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Dil oyunları
Kafiyelerie
oynayın
Ebeveynler çocukları ile kafiye oyunları oynadığı zaman, bu kafiyeli kelimelerin seviyesine

göre yarar sağlar, örneğin, “taç ile kafiyeli olan nedir (anne saçını işaret eder)?“ “Fiş ile kafiyeli
olan nedir (anne dişlerini işaret eder)?“ gibi sorular sormak ya da kafiyeler içeren ve alkışlar
eşliğinde söylenen eski şarkıları söylemek faydalı olur.
İlham almaya ihtiyaç duyarsanız, şu internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz www.rimogremser.dk ve www.multidansk.dk.

İleri-geri
oynama
Bazı oyunları anne babalarıyla oynamak çocukları çok mutlu eder, örneğin, ileri-geri oynama.
Anne koltukta oturur ve kraliçe olur, baba ise zeminde ayakta durur. Anne sandalyeden
“Babanın önünde durabilir misin?“ “Babanın üzerine tırmanabilir misin?“ “Babanın arkasında
durabilir misin?“ vb. şeklinde komutlar verir. Burada çocuğun öğrenmesi için önemli olan
zarflara odaklanın, çünkü çocuklar oynadıkları oyunlarda zarfları çok sık kullanırlar.
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Bomba
oyunu
Kelimelerin altını üstüne getirme isteği varsa, o zaman örneğin “bomba oyunu“ oynanabilir.

Bunun için bir yumurta zamanlayıcısı ayarlanır ve bir poşetin içine bırakılır ve orman gibi belirli
bir kelime ortaya atılır. Şimdi bütün aile saat çalana kadar orman ile ilgili bir kelime söyleyebilir.
Poşeti elinde bulunduran kişi saat çaldığı zaman diğer kelimeye karar verebilir. Bu yine dil ile
oynamanın çok özel bir şeklidir. Beş yaşın altındaki çocuklar fotoğrafların, oyuncak evlerin ve
plastik eşyaların şekillerinde görsel bir yardıma ihtiyaç duyabilirler. Küçük çocuklar, söylenen
kelimeleri tekrarlamak isteyebilirler, çünkü bu onların dilsel yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

Renkli
kuleler inşa etme
Birçok çocuk görevlerde küçük zorlukları sever. Bunun için “renkli kuleler inşa etme” popüler

bir oyundur. Oyun, çocuğun renkleri kullanabilmesine ve annesinin ve babasının yönlendirmelerine uyması üzerine odaklanmıştır. Bu oyunu oynamak için, istiflenebilen farklı renklerde
2 x 5 bloğa ihtiyacınız olacaktır. Oyuna başlamadan önce kısa bir açıklama yapın: “Bak, bir
tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane yeşil, bir tane beyaz ve bir tane de mavi blok alabilirsin
(çocuğunuzun renkleri bilip bilmediğini kontrol edin).” Şimdi atlasta yolculuğa çıkıyoruz ve bir
ev inşa etmemiz gerekiyor. Ben de inşa etmeliyim. Şimdi inşa etmeliyiz, söylediğim gibi (lider
benim). Hazır mısın? İlk önce maviyi yerleştir - en üste kırmızıyı, mavinin altına da beyazı
yerleştir” vb. gibi. Tüm bloklar kullanıldığı zaman, renk kulelerinin aynı olup olmadığını görmek
için kitabı hareket ettirin. Bu eğlenceli bir oyundur ve bazen renk kuleleri eşleşmeyebilir.

Ne düşündüğümü tahmin edebilir misin?
“Ne düşündüğümü tahmin edebilir misin?” arabada, bisiklette, evde, her yerde oynanabilecek

bir oyundur. Kolaylıkla oynayabileceğiniz bu oyunda, çocuk, yetişkinlerin aklında ne olduğunu
tahmin eder. Eğer çocuk çok büyük değilse, önemli olan çocuğun görüş açısında olan bir
nesne seçmektir. Örnek olarak, “Düşündüğüm şey, senin bakabildiğin bir şey (ayna)”.

Talimatlarımı
izle
Örneğin siz beklenmedik bir yerde küçük bir ayıcık saklıyorsunuz ve bu ayıcığın ne olduğunu

anlatmak için sırayla anlatmaya başlıyorsunuz. Örneğin “Ayıcık koridorda, banyoda, mutfakta üçüncü çekmecede duruyor” şeklinde talimatlar veriyorsunuz. Daha sonra çocuk ayıcığı
saklıyor ve yetişkinin onu nasıl bulacağını anlatıyor.
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