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At Domuz



İnek Civciv



Köpek Hindi



Ördek Koyun



Kedi Tavşan



Fare Keçi



İnteraktif Görsel Kitap Kullanım Talimatları

* Sayfaların çıktısını alınız ve lamine kaplama yapınız. 
Ben mümkün olduğunca kartlara çıktı almayı tercih 
ediyorum. Bu sayede materyaller daha sağlam oluyor.

* İlk sayfa hariç her bir sayfayı ayrı ayrı kesiniz.  İlk 
sayfa tam sayfa olmalıdır.

* Sayfalarda yer alan boş kutucuklara cırt bant 
yapıştırınız.

* Sağdaki kitap gibi bir arada tutmak için halka 
tutucular kullanabilirsiniz.

* Diğer küçük resim setini kesin, cırt cırt ekleyin ve ilk 
sayfadaki resimlerle eşleştirme çalışmaları yapın.

KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:  
Hikayeyi okurken, öğrenciler resimleri doğru sayfa ile 
eşleştirerek hikaye ile daha fazla etkileşime 
girebilirler. Bazı öğrenciler için bunu grup ortamında 
çalışmadan önce, doğrudan bire bir öğretim yapmak 
faydalı olabilir. Doğru görseli yerleştirirken bazı 
öğrenciler için tam fiziksel yardım kullanmanız 
gerekebilir. Bazıları için kısmi fiziksel ipucu kullanmanız 
yeterli olacaktır.  İfade edici dil becerileri yeterli 
düzeyde olmayan öğrenciler için bu etkinlik, görsel 
anlamlandırma çalışmasına fırsat sağlar. Görsel 
destekler otizm spektrum bozukluğu konusunda kanıta 
dayalı uygulamalardan biridir. 



Tara Tuchel, Speech/Language Pathologist
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Bu materyal ücretsizdir. Bu materyali kredi vermek koşuluyla 
istediğiniz gibi dağıtma, kopyalama ve kullanma izni verilmektedir. 

Bunun için Autism Little Learners ya da Tara Tuchel'le kredi 
paylaşabilir ya da web sitesini referans verebilirsiniz: 

www.autismlittlelearners.com 

Bu etkinliği mağazamızdan satın aldığınız için teşekkür ederiz! Umarım bu 
materyalleri sınıfımda olduğu kadar faydalı bulursunuz. Yeni eklenen 
ürünler için bizi tekrar ziyaret etmeyi unutmayın!

Kullanım 
Koşulları

Kredi

İletişim!

https://www.facebook.com/autismlittlelearners/
https://www.pinterest.com/autismlittlelearners/
http://www.instagram.com/autismlittlelearners
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Graphics-From-The-Pond
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Whimsy-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips
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Ücretsiz 
Materyaller Gelecekteki satın alma işlemlerinde kredi kazanmak için Teachers Pay 

Teachers web sitesine bu etkinlik için geri bildirim bırakabilirsiniz! İlk 
başlarda  bu özelliği bilmiyordum ve bir kez keşfedince, çok 

heyecanlandım! Ücretsiz materyaller hakkında kim heyecanlanmaz!!! Satın 
aldığınız bu ürünü indirirken satıcı adının altında bulunan "Geri Bildirim 
Gönder" butonuna tıklamanız yeterlidir. Harcadığınız her bir Amerikan 

doları için 1 kredi kazanabilirsiniz!

Autism Little Learners mağazasında önerilen diğer kaynaklardan bazılarına göz atın:

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Farm-Theme-Language-Bundle-4429798
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Farm-Themed-Sizes-4501060
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Negation-Farm-Theme-5259027
https://www.teacherspayteachers.com/Product/YesNo-Questions-Farm-Theme-5274603
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Farm-Theme-Vocabulary-4498812
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Farm-Theme-Task-Cards-4532457
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Farm-File-Folders-5271521
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Errorless-Farm-File-Folders-5260349



