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Mavi kamyon Kırmızı kamyon



Gri kamyon Yeşil kamyon



Turkuaz kamyon Turuncu kamyon



Beyaz kamyon Siyah kamyon



Pembe kamyon Kahverengi kamyon



Mor kamyon Sarı kamyon





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.

* Son sayfa hariç her bir sayfayı ayrı ayrı kesiniz.  Son 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 kesip, cırt cırt ekleyerek son sayfadaki resimlerle 
eşleme çalışmaları yapabilirsiniz.

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. 
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Mağazama yeni materyaller eklendiğinde haberdar olmak 
için Facebook'ta beni takip edebilirsiniz (Autism 
Adventures with Tara), Pinterest (Adventures In Autism) 
ve Instagram (autism_adventures2019).

Bu etkinliği mağazamdan satın aldığınız için teşekkür ederim! Umarım 
bu materyalleri benim kadar siz de faydalı bulursunuz.

Bu ürünü satın almak size sadece tek bir sınıf veya bir terapistin  
kullanımı için izin vermektedir. Lütfen pdf belgesini başkalarıyla 
paylaşmayınız. Bunun yerine, kullanmak isteyenleri TPT mağazama 
yönlendirebilirsiniz Teşekkür ederim!

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 için kim heyecanlanmaz ki?




