
Etk�nl�k ç�zelgeler�n�n öğret�m�nde elle yönlend�rme ve azalan �pucuyla
öğret�m �le b�rl�kte aşamalı yardım kullanılmaktadır. Özell�kle �lk denemeler
çok öneml�d�r ve becer�de usta olmayan çocuklar �ç�n tam f�z�ksel �pucuyla
etk�nl�kler�n gerçekleşt�r�lmes� sağlanarak, çocukların hata yapmamasına

özen göster�lmel�d�r. Ardından elle yönlend�rme �pucu tam f�z�kselden kısm�
f�z�ksel �pucuna doğru azaltılmalıdır ve eller b�r gölge g�b� çocuğun eller�n�
�zlemel�d�r. Çocuğun ç�zelge �zleme davranışında ve bağımsızlığında artış
gözlemlend�kçe yardımın yoğunluğu azaltılır ancak hata yapma olasılığı

ortaya çıkarsa hemen elle yönlend�rmeye dönülür.

Etk�nl�k ç�zelgeler�n�n öğret�m�ne başlamadan önce

uygun b�r yönerge seçmek gerekmekted�r. Örneğ�n

b�r oyun ç�zelges� öğret�m�n� hedefl�yorsanız başlama

yönerges�: “Hayd� oynayacak b�r şeyler bul.”, günlük

rut�nler�n tak�p ed�ld�ğ� b�r ç�zelgede �se “Ç�zelgene

başla.” g�b� yönergeler olab�l�r. Başlama yönerges�n�n

b�r kez ver�lmes�ne d�kkat ed�lmel�d�r. Tekrarlı

yönergeler çocukların b�r süre sonra b�rden fazla

tekrar ed�len yönergelere tepk� vermes�ne sebep

olab�l�r. Sürekl� tekrar ed�len yönergelere tepk�de

bulunmanın sosyal açıdan uygun olmayacağı

unutulmamalıdır.

Ç�zelge öğret�m�ne başlamadan önce ç�zelge, çocuğun

boy uzunluk ölçüsüne uygun b�r konuma yerleşt�r�l�r. 

Etk�nl�k kovaları ç�zelgeye yakın b�r rafta, soldan sağa

doğru d�z�l�r. 

Ç�zelgen�n solda, etk�nl�k kutu ya da dosyalarının �se sağ

tarafta bulunmasına d�kkat ed�lmel�d�r. 

Bazı durumlarda masada çalışmalar yürütüleb�l�r. Bu t�p

durumlarda ç�zelge masanın sol kenarında, etk�nl�kler �se

masanın üst köşes�ne, ç�zelgede yer alan etk�nl�k

fotoğraflarının sırasına göre soldan sağa d�z�leb�l�r. 

Bu aşamada ödüllend�rmey� ne şek�lde yapacağınızı

planlamanız gerekmekted�r.

Elle yönlend�rme kullanılırken çocukla

h�çb�r şek�lde sözel �let�ş�m kurulmaması

ya da yönerge ver�lmemes� öner�l�r. Bunun

neden� sürekl� sözel �let�ş�m�n çocukların

bağımsızlaşmasına b�r engel

oluşturab�leceğ� ve çocukların sözel

yönergelere bağımlı kalab�leceğ�

düşünces�d�r.

Çocuğun el�n�n üstünden tutarak ç�zelges�n�n

sayfasını çev�rmes�, 

Fotoğrafı �şaret etmes�, 

Aynı fotoğrafın bulunduğu etk�nl�k kutusunu

alması ve 

Kutu �çer�s�nde yer alan etk�nl�ğ� tamamlaması

�ç�n sunulan f�z�ksel yardımdır.

Başlama yönerges�n�n ardından çocuklara elle

yönlend�rme kullanılarak ç�zelge tak�p becer�s�n�n

öğret�lmes� gerekmekted�r. Elle yönlend�rme;

Etk�nl�k Ç�zelgeler�n� Kullanmayı
Nasıl Öğreteb�l�r�m?

2. Başlama Yönerges�

1. Öğret�me Hazırlık

Etk�nl�k Ç�zelgeler�n�n Öğret�m�

3. Elle Yönlend�rme

DİKKAT!

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


B�r süre öğret�m yaptıktan sonra yardım yoğunluğunuzu azaltab�l�rs�n�z. 

Eğer çocuğun hata yapmadığını gözleml�yorsanız yardımınızı azaltılmış b�r şek�lde sunmaya devam

edeb�l�rs�n�z. 

Yardımınızı elden b�leğe, b�lekten ön kola, ön koldan d�rseğe, sonrasında omuza kaydırab�l�rs�n�z. 

B�r sonrak� aşamada çocuğu b�r gölge g�b� tak�p edeb�l�rs�n�z.

Son aşamada çocukla aranızdak� mesafey� adım adım artırab�l�rs�n�z. 

Eğer �pucunu ger�ye çekerken herhang� b�r hata oluşacağını düşünüyorsanız hemen elle

yönlend�rmeye ger� döneb�l�rs�n�z.

Eğer çocuk b�r basamakta hata yapıyorsa �pucunu sunduğunuz

basamaktan b�r öncek� �pucu sunma basamağına geçeb�l�rs�n�z.

Örneğ�n, b�lekten yardım sunuyorsanız tekrar el üzer�nden yardım

sunab�l�rs�n�z.     

Çocuk ç�zelgeye başlarken hata yaparsa ç�zelgen�n kapağını kapatıp

yen�den deneme yapması �ç�n çocuğa yen�den başlama yönerges�

vereb�l�rs�n�z.      

Ç�zelge öğret�m�nde herhang� b�r �lerleme gözlemlenm�yorsa

ödüller�n�z�n etk�l�l�ğ�n� gözden geç�reb�l�rs�n�z.      

Çocuğunuzun ç�zelges�nde çok fazla hata yaptığını gözleml�yorsanız

ç�zelgen�z�n basamaklarını uyarlayab�l�r ya da ç�zelgedek� etk�nl�ğ�n

çocuğunuzun gel�ş�m düzey�ne uygunluğunu gözden geç�reb�l�rs�n�z.
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Ç�zelgeler�n kullanımını öğret�rken oluşan hataların

düzelt�lmes� yanlış öğrenme deney�mler�n�n önüne

geçecekt�r. Aşağıda bu stratej�lere yer ver�lm�şt�r:

Etk�nl�k Ç�zelgeler�n� Kullanmayı
Nasıl Öğreteb�l�r�m?

İpucunun Ger� Çek�lmes� Aşamaları

5. İpucunun Ger� Çek�lmes�

6. Hataları Düzeltme

4. Ödüllend�rme
Bu aşamada yapmanız gereken b�r d�ğer

öneml� çalışma �se çocuğu ödüllend�rmekt�r.

Bunun �ç�n ç�zelge tak�p becer�s�n�n her b�r

basamağında bel�rled�ğ�n�z ödüller� kullanarak

pek�şt�rme yapmayı unutmayınız. Bunun �ç�n

küçük parçalı atıştırmalıklardan ve

sembollerden yararlanab�l�rs�n�z. 

Öğret�m�n başında yoğun olarak kullandığınız elle yönlend�rmey� zamanla ger�ye çekmen�z

gerekmekted�r. Bunun �ç�n;
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B�lekten Yardım D�rsekten Yardım Omuzdan Yardım
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