
Ot�zml� çocukları mot�ve etmek kuşkusuz öğrenme

sürec�n� kolaylaştıracaktır. Küçük yaştak� ot�zml� çocuklara

ç�zelge becer�s�n�n öğret�m�nde pek�şt�reçler kullanılab�l�r.

Örneğ�n, ç�zelge tak�b� sırasında basamakların her b�r�n�

tamamlayan b�r çocuk �ç�n, çocuğun arkasından veren�

görmeyeceğ� şek�lde ufak b�r parça atıştırmalık ver�leb�l�r.

Ver�len atıştırmalıkların m�ktarına doyurucu olmaması

açısından d�kkat ed�lmel�d�r. Atıştırmalıkların günlük olarak

hazırlanmasına ve b�r kap �çer�s�nde muhafaza ed�lmes�ne

çocuk sağlığı açısından d�kkat ed�lmel�d�r. Yanda örnek b�r

y�yecek pek�şt�reç kutusuna yer ver�lm�şt�r.

Ç�zelge hazırlamada �k�nc� adım etk�nl�kler�n

fotoğrafını çekmekt�r. Fotoğraf çek�m�nde d�kkat

ed�lmes� gereken b�rkaç temel kural vardır. Etk�nl�k

fotoğraflarının arka planı düz renk olmalıdır. Beyaz

zem�nde nesneler daha rahat görünmekted�r ancak

renkl� b�r zem�n kullanılacaksa nesne ve zem�n renk

kontrastına d�kkat ed�lmel�d�r. Fotoğraflarda fotoğrafı

çeken k�ş�n�n gölges� ya da d�kkat dağıtıcı herhang�

b�r ışık ya da nesne olmamasına d�kkat ed�lmel�d�r.

Yandak� görselde örnek b�r ç�zelge sayfasına yer

ver�lm�şt�r.

İlk ç�zelge �çer�s�nde başı-sonu bell� etk�nl�kler terc�h

etmekte yarar vardır. Örneğ�n, yapboz g�b�. Yapbozun

tüm parçaları takıldığında bu etk�nl�ğ�n b�tt�ğ� anlamına

gel�r ve aynı zamanda çocuğun ç�zelges�ne ger�

dönmes� �ç�n b�r �pucudur. Ancak salıncakta sallanmak

g�b� sürel� etk�nl�kler�n �lk ç�zelgeye yerleşt�r�lmes�,

özell�kle zaman kavramına sah�p olmayan ot�zml�

çocukların ç�zelgeye dönmeler�  konusunda hatırlatıcı

olmayacaktır. Yandak� görsellerde başlangıcı ve b�t�ş�

bell� etk�nl�k örnekler�ne yer ver�lm�şt�r.

Okul önces� dönemde bulunan b�r çocuğun �lk

ç�zelges�nde yapboz, bul-tak kovasına şek�l atma ve

halka geç�rme g�b� etk�nl�klere çocuk ç�zelge tak�p

becer�s�nde ustalaştıkça yen� etk�nl�kler ekleneb�l�r.

Örneğ�n makasla kesme, boyama sayfaları g�b�

çalışma yaprakları etk�nl�k fotoğrafları hazırlanarak

ekleneb�l�r. Yan tarafta yer alan görsellerde sırasıyla

önce okul önces� ve sonrasında �lkokul dönem�nde

kullanılab�lecek etk�nl�k örnekler�ne yer ver�lm�şt�r.

B�r etk�nl�k ç�zelges� hazırlamadan önce bazı materyaller�n tem�n
ed�lmes� gerekmekted�r. Bunlar dört tell� A5 boyutunda b�r klasör, y�ne

A5 boyutunda şeffaf poşet dosyalar, düz renkte fon kartonları ve
etk�nl�k fotoğraflarıdır. Malzeme tem�n�nden sonra aşağıdak�

basamaklar sırayla gerçekleşt�r�lmel�d�r:
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Ot�zml� çocuklara ç�zelge tak�p becer�s� kazandırırken

bell� b�r alanda öğret�me başlanması faydalı olacaktır.

Etk�nl�k materyaller�, kovalar ya da magaz�nl�kler �çer�s�ne

yerleşt�r�lmel� ve ardından bunlar b�r rafa konulmalıdır.

Raflar çocukların boyuna uygun ve er�ş�leb�l�r özell�kte

olmalıdır. D�ğer b�r dey�şle çocuklar, kend� başlarına

etk�nl�k materyaller�n� rahatlıkla alıp, ger� koyab�lecekler�

b�r düzenlemeye sah�p olmalıdır. Yandak� görselde

magaz�nl�klerden oluşan örnek b�r raf düzenlemes�ne yer

ver�lm�şt�r. Bu örnekte, ç�zelgede yer alan yazılı �puçlarının

aynısı magaz�nl�kler üzer�nde de bulunmaktadır. Çocuklar

önce ç�zelgede yapacakları etk�nl�ğ� seçmey�, ardından

seçt�kler� etk�nl�ğ� eşleyerek, etk�nl�ğ� almayı ve

tamamlamayı öğren�rler.
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Etk�nl�k ç�zelgeler� �le sosyal etk�leş�m becer�ler�n� de

öğretmek mümkün olab�lmekted�r. Özell�kle �lk ç�zelgede,

üç etk�nl�k sonrası b�r sosyal etk�leş�m etk�nl�ğ�ne yer

ver�lmel�d�r. Örneğ�n yapboz, bul-tak kovasına şek�l atma ve

halka geç�rme etk�nl�ğ�nden sonra öğretmen/anne �le

salıncakta sallanma, oyuncak araba sürme ya da top

oynama g�b� b�r etk�nl�k olab�l�r. Bu t�p b�r etk�nl�k ot�zml�

çocukların yet�şk�nlerle, �lerleyen zamanlarda �se

akranlarıyla �let�ş�m kurmasına yardımcı b�r araç olarak

kullanılab�l�r. Yandak� görselde örnek b�r sosyal etk�leş�m

resm�ne yer ver�lm�şt�r.  Res�mde ot�zml� b�r çocuğun top

oynamaktan key�f aldığını göstermekted�r. Çocuk bu

fotoğrafı gördüğünde yet�şk�ne uzatması ve ardından

etk�nl�ğe yönlend�r�lmes� gerekmekted�r. Bu sayede ot�zml�

çocuklara terc�h ett�kler� etk�nl�klerle �lg�l� yet�şk�nle �let�ş�me

geçmey� öğretmek mümkün olab�lmekted�r.

Buna paralel olarak, çocuklara sembol pek�şt�rece

değer verme öğret�leb�l�r ve sembol pek�şt�rme

ç�zelge öğret�m�nde sıkça kullanılab�l�r. Ot�zml�

çocuklarla yapılan çalışmalarda öğret�mde sembol

pek�şt�rme oldukça etk�l� sonuçlar vermekted�r.

Örneğ�n, çocuğun tamamladığı her basamak �ç�n b�r

sembol kazanması gerekeb�l�r. Sembolle

pek�şt�r�lme ç�zelge tak�b�n� öğrenmey�

hızlandıracaktır. Yan taraftak� görsellerde çeş�tl�

sembol pek�şt�reç örnekler�ne yer ver�lm�şt�r.
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