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esleme
Boya ruloları ile kovaları eşleş�r. 

Dikkat! Renkleri karış�rma.



labIrent
.

Balığı göle götür.



GÖRSEL
     OKUMA

Basketbol mu oynuyorlar, futbol mu?

Top ile oynayabileceğimiz başka oyun var mı?

Sen olsan yardım eder miydin?



Kıyafetleri doğru şekilde giydir.
ILISKILENDIRME
. . . .



materyal

Ürün içeriği 30 olay görseli 300 örnek sorudan oluşmaktadır.Ürün içeriği 30 olay görseli 300 örnek sorudan oluşmaktadır.

Toplam 30 kart bulunmaktadır.  Toplam 30 kart bulunmaktadır.  

Kart boyutları 16x11 cm’dir. Kutu boyutu 27x13 cm’dir.Kart boyutları 16x11 cm’dir. Kutu boyutu 27x13 cm’dir.

Ürün içeriği 30 olay görseli 300 örnek sorudan oluşmaktadır.

Toplam 30 kart bulunmaktadır.  

Kart boyutları 16x11 cm’dir. Kutu boyutu 27x13 cm’dir.

ürün inceleme youtube linki

qr kodu okutarak videoya gidebilirsiniz.



akademi
.

Dil ve konuşma bozukluklarında 
erken müdahale neden önemlidir?

 Aylara göre (0-48 ay) dinleme - konuşma - 
alıcı dil- ifade edici dil -bilişsel gelişim- sosyal gelişim 

detaylı başlıklar için 
 'u ziyaret edebilirsiniz.dagyayinakademi.com

Dil gelişimi çocuklarımızın zihinsel, 

duygusal ve sosyal gelişiminde 

önemli rol oynar. Yaşına uygun gelişim 

göstermeyen çocuklarımızda 

dil gelişiminin yanında davranışsal, 

zihinsel ve sosyal problemlerinde 

ortaya çık�ğı gözlenmiş�r.

Bu yüzden çocuklarımızın 

dil gelişimine önem vermeli ve 

olumsuz durumlarda bir uzman 

desteği almalıyız.

Elbe�e her çocuğun gelişimi 

aynı düzeyde olamaz 

belirli farklılıklar olacak�r.

Bizlere yol haritası olması için yapılan 
araş�rmalar sonucunda çocuklarımızdan 

3. ay sesler çıkarır.
7. ay adı söylendiğinde bakar.

8. ay 2 heceli sesler çıkarır.
10. ay hayır sözcüğünü anlar.

18. ay 50 kelimeyi anlar
18. ay 10 anlamlı kelime kullanır.

24. 250 kelimeyi anlar.

eylemleri beklenir.



akad em iÖzel Ders İlanları

PDF Dosyalar

İş İlanları

Ürün Açıklamaları

Aile Soruları 
Uzman Cevapları

Ücretsiz İçerikler

dagyayinakademi.com

kodu okut
ücretsiz içeriklere 

git

Ocak ayı 20₺ indirim kodu

20DERGİ
150₺ ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.
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