uyarır  
Bu çantadaki oyun ve malzemeler çocuğunuzla birlikte 
duygusal anlatım üzerinde nasıl çalışabileceğinizi, birbirinizi 
taklit etmeye ve karşılaşılabilecek farklı durumlar üzerinde 
konuşmaya yönelik öneriler içerir. Oyun esnasında kendi 
sıranızı beklemek üzerinde çalışırsınız. 

KRÅKAN - SIRT ÇANTASI VE SPINDEL - SIRT ÇANTASI:
Çocuğun geniş ve zengin bir kelime haznesine sahip olmasına yardım eder 
Bu çantalardaki malzeme ile çocuğunuzla birlikte kelime ve kelimelerin anlamları üzerinde oyunlar 
oynarsınız. Eğlenceli bir şekilde bir çok kelime öğrenir, bu kelimelerin anlamları ve bir birleri ile ilişkileri üz
erinde çalışırsınız. Başkalarının anlattıklarını anlamak ya da kendi betimlediklerinizin veya anlattıklarınızın 
anlaşılması için geniş ve zengin bir kelime haznesine ihtiyacınız var. Spindel-sırt çantasındaki malze
meler kelimeleri ayırma, gruplandırma, canlandırma ve çağrıştırma isteğini kamçılayacaktır. Kråkan-sırt 
çantasındaki malzeme, -de, -den, üstünde, altında gibi edatlarla, kısaca konuşmada gerekli tüm ufak 
tefek kelime ve zıt anlamlı kelimelerle oynayabilme olanağı sağlar. 
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PIPPI-SIRT ÇANTASI, BU VE BÄ - SIRT ÇANTASI:
Gramer ve söz dizimi üzerinde çalışılır 
Bu çantalardaki malzemeyle çocuğunuzla birlikte, masal ve hikayeler üzerinde çalışırsınız. Çocuk, 
masalları tekrar anlatmaya, şarkı söylemeye ve sizin anlattıklarınızı ya da okuduklarınızı hatırlamaya 
çalışır. Çantaların içeriği çocuğun anlatma, betimleme, uzun cümleler kurma ve kelimelerin değişik 
çekimlerini kullanma yeteneğini geliştirir. 

EMIL - SIRT ÇANTASI:
Dildeki sesler ve dinleme, ağza doğru şekli verme 
üzerinde çalışılmasını sağlar  
Bu çantanın içindekiler sayesinde çocuğunuz ve siz sesleri 
dinleyerek dildeki değişik sesler üzerinde, ağzınızı sese göre 
şekillendirerek çalışabilirsiniz. Bu, konuşmanın anlaşılır 
olması için gereken bütün o sesler üzerinde, evde ya da 
logopedde çalışmak için iyi bir yöntemdir.
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Dil zinciri – her çocuğun konuşma ve dil gelişiminde 
vazgeçilmez bir halka [Språk-kedjan – en obruten kedja 
för alla barns tal- och språkutveckling] projesi,  Barnhälso
vårdsteamet [Çocuk Sağlığı Grubu] ve Kultur i Halland – 
regionbiblioteket’in [Haland’da Kültür - bölge kütüphanesi]  
ortak çabaları ile gerçekleştirilen bir projedir. Yöntem ve 
dil çantalarındaki malzemeler, bir logoped [konuşma tera
pisti], okul öncesi eğitim öğretmeni, üç kütüphaneci ve 
Halland’dan bir Çocuk Sağlık Merkezi hemşiresi ile projeyi 

yönetenlerin oluşturduğu bir referans grubu tarafından geliştirilmiştir. Projenin sahibi 
Kultur i Halland – regionbiblioteket [Haland’da Kültür - bölge kütüphanesi], projeyi 
yönetense Maria Ehde Andersson ve Gerd Almqvist Tangen’dir. Proje, Kulturrådet  
[Kültür Danışma Kurulu] ve Region Halland’ın [Halland Bölgesi] ekonomik desteği ile 
yürütülmektedir.
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