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Çiftlik 
Hayvanları 
Nerede?

Translated by Tohum Autism Foundation R&D Team



Tavşan kutunun üstünde Köpek kutunun içinde



Civciv kutunun altında Kedi kutunun yanında



Hindi kutunun arkasında İnek kutunun önünde



Keçi kutunun arkasında Fare kutunun altında



Domuz kutunun üstünde Kaz kutunun yanında



Tavuk kutunun içinde At kutunun önünde
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* 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 ekleyebilir ve 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. 

İnteraktif Görsel Kitap Kullanım Talimatları



Bu kitabı beğendiyseniz, lütfen Farm Interactive 
Vocabulary Book 4-pack'ime göz atın!

https://www.teacherspayteachers.com/Product/
Farm-Themed-Interactive-Visual-Books-4501093
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Mağazam büyüdükçe ve 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 ederiz! Umarım bu 
materyalleri sınıfımda olduğu kadar faydalı bulursunuz.

Bu ürünü satın almak size sadece tek bir sınıf veya terapist için 
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 hakkında kim heyecanlanmaz!!!

Kredi Bu etkinliklerin grafikleri The Pond, Teacher‛s Clipart, Educlips
and Rebecca B Designs kullanılarak oluşturulmuştur.

neslihancanpolat
Yapışkan Not
arm Hayvanları ile ilgili olanın arka sayfasında değişiklikler yaptım. Onu kullanırsanız iyi olur. 




