
Hava Yolculuğu için Görsel Destekler
Aileler için Kaynaklar



 ÖNCE      SONRA

Önce-sonra kartları, çocuklara kısa bir zaman aralığı içinde 
neler olacağına dair bilgi sağlar. Daha uzun bir görsel çizelgeden 

ziyade, bir önce-sonra kartı beklentiyi çok daha basit tutar. 
"Önce bunu yaparım, sonra bunu yapabilirim" gibi.

ÖNCE - SONRA KARTLARI

 ÖNCE      SONRA



Görsel bir çizelge, bir çocuğun gün içinde gerçekleştireceği bir dizi 
aktiviteden oluşmaktadır. Görsel çizelgelere sadece birkaç basit resimle 
başlayabilirsiniz. Ardından, çocuğunuz görsel çizelgeyi kullanmaya daha 
aşina ve başarılı hale geldikçe, bu etkinlik dizisine daha fazla aktivite 

resmi ekleyebilirsiniz. Bunun, çocukların istediklerini seçebilecekleri bir 
seçim panosu olmadığını bilmek önemlidir. Hava yolculuğu için görsel bir 

çizelge oluşturmak süreç içerisinde sizlere yardımcı olabilir.

GÖRSEL ÇİZELGELER
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Uçak Havalimanı Koltuk Bilet gişesi

Güvenlik Bekleme Uçağa geçiş Bagaj teslim

Tuvalet Yürü Yürü Bekle

Çizelge ve Önce-Sonra Kartları için Resimler

walk walk
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Boyama Kitap Oyun Kulaklık

Kulak tıpası Oyuncak Sarılmak Müzik

Tablet Telefon Su Atıştırmalık

toys hug

Çizelge ve Önce-Sonra Kartları için Resimler
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ÜZGÜN MUTLU ŞAŞKIN

KORKMUŞ KIZGIN KAYGILI

Bugün nasıl 
hissediyorsun



Hava Yolculuğu için Sakinleştirici 
Stratejiler Seçim Panosu

5 kere derin nefes al

Stres oyuncağı Kendine sarıl

Elastik oyuncağı & bantıGözlerini kapat

Müzik dinle
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ÜCRETSİZ SOSYAL ÖYKÜLERE ULAŞMAK 
İÇİN GÖRSELLER ÜZERİNE TIKLAYINIZ

https://tohumotizmportali.org/
https://tohumotizmportali.org/
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Website/Blog

Speech/Language Pathologist

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!

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 

Kullanım
Koşulları

Kredi

İletişim!

https://www.autismlittlelearners.com/



