
Eylemler Kart Seti: Hisler

Bu materyal Tohum Otizm Vakfı Eğitim AR-GE ekibi tarafından geliştirilmiştir. 



Kullanım Talimatları

Eylem Tanıma
• Çocuğunuzla yan yana olacak şekilde oturunuz. 

• Çocuğunuzun bilişsel becerilerini dikkate alarak masanın 

üzerine iki ya da ikiden fazla eylem kartı koyunuz. 

• Çocuğunuzla göz kontağı kurunuz. 

• Masada bulunan eylem kartlarını çocuğunuza gösteriniz. 

Bunun için ‘’Resimlere bak’’ yönergesini kullanabilirsiniz.

• Ardından çocuğunuzun göstermesini istediğiniz eylem kartını 

ondan isteyiniz. Örneğin; ‘’Zıplayan çocuğu göster’’.

• Çocuğunuz doğru kartı gösterdiğinde onu ödüllendiriniz. 

• 3 saniye içinde tepkide bulunmaz ise çocuğunuzun elinin 

üzerinden hafifçe tutarak doğru kartı göstermesini 

sağlayınız ve sosyal pekiştireçler (baş okşama, çak yapma, 

aferin vb.)  kullanarak davranışı pekiştiriniz. 

Eylem Adlandırma
• Çocuğunuzla yan yana olacak şekilde oturunuz. 

• Elinize bir eylem kartı alınız. 

• Çocuğunuzla göz kontağı kurunuz. 

• Eylem kartını çocuğunuza gösteriniz. Çocuğunuz bakmıyorsa 

‘’Resme bak’’ yönergesini kullanabilirsiniz. 

• Çocuğunuz resme baktıktan sonra sorunuzu sorunuz: ‘’Bu 

çocuk ne yapıyor?’’. 

• Çocuğunuz eylemi doğru ifade ettiğinde çocuğunuzu 

ödüllendiriniz. 

• Çocuğunuz hatalı tepkide bulunur ya da hiç tepkide bulunmaz 

ise sözel ipucu veriniz. Örneğin, ‘’Söyle: Zıplıyor.’’ gibi. 

Ardından bir sonraki denemeye geçiniz. Birkaç deneme 

sonrası çocuğunuzun bilmekte zorlandığı kartla tekrar 

deneme gerçekleştiriniz.  

Bu materyal çocuklara eylemleri tanıma ve adlandırmayı öğretebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu sette hislere yönelik 

eylemlerden oluşan çeşitli görsellere yer verilmiştir. Her görselin sağ alt köşesinde görsel numarası ve bu görsellere ilişkin 

eylem cümle örneklerine ‘’Hisler eylem kartları listeleri’’ sayfasında yer verilmiştir. Kartlarla eylem tanıma ve adlandırma 

çalışmalarının yanı sıra eşleme, önce-sonra vb. çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Resimli kartları dayanıklı hale getirmek 

için kartları laminasyon kaplama yapabilir şeffaf koli bandı ile kaplayabilir ya da şeffaf kartlıklar kullanabilirsiniz. Aşağıda 

örnek çalışma şekillerine yer verilmiştir. 



No Hisler Kart Listesi
1. Hasta.
2. Heyecanlı.
3. Kaygılı.
4. Kızgın.
5. Korkmuş. 
6. Mutlu.
7. Şaşkın.
8. Uykulu.
9. Üzgün. 
10. Yorgun. 
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