
İlk olarak beş sayfalı b�r dosya oluşturunuz.

Dosyanın her sayfasına b�r nesne fotoğrafı yerleşt�r�n�z.

Fotoğraflarda yer alan nesneler� aynısını tem�n ed�n�z.

Öğret�m sırasında çocuğun yanına oturunuz.

Dosya ve dosyada yer alan fotoğraflardak� nesneler� çocuğun

önüne koyunuz.

Hedef nesney� göstermes� �ç�n yönerge ver�n�z. Örneğ�n kalem�

göster�p ya da el�ne ver�p “Eşle!” den�r.

Çocuk hedef nesney� bulur ve s�z ver�rse sosyal pek�şt�reçler (çak

yapma, gıdıklama, sırt sıvazlama, gülümseme vb.) kullanarak

çocuğun doğru tepk�s�n� pek�şt�r�n�z.

Tepk�de bulunmaz ya da hataya yönel�rse, f�z�ksel yardım

kullanarak hatayı önley�n�z ve hedef nesney� bulmasını sağlayınız.

Res�m-Nesne İl�şk�lend�rme Çalışma Basamakları
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Ot�zml� b�r çocukla çalışırken em�n olmamız gereken

öneml� konulardan b�r�s� eğ�tsel akt�v�teler esnasında

çocuğun nereye baktığı ya da bakmadığıdır.  Etk�nl�k

ç�zelgeler� düz b�r zem�n üzer�ne yerleşt�r�len b�r

fotoğraf ya da sözcük set�nden oluşab�l�r. Burada

zem�nde yer alan fotoğraf ya da metne çocuğun bakıp

bakmadığından em�n olunması gerekmekted�r. Bundan

em�n olab�lmek �ç�n 5-6 sayfalı b�r ç�zelge hazırlanab�l�r

ve her sayfanın farklı konumlarına yıldız sembolü

yerleşt�r�leb�l�r. Sayfa her çevr�ld�ğ�nde çocuğun yıldız

sembolünü �şaret etmes� �steneb�l�r. Eğer çocuk her

defasında yer� değ�şen yıldız sembolünü göstereb�l�yor

�se bu önkoşul becer�y� sağladığını varsayab�l�rs�n�z.

Eşleme becer�s� en temel becer�lerden b�r� olup,

ot�zml� çocuklarda öncel�kl� olarak üzer�nde

durulması gerek�r. Örneğ�n, çocuklara b�r metal kaşığı

farklı formları �le eşlemey� öğretmek gerekeb�l�r. Bu

t�p becer�ler�n öğret�m�, özell�kle genelleme becer�s�

zayıf ot�zml� çocuklara öğret�lmes� hedeflenen

becer�ler �ç�n daha etk�l� öğrenme deney�m� sağlamak

açısından öneml�d�r. Ayrıca eşleme becer�s�, etk�nl�k

ç�zelges� �çer�s�nde yer alan fotoğrafların etk�nl�klerde

yer alan materyallerle eşleşt�r�lmes�nde de yarar

sağlayacaktır.

Etk�nl�k ç�zelgeler�n� öğretmeye başlamadan önce ot�zml� çocuk ya da
öğrenc�n�z�n bazı önkoşul becer�lere sah�p olup olmadığının

bel�rlenmes� öneml�d�r. Önkoşul becer�ler� henüz sağlamamış çocuklarla
ç�zelge kullanımı, başarısız öğret�m oturumları ve zaman kaybına sebep

olab�l�r. Aşağıda ç�zelge kullanmaya başlamadan önce sağlanması
gereken önkoşul becer�lere detaylı olarak yer ver�lm�şt�r.

Etk�nl�k Ç�zelges� Kullanımı İç�n 
Ön Koşul Becer�ler Nelerd�r?

Ot�zml� çocuklara bu becer�n�n öğret�m� öneml�

olmakla b�rl�kte ek b�r öğret�m yapmayı gerekt�reb�l�r.

Bunun �ç�n çocuğun sevd�ğ� nesneler ve bu nesnelere

a�t fotoğraflar kullanılab�l�r. Yan tarafta örnek b�r

res�m-nesne �l�şk�lend�rme çalışmasına yer ver�lm�şt�r. 

2. Benzer Nesneler� Eşleme

1. Fotoğrafı/Resm� 
Zem�nden Ayırt Etme

Neden Ön Koşul Becer�ler?

3. Res�m-Nesne İl�şk�lend�rme
Gerçek Nesne Nesne Resm�

http://www.tohumotizm.org.tr/


Etk�nl�k ç�zelges�n� �lk kez kullanıyorsak, ç�zelge

�çer�s�nde yer alan materyaller�n çocuk tarafından

kullanılab�l�yor olması öneml�d�r. Bu durum çocuğun

ç�zelgey� daha hızlı öğrenmes�ne katkı sağlayacaktır.

Örneğ�n çocuğun b�ld�ğ� b�r yapboz, halka geç�rme

oyuncağı ya da legoları üst üste takma etk�nl�ğ� yararlı

olab�l�r. Böylece başlangıçta materyal�n kullanımını

öğretmek g�b� �k�nc� b�r amaca gerek kalmadan

doğrudan ç�zelge kullanmayı öğreteb�l�rs�n�z. İlerleyen

süreçte ot�zml� çocuklar ç�zelge tak�p becer�s�n�

kazandıktan sonra yen� etk�nl�kler ekleneb�l�r.
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Etk�nl�k ç�zelgeler�n�n öğret�m�nde başvurduğumuz

yöntemlerden b�r� elle yönlend�rmed�r. Örneğ�n, d�ş

fırçalama ç�zelges� tak�p eden ot�zml� b�r çocuğa,

yapamadığı basamaklarda f�z�ksel yardım kullanmamız

gerekeb�l�r. Çocuğun el�n�n üzer�nden tutarak d�ş

macununu aldırmak ve macunun kapağını açtırmak örnek

olarak ver�leb�l�r. Bazı ot�zml� çocuklar bu yardıma karşı

d�renç göstereb�l�r. Bu durumda çocukları zorlamak yer�ne

farklı etk�nl�kler yoluyla f�z�ksel yardımı kabul üzer�ne

çalışmalar yapılab�l�r.

5. Ç�zelge İçer�s�nde Yer Alan     
Materyaller� Kullanma

Etk�nl�k Ç�zelges� Kullanımı İç�n 
Ön Koşul Becer�ler Nelerd�r?
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4. F�z�ksel Yardım Kabul Etme

D A H A  F A Z L A  B İ L G İ  E D İ N M E K  İ Ç İ N  E Ğ İ T İ M  P O R T A L I M I Z I  Z İ Y A R E T  E T M E Y İ  U N U T M A Y I N !
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