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KAMP ALANI
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Büyük/Küçük: "Büyük yıldızı göster", "Küçük 
yıldızı göster" gibi yönergeler kullanabilirsiniz.

Sıcak/Soğuk: "Sıcak olan bir şey (kamp ateşi) 
göster", "Soğuk olan bir şey (dondurma külahı) 
göster" gibi yönergeler kullanabilirsiniz. 

Aynı/Farklı: "Aynı olan iki şey (iki yıldız,  iki gri 
ateş böceği, iki marşmelov) göster", "Farklı olan 
iki şey göster" gibi yönergeler kullanabilirsiniz. 

Birinci, İkinci, Üçüncü: "Birinci ateş böceğini 
göster", "İkinci ateş böceğini göster", "Üçüncü 
ateş böceğini göster" gibi yönergeler 
kullanabilirsiniz. 

İçinde/Dışında: "Kavanozun içindeki ateş 
böceğini göster", "Kavanozun dışındaki ateş 
böceğini göster" gibi yönergeler kullanabilirsiniz. 

Çok/Az/Olmayan: "Çok marşmelovu olan çocuğu 
göster", "Az marşmelovu olan çocuğu göster", 
"Marşmelovu olmayan çocuğu göster" gibi 
yönergeler kullanabilirsiniz.      

Büyük/Küçük: Önce yıldızlardan birini gösterebilir ve 
"Bu büyük, bu ...." diyerek çocuğun "küçük" cevabını 
vermesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca "Büyük olan yıldızı 
göster" ya da "Küçük olan yıldızı göster" gibi 
yönergeler kullanabilirsiniz. 

Sıcak/Soğuk: Kamp ateşini ya da dondurmayı 
gösterebilir ve "Bu sıcak mı, soğuk mu?" sorusunu 
sorabilirsiniz. Ayrıca ateşi gösterip "ateş sıcak", 
dondurmayı gösterip "dondurma ..." diyerek 
çocuğunuzun cevap vermesini sağlayabilirsiniz. 

Aynı/Farklı: Resimde bulunan iki aynı nesneyi 
gösterin ve şöyle sorun "Bunlar aynı mı?" ya da 
"Bunlar farklı mı?. Bu çalışmayı diğer nesnelerle de 
deneyiniz. 

Birinci,İkinci,Üçüncü: Ateş böceklerinden birini 
gösterip ve "Bu birinci ateş böceği mi?" diye 
sorabilirsiniz. Bir diğer farklı yönerge olarak ise 
birinci ateş böceğini gösterip "Bu ateş böceği birinci 
ve bu ....." diyerek çocuğun boşluğu tamamlamasını 
bekleyebilirsiniz. 

İçinde/Dışında: Kavanozun dışında ve içinde bulunan 
ateş böceklerinden birini gösterin ve "Ateş böceği 
kavanozun neresinde?" sorunuz. Çocuğunuz cevap 
vermez ise "Söyle: İçinde/dışında" şeklinde sözel 
ipucu kullanabilirsiniz. 

Çok/Az/Olmayan: Çok marşmelovu olan çocuğu 
gösterin ve "Bu çocuğun çok marşmelovu var", az 
marşmelovu olan çocuğu gösterin ve "Bu çocuğun az 
marşmelovu var" ardından hiç marşmelovu olmayan 
çocuğu gösterin ve "Bu çocuğun ....." diyerek 
çocuğunuzun cevap vermesini sağlayınız. 

KAMP ALANI-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

KAMP ALANI-AİLELER İÇİN ALICI 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 
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BALIKÇILIK



© Autism Little Learners

BALIKÇILIK-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

BALIKÇILIK-AİLELER İÇİN ALICI 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Zıtlık: "Şapka takanı göster", "Şapka 
takmayanı göster" gibi yönergeler 
kullanabilirsiniz.

Altında/Üstünde: "Suyun altındaki kişiyi 
göster" ya da "Suyun üstündeki kişiyi göster" 
gibi yönergeler kullanabilirsiniz. 

Boş/Dolu: "Boş olan kovayı göster" ya da "Dolu 
olan kovayı göster" gibi yönergeler 
kullanabilirsiniz. 

En Küçük/En Büyük: "En küçük balığı göster" 
ya da "En büyük balığı göster" gibi yönergeler 
kullanabilirsiniz. 

Birlikte/Ayrı: "Birlikte balık tutanları göster" 
ya da "Ayrı balık tutanı göster" gibi yönergeler 
kullanabilirsiniz. 

Zıtlık: Şapka takan çocuğu gösterip "Bu çocuk 
şapka takıyor" ardından şapka takmayan çocuğu 
gösterip "Bu çocuk ..." diyerek sessiz kalabilir ve 
çocuğun bıraktığınız boşluğu tamamlamasını 
bekleyebilirsiniz. 

Altında/Üstünde: Yüzen kız çocuğunu gösterip "Bu 
kız nerede?" (suyun altında) ya da "Bu kız suyun 
altında, bu çocuk ise suyun ...." diyerek çocuğun 
boşluğu tamamlaması için ona fırsat verebilirsiniz. 

Boş/Dolu: Boş ya da dolu kovayı gösterebilir ve "Bu 
kova boş mu, dolu mu?" sorusunu sorabilirsiniz. Bir 
diğer seçenek olarak ise boş kovayı gösterip "Bu 
kova boş, bu kova ..." diyerek çocuğun boşluğu 
tamamlaması için ona fırsat verebilirsiniz. 

En Küçük/En Büyük: En büyük balığı gösterip "Bu 
en büyük balık. Bu ise ...." diyerek çocuğun boşluğu 
tamamlaması için ona fırsat verebilirsiniz. 

Birlikte/Ayrı: Kıyıda ya da rıhtımda duran 
çocuklardan birini işaret edebilir "Bu çocuklar 
birlikte mi balık tutuyorlar yoksa ayrı mı? sorsunu 
sorabilirsiniz.   
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BAHÇESİ
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HAYVANAT BAHÇESİ-AİLELER İÇİN 
İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

HAYVANAT BAHÇESİ-AİLELER İÇİN 
ALICI DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Mutlu/Üzgün/Kızgın: "Zürafaları işaret ettikten 
sonra şu soruları sorabilirsiniz: "Hangi zürafa 
mutlu?", "Hangi zürafa mutsuz?" ya da "Hangi 
zürafa kızgın?".

Aşağıda/Yukarıda: Çocuğunuza "Yukarıda olan 
maymunu göster" ya da "Aşağıda olan maymunu 
göster" gibi yönergeler verebilirsiniz. 

Uzun/Kısa: "Kısa yılanı göster" ya da "Uzun 
yılanı" göster gibi yönergeler kullanabilirsiniz. 

Yakın/Uzak: "Uzakta olan zebrayı göster" ya da 
"Yakında olan zebrayı göster" gibi yönergeler 
kullanabilirsiniz. 

Önünde/Arkasında: Kayanın önündeki pengueni 
göster" ya da "Kayanın arkasındaki pengueni 
göster" gibi yönergeler kullanabilirsiniz.   

Mutlu/Üzgün/Kızgın: Bir zürafayı gösterip "Bu 
zürafa nasıl hissediyor?" sorusunu sorabilirsiniz. 

Aşağıda/Yukarıda: Bir maymunu işaret edip "Bu 
maymun nerede?" sorusunu sorabilirsiniz. Ayrıca 
yukarıda bulunan maymunu işaret edip "Bu maymun 
yukarıda, bu maymun ise ..." diyerek çocuğunuzun 
boşluğu tamamlamasını isteyebilirsiniz. 

Uzun/Kısa: Yılanlardan birini göstererek "Bu yılan 
uzun mu, kısa mı?" sorusunu sorabilirsiniz. 

Yakın/Uzak: Yakındaki zebrayı göstererek "Bu 
zebra yakın mı, uzak mı?" sorusunu sorabilirsiniz. 

Önünde/Arkasında: Bir penguen göstererek "Bu 
penguen kayanın neresinde?" ya da "Bu penguen 
kayanın önünde mi, arkasında mı?" sorusunu 
sorabilirsiniz.  
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PAZAR YERİ
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PAZAR YERİ-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

PAZAR YERİ-AİLELER İÇİN ALICI 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Sert/Yumuşak: "Yumuşak meyveye 
dokun" (şeftali) ya da "Sert meyveye 
dokun" (ananas) gibi yönergeler verebilirsiniz. 

Uzun/Kısa: "Uzun olan kişiyi göster" ya da "Kısa 
olan kişiyi göster" gibi yönergeler verebilirsiniz. 

Önünde/Arkasında: "Meyve tezgahının önündeki 
kişiyi göster" ya da "Meyve tezgahının 
arkasındaki kişiyi göster" gibi yönergeler 
verebilirsiniz. 

Altında/Üstünde: "Çadırın altındaki kuşları 
göster" ya da "Çadırın üstündeki kuşları göster" 
gibi yönergeler verebilirsiniz. 

Eşleme: "Aynı kuşları göster" gibi bir yönerge 
verebilirsiniz. 

Uzun/Kısa: "Uzun mısırı göster" ya da "Kısa 
mısırı göster" gibi yönergeler verebilirsiniz. 

Sert/Yumuşak: Ananasa dokunup "Bu sert" sonra 
şeftaliye dokunup "Bu ..." diyerek çocuğunuzun 
boşluğu tamamlamasını isteyebilirsiniz.  

Uzun/Kısa: Bir kişiyi gösterip "Bu uzun mu, kısa 
mı?" sorusunu sorabileceğiniz gibi "Bu kişi uzun, bu 
kişi ise ..." diyerek çocuğun cümlenizi 
tamamlamasını isteyebilirsiniz. 

Önünde/Arkasında: Meyve tezgahının önündeki 
çocuğu ve tezgahı göstererek "Kız/erkek çocuk 
meyve tezgahının neresinde?" yönergesi 
verebilirsiniz. 

Altında/Üstünde: Çadırın üstündeki ya da altındaki 
kuşları göstererek "Kuşlar çadırın neresinde?" 
sorusunu sorabilirsiniz. 

Eşleme: Mor ve sarı kuşu göstererek "Bu kuşlar eş 
değil", diyebilir ve ardından iki mor kuş göstererek 
"Bu kuşlar ..." diyerek çocuğunuzun boşluğu 
tamamlamasını bekleyebilirsiniz. 

Uzun/Kısa: Mısırları sırayla göstererek "Bu mısır 
parçası uzun, bu mısır parçası ise ...." diyerek 
çocuğunuzun boşluğu tamamlamasını 
bekleyebilirsiniz. 
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KÖPRÜ-AİLELER İÇİN İFADE EDİCİ 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

KÖPRÜ-AİLELER İÇİN ALICI DİL 
BECERİLERİ İPUÇLARI 

Üstünde/Altında: "Köprünün üstündekini 
göster" ya da "Köprünün altındakini göster" 
yönergelerini verebilirsiniz. 

Arasında: "Trollerin arasındaki keçiyi göster" 
yönergesi verebilirsiniz.

Sert/Yumuşak: "Sert bir şeyi göster" 
yönergesi verebilir ve çocuğunuzun köprü ya da 
kayayı göstermesini bekleyebilirsiniz. Bir başka 
seçenek olarak "Yumuşak bir şey göster" 
diyebilir ve tavşan ya da karahindibayı 
göstermesini bekleyebilirsiniz. 

Ters/Düz: "Ters duran tavşanı göster" ya da 
"Düz duran tavşanı göster" yönergesi 
verebilirsiniz. 

Yukarıda/Aşağıda: "Yukarıdaki kuşu göster" ya 
da "Aşağıdaki kuşu göster" yönergesi 
verebilirsiniz.

Büyük/Küçük: "Büyük kurbağayı göster" ya da 
"Küçük kurbağayı göster" yönergesi 
verebilirsiniz.  

Üstünde/Altında: Köprünün üstündeki keçiyi 
gösterin ve "Keçi köprünün neresinde?", sonrasında 
trolü gösterin ve "Trol suyun neresinde?" sorularını 
yöneltiniz. Başka bir seçenek olarak keçiyi gösterip 
"Bu keçi köprünün üstünde. Diğeri ise ..." diyerek 
çocuğunuzun söylediğinizi tamamlamasını 
bekleyebilirsiniz. 

Arasında: Trollerin arasındaki keçiyi göstererek 
"Keçi trollerin neresinde?" sorusunu sorabilirsiniz. 

Sert/Yumuşak: Bir kaya gösterip "Bu kaya sert, 
karahindibanın tüyleri ise ..." diyerek çocuğunuzun 
söylediğinizi tamamlamasını bekleyebilirsiniz. 

Ters/Düz: Bir tavşan göstererek "Bu tavşan ters 
mi, düz mü?" sorusunu sorabilir ya da "Bu tavşan 
düz, bu tavşan ise ..." diyerek çocuğunuzun 
cümlenizi tamamlamasını isteyebilirsiniz. 

Yukarıda/Aşağıda: Bir kuşu gösterip (yukarıda/
aşağıda) "Bu kuş nerede?" sorusunu sorabilirsiniz. 

Büyük/Küçük: Küçük bir kurbağaya dokunup "Bu 
kurbağa küçük, bu kurbağa ise ..." diyerek 
çocuğunuzun söylediğinizi tamamlamasını 
bekleyebilirsiniz. Ayrıca "Bu kurbağa büyük/küçük 
mü?" sorusunu sorabilirsiniz. 



BAHÇEDE OYUN
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BAHÇEDE OYUN-AİLELER İÇİN 
ALICI DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Yukarıda/Aşağıda: "Yukarı doğru tırmanan birini 
göster" ya da "Aşağıya doğru tırmanan birini 
göster" yönergelerini verebilirsiniz. 

Yaşlı/Genç: "Yaşlı birini göster" ya da "Genç birini 
göster" yönergelerini verebilirsiniz. 

İçinde: "Tünelin içindeki çocuğu göster" 
yönergesini verebilirsiniz. 

Yukarı: "Yukarı zıplayan birini göster" yönergesini 
verebilirsiniz. 

Yüksek/Alçak: "Yüksekte olan çocukları göster" 
ya da "Alçakta olan çocukları göster" yönergelerini 
verebilirsiniz. 

Birlikte/Ayrı: "Birlikte olan çocukları göster" ya 
da "Ayrı olan çocukları göster" yönergelerini 
verebilirsiniz. 

BAHÇEDE OYUN-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI  

Yukarıda/Aşağıda: Tırmanan kızı gösterip ""Bu kız 
yukarı tırmanıyor, köpek ise ..." diyerek çocuğunuzun 
cümlenizi tamamlamasını bekleyebilirsiniz. 

Yaşlı/Genç: Önce büyükbabaya dokunun ve 
"Büyükbaba yaşlı, bebek ise ..." diyerek çocuğunuzun 
cümlenizi tamamlamasını bekleyebilirsiniz. 

İçinde: Tünelin içindeki kızı gösterin ve "Kız tünelin 
neresinden gidiyor?" diye sorun. 

Yukarı: Zıplayan çocuğu gösterin ve "Çocuk nereye 
doğru zıplıyor?" diye sorun. 

Yüksek/Alçak: Ağaç evinin içindeki çocukları gösterin 
ve "Bu çocuklar yukarıda, bu çocuklar ise ... (alçaktaki 
çocuklar)" diyerek çocuğunuzun cümlenizi 
tamamlamasını bekleyebilirsiniz.  

Birlikte/Ayrı: Ağaç evindeki çocukları ya da 
büyükbaba ile bebeği gösterin. "Bu ikisi birlikte, bu 
çocuk (uzakta ve tek) ise ..." diyerek çocuğunuzun 
cümlenizi tamamlamasını bekleyebilirsiniz.  



Tara Tuchel, Speech/Language Pathologist
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