
konuşma terapisi - küçük öğrenciler 
için resimli konuşma kartları
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OYUN PARKI-AİLELER İÇİN ALICI 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Nesne Adlandırma:
Görselde yer alan bir nesneyi işaret edin ve sorun 
"Bu nedir?" ya da "Bu ne?" vb.

Eylem Adlandırma: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve şöyle 
sorun "Çocuk ne yapıyor?" vb.

5N1K Soruları: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve sorun 
"Çocuk nerede?", "Kim kaydıraktan kayıyor?" ya da 
"Çocuk ne içiyor?" vb.

Renkler:
Resimlerde yer alan renkleri işaret edin ve şöyle 
sorun "Bu ne renk?", "Bu hangi renk?" vb. 

Cümle Genişletme: 
Çocuğa "Resimde neler oluyor?" sorusunu 
sorabilirsiniz.  İki kelimeyi (yeşil ağaç) bir araya 
getirmeyi ardından üç kelimeyi (kayıyor) bir araya 
getirme denemeleri yapabilirsiniz. 

Evet-Hayır Soruları: 
Resimlerde yer alan nesneleri göstererek evet-
hayır cevabı gerektiren sorular sorabilirsiniz. 
"Çocuk zıplıyor mu?" vb. 

Kelime Bilgisi:
Çocuğu göster.
Kaydırağı göster.
Salıncağı göster.
Topu göster.

Eylem Tanıma:
Dönen çocukları göster.
Sallanan çocuğu göster.
Kayan çocuğu göster.
İp atlayan çocuğu göster.
Su içen çocuğu göster.

İki Basamaklı Yönergeler:
Önce topu sonra tekerleği göster. 
Önce ağacı sonra çocuğu göster. 
Önce salıncağı sonra kaydırağı göster. 
Önce kum havuzunu sonra kız çocuğu göster. 

Renkler:
Kırmızıyı göster. 
Yeşili göster. 
Sarıyı göster. 

Olumsuz Durum Yönergeleri:
Kırmızı olmayan bir şey göster.
Kaymayan birini göster.

OYUN PARKI-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 
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İLKBAHAR-AİLELER İÇİN ALICI 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Kelime Bilgisi:
Çocuğu göster.
Salıncağı göster.
Köpükleri göster.
Güneşi göster.

Eylem Tanıma:
Üfleyen çocuğu göster.
Sallanan çocuğu göster.
Çizim yapan çocuğu göster. 
Uçurtma uçuran çocuğu göster. 

İki Basamaklı Yönergeler:
Önce güneşi sonra uçurtmayı göster. 
Önce kuşu sonra çocuğu göster. 
Önce köpükleri sonra kelebeği göster. 
Önce tebeşiri sonra kız çocuğu göster. 

Renkler:
Kırmızıyı göster. 
Yeşili göster. 
Sarıyı göster. 

Olumsuz Durum Yönergeleri: Kırmızı 
olmayan bir şey göster. Sallanmayan 
birini göster. 

İLKBAHAR-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Nesne Adlandırma:
Görselde yer alan bir nesneyi işaret edin ve sorun "Bu 
nedir?" ya da "Bu ne?" vb.

Eylem Adlandırma: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve şöyle sorun 
"Çocuk ne yapıyor?" vb.

5N1K Soruları: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve sorun "Çocuk 
nerede?", "Kim kaydıraktan kayıyor?" ya da "Kim 
sallanıyor?" vb.

Renkler:
Resimlerde yer alan renkleri işaret edin ve şöyle sorun 
"Bu ne renk?", "Bu hangi renk?" vb. 

Cümle Genişletme: 
Çocuğa "Resimde neler oluyor?" sorusunu sorabilirsiniz.  
İki kelimeyi (sarı güneş) bir araya getirmeyi ardından üç 
kelimeyi (çiziyor) bir araya getirme denemeleri 
yapabilirsiniz. 

Evet-Hayır Soruları: 
Resimlerde yer alan nesneleri göstererek evet-hayır 
cevabı gerektiren sorular sorabilirsiniz. "Çocuk zıplıyor 
mu?" vb. 
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BAHÇE-AİLELER İÇİN ALICI DİL 
BECERİLERİ İPUÇLARI 

Kelime Bilgisi:
Evi göster.
Suyu göster.
Hortumu göster.
Güneşi göster.

Eylem Tanıma:
Kayan çocuğu göster. 
Yemek yiyen çocuğu göster.
Su sıçratan çocukları göster. 
İçecek içen çocuğu göster. 
Koşan çocuğu göster. 

İki Basamaklı Yönergeler:
Önce evi sonra pencereyi göster. 
Önce limonatayı sonra çocuğu göster. 
Önce dondurma külahını sonra çitleri göster. 
Önce kız çocuğu sonra fıskiyeyi göster. 

Renkler:
Kahverengiyi göster. 
Maviyi göster. 
Sarıyı göster. 

Olumsuz Durum Yönergeleri:
Kırmızı olmayan bir şey göster.
Kaymayan birini göster. 

BAHÇE-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Nesne Adlandırma:
Görselde yer alan bir nesneyi işaret edin ve sorun "Bu 
nedir?" ya da "Bu ne?" vb.

Eylem Adlandırma: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve şöyle 
sorun "Çocuk ne yapıyor?" vb.

5N1K Soruları: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve sorun 
"Çocuk nerede?", "Kim kaydıraktan kayıyor?" ya da 
"Kim limonata içiyor?" vb.

Renkler:
Resimlerde yer alan renkleri işaret edin ve şöyle 
sorun "Bu ne renk?", "Bu hangi renk?" vb. 

Cümle Genişletme: 
Çocuğa "Resimde neler oluyor?" sorusunu 
sorabilirsiniz.  İki kelimeyi (mavi ev) bir araya 
getirmeyi ardından üç kelimeyi (kız koşuyor) bir 
araya getirme denemeleri yapabilirsiniz. Çocuğa 
model olabilir ve sizi tekrarlayıp tekrarlamadığını 
anlayabilirsiniz. 

Evet-Hayır Soruları: 
Resimlerde yer alan nesneleri göstererek evet-hayır 
cevabı gerektiren sorular sorabilirsiniz. "Çocuk 
uyuyor mu?" vb. 
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Kelime Bilgisi:
Arabayı göster.
Otobüsü göster.
Kediyi göster.
Köpeği göster.

Eylem Tanıma:
El sallayan çocuğu göster. 
Araba süreni göster.
Ayakta duranı göster. 
Bisiklet kullananı göster. 

İki Basamaklı Yönergeler:
Önce arabayı sonra dur işaretini göster. 
Önce pencereyi sonra bisikleti göster. 
Önce otobüsü külahını sonra köpeği göster. 

Renkler:
Kırmızıyı göster. 
Maviyi göster. 
Sarıyı göster. 

Olumsuz Durum Yönergeleri:
Kırmızı olmayan bir şey göster. 
Oturmayan birini göster. 

ŞEHİR-AİLELER İÇİN ALICI DİL 
BECERİLERİ İPUÇLARI 

ŞEHİR-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Nesne Adlandırma:
Görselde yer alan bir nesneyi işaret edin ve sorun "Bu 
nedir?" ya da "Bu ne?" vb.

Eylem Adlandırma: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve şöyle 
sorun "Çocuk ne yapıyor?" vb.

5N1K Soruları: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve sorun 
"Çocuk nerede?", "Kim el sallıyor?" vb.

Renkler:
Resimlerde yer alan renkleri işaret edin ve şöyle 
sorun "Bu ne renk?", "Bu hangi renk?" vb. 

Cümle Genişletme: 
Çocuğa "Resimde neler oluyor?" sorusunu 
sorabilirsiniz.  İki kelimeyi (sarı otobüs) bir araya 
getirmeyi ardından üç kelimeyi (kız ayakta duruyor) 
bir araya getirme denemeleri yapabilirsiniz. Çocuğa 
model olabilir ve sizi tekrarlayıp tekrarlamadığını 
anlayabilirsiniz. 

Evet-Hayır Soruları: 
Resimlerde yer alan nesneleri göstererek evet-hayır 
cevabı gerektiren sorular sorabilirsiniz. "Çocuk 
bisiklete mi biniyor?" vb. 
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KUMSAL-AİLELER İÇİN ALICI 
DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

KUMSAL-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Nesne Adlandırma:
Görselde yer alan bir nesneyi işaret edin ve sorun "Bu 
nedir?" ya da "Bu ne?" vb.

Eylem Adlandırma: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve şöyle 
sorun "Çocuk ne yapıyor?" vb.

5N1K Soruları: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve sorun 
"Çocuk nerede?", "Kim teknede?" ya da "Kim dans 
ediyor?" vb.

Renkler:
Resimlerde yer alan renkleri işaret edin ve şöyle 
sorun "Bu ne renk?", "Bu hangi renk?" vb. 

Cümle Genişletme: 
Çocuğa "Resimde neler oluyor?" sorusunu 
sorabilirsiniz.  İki kelimeyi (mavi su) bir araya 
getirmeyi ardından üç kelimeyi (çocuk oynuyor) bir 
araya getirme denemeleri yapabilirsiniz. Çocuğa 
model olabilir ve sizi tekrarlayıp tekrarlamadığını 
anlayabilirsiniz. 

Evet-Hayır Soruları: 
Resimlerde yer alan nesneleri göstererek evet-hayır 
cevabı gerektiren sorular sorabilirsiniz. "Çocuk 
zıplıyor mu?" vb. 

Kelime Bilgisi:
Tekneyi göster. 
Balığı göster.
Kediyi göster.
Köpeği göster.

Eylem Tanıma:
Oturan çocuğu göster.
Gitar çalan çocuğu göster. 
Dans eden çocuğu göster. 

İki Basamaklı Yönergeler:
Önce balığı sonra ananası göster. 
Önce deniz kabuğunu sonra  denizi göster. 
Önce tekneyi sonra kuşu göster. 
Önce çiçeği sonra kovayı göster. 

Renkler:
Kırmızıyı göster. 
Yeşili göster.
Maviyi göster. 

Olumsuz Durum Yönergeleri:
Yeşil olmayan bir şey göster. 
Oturmayan birini göster. 
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OTURMA ODASI-AİLELER İÇİN İFADE 
EDİCİ DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

OTURMA ODASI-AİLELER İÇİN 
ALICI DİL BECERİLERİ İPUÇLARI 

Kelime Bilgisi:
Koltuğu göster. 
Pencereyi göster.
Lambayı göster.
Televizyonu göster.

Eylem Tanıma:
Zıplayan çocuğu göster.
Bebek tutanı göster. 
Oturanı göster. 

İki Basamaklı Yönergeler:
Önce televizyonu sonra pencereyi göster. Önce 
halıyı sonra  bebeği göster. 
Önce saksıyı sonra resmi göster. 
Önce  televizyon sehpasını sonra kızı göster. 

Renkler:
Maviyi göster. 
Yeşili göster.
Sarıyı göster. 

Olumsuz Durum Yönergeleri:
Mavi olmayan bir şey göster.
Zıplamayan birini göster. 

Nesne Adlandırma:
Görselde yer alan bir nesneyi işaret edin ve sorun "Bu 
nedir?" ya da "Bu ne?" vb.

Eylem Adlandırma: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve şöyle 
sorun "Çocuk ne yapıyor?" vb.

5N1K Soruları: 
Resimde yer alan bir çocuğu işaret edin ve sorun 
"Çocuk nerede?", "Kim oturuyor?" ya da "Kim koltukta 
oturuyor?" vb.

Renkler:
Resimlerde yer alan renkleri işaret edin ve şöyle 
sorun "Bu ne renk?", "Bu hangi renk?" vb. 

Cümle Genişletme: 
Çocuğa "Resimde neler oluyor?" sorusunu 
sorabilirsiniz.  İki kelimeyi (mavi koltuk) bir araya 
getirmeyi ardından üç kelimeyi (çocuk zıplıyor) bir 
araya getirme denemeleri yapabilirsiniz. Çocuğa 
model olabilir ve sizi tekrarlayıp tekrarlamadığını 
anlayabilirsiniz. 

Evet-Hayır Soruları: 
Resimlerde yer alan nesneleri göstererek evet-hayır 
cevabı gerektiren sorular sorabilirsiniz. "Çocuk 
oturuyor mu?" vb. 
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