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Dil Öğrenme Günlüğü Önsözü 

 

Sevgili Ebeveynler, 

 

Bundan böyle çocuğunuz günün bir kısmını bizimle geçirecek. Kendisini 

yanımızda muhakkak iyi hissedecek ve çok şey öğrenecek. Çocuğunuzu 

en iyi şekilde desteklemeye büyük önem veriyoruz. Onun gelişimini 

düzenli bir şekilde izlemek ve belgelemek görevlerimiz arasındadır.  

Dil gelişimi ise bu görevler arasında çok önemli bir yere sahiptir. 

Sizleri Dil Öğrenme Günlüğü'nü dikkatli bir şekilde incelemeye davet 

ediyoruz.  

Bu günlük kızınıza veya oğlunuza okula başlayana kadar eşlik edecek ve 

içerisine yazılan ve konulanlarla adım adım dolacak. Bunlar arasında 

fotoğraflar, çocuğunuz söylediği sözler, öğrenme sürecine dair hikayeler 

veya çocuğunuzun kendisinin seçip Dil Öğrenme Günlüğü'ne yapıştırdığı 

resimler de olabilir.   

Bugüne kadarki tecrübeler çok sayıda çocuğun „Dil Öğrenme 

Günlükleriyle“ çok gurur duyduğunu gösterdi. 

Çocuklar günlüğü ilgiyle karıştırıyor ve ebeveynleri ile arkadaşlarına 

severek gösteriyorlar. Dil Öğrenme Günlüğü çocuğunuza aittir ve 

çocuğunuzun bulunduğu kurum veya çocuk yuvası değiştiğinde ya da 

çocuğunuz onlardan ayrıldığında günlüğü de yanınızda götürürsünüz.  

Dil Öğrenme Günlüğü'ne öncelikli olarak çocuğunuzun dil yeteneği 

konusunda kaydettiği gelişmeler düzenli bir şekilde kaydedilir. Bir 

pedagoji uzmanı bu kayıtları çocuğunuzla birlikte tutacaktır.  

Bu belgelendirme bir çocuğun güçlü yanları ve severek yaptığı şeyler 

hakkında bir tablo çizer ve bize dil gelişiminin bireysel olarak 

desteklenmesinde kullanabileceğimiz önemli ipuçları verir. Zaman 

geçtikçe Dil Öğrenme Günlüğü'nün kendisi sizinle ve çocuğunuzla 

konuşmak için bir vesile olmaya başlar.  

Çocuğunuzu en iyi şekilde desteklememiz için sizin yardımınıza 

ihtiyacımız var. Anne-babalar olarak bizim önemli ortaklarımızsınız. Kimse 

çocuğunuzu sizden daha iyi tanıyamaz. Bu nedenle ve çocuğunuzun dil 

becerilerinin iyi bir şekilde gelişeceğini göz önünde bulundurarak birlikte 
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çalışacağımız için çok memnunuz. Çocuğunuzla ilgilenmeye başlar 

başlamaz onunla tanışmak için sizinle bir ilk görüşme gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca ilerleyen süreçlerde görüş alışverişinde bulunmak için sizi düzenli 

bir şekilde çocuğunuzun dil gelişimi ile ilgili görüşmelere davet edeceğiz.  

Dil Öğrenme Günlüğü'nde iki küçük sembol göreceksiniz: “Kilit”, 

sayfaların Dil Öğrenme Günlüğü'nden çıkarılıp kilitli bir şekilde saklanması 

gerektiğine işaret eder. Kitap ise pedagoglar için Dil Öğrenme Günlüğü'ne 

ait kılavuz defterine bakmaları gerektiğine işaret eder. 
 

Sorularınız olursa ya da çocuğunuz hakkında bizimle konuşmak isterseniz 

lütfen bize ulaşın. 

 

Göstereceğiniz ilgi bizi mutlu edecektir.   

 

Çocuk yuvası yönetiminiz ve ekibiniz, Gündüz bakım merkeziniz 


