
Okuma becer�s�ne sah�p çocuklar �ç�n yazılı etk�nl�k

ç�zelgeler� kullanılmaktadır. Yan tarafta yer alan örnekte

sıralı b�r yazılı etk�nl�k ç�zelges�ne yer ver�lm�şt�r. Her

etk�nl�ğ� tems�l eden yazılı f�şler kullanılab�l�r. Fotoğrafta

yer alan “renk” f�ş� çocukla renk çalışmasını özetleyen

yazılı b�r �pucudur. Çocuk önce bu f�ş� okuyab�l�r ve

ardından “renk” yazan kutuyu alarak çalışma masasına

gel�p öğretmen� ya da ebeveyn�yle �lg�l� çalışmayı

gerçekleşt�reb�l�r. Etk�nl�ğ� tamamladıktan sonra tekrar

ç�zelges�ne dönüp, sayfayı çev�r�p, b�r sonrak� etk�nl�ğe

geç�ş yapab�l�r. Başlarda sıralı etk�nl�k ç�zelgeler�n�n

tak�b� öğret�l�rken, �lerleyen aşamalarda seçmel� etk�nl�k

ç�zelgeler�ne geç�ş yapılması öner�lmekted�r.

Okul önces� dönemde, okuma becer�s�ne sah�p b�r çocuk

�ç�n hazırlanmış seçmel� yazılı etk�nl�k ç�zelges�ne yandak�

görselde yer ver�lm�şt�r. Bu ç�zelge, kırtas�yelerden

kolaylıkla ed�n�leb�len b�r sekreterl�k üzer�nde cırt bantlar

ve dayanıklı hale get�r�lm�ş f�şler kullanılarak

oluşturulmuştur. Çocuk önce düz şer�tl� bölümden (seç�m

alanı) etk�nl�kler� seç�p, ardından sol tarafa sırasıyla

sıralamaktadır. Ç�zelgede yer alan gülen yüz semboller�

�se etk�nl�kler�n problem davranış olmadan tamamlandığı

anlamına gelmekted�r. Eğ�t�mc� burada ç�zelge tak�b�n�

pek�şt�rmek �ç�n farklı b�r mot�vasyon s�stem� kullanmıştır.

Okuma becer�s�ne sah�p olmayan çocuklar �ç�n

fotoğraflı etk�nl�k ç�zelgeler� kullanılmaktadır. Yanda

yer alan örnekte b�r çocuğun ders saatler� �çer�s�nde

gerçekleşt�rd�ğ� etk�nl�kler� bet�mleyen fotoğraflar yer

almaktadır. Bu örnekte yazı yazma çalışmasını

bet�mlemes� açısından yazı yazmayı gösteren fotoğraf

kares� kullanılmıştır. Okuma çalışması �ç�n çocuğu 

 okuduğu b�r k�tabın fotoğrafı, d�ş fırçalama etk�nl�ğ�

�ç�n çocuğun d�şler�n� fırçalarken çek�lm�ş b�r fotoğrafı

ç�zelgen�n �lerleyen sayfalarında kullanab�l�rs�n�z.

Okul önces� dönemde, okuma becer�s�ne henüz sah�p

olmayan b�r çocuk �ç�n hazırlanmış seçmel� fotoğraflı

etk�nl�k ç�zelges�ne yandak� görselde yer ver�lm�şt�r. Bu

ç�zelge, kırtas�yelerden kolaylıkla ed�n�leb�len b�r A5

dosya üzer�nde cırt bantlar ve dayanıklı hale get�r�lm�ş

f�şler kullanılarak oluşturulmuştur. Çocuk önce �k�

cırtın olduğu bölümden (seç�m alanı) etk�nl�kler� seç�p,

ardından sağ tarafa yapıştırmaktadır.

Aşağıda çocuğunuz ya da öğrenc�n�z�n sah�p olduğu
becer�ler doğrultusunda kullanab�leceğ�n�z bazı etk�nl�k
ç�zelges� örnekler�ne yer ver�lm�şt�r.
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Sosyal etk�leş�m ç�zelgeler� b�r temel ç�zelge

altında kullanılmaktadır. Ot�zml� b�r çocuğun

günlük rut�n etk�nl�kler�n�n yer aldığı b�r temel

ç�zelge �çer�s�nde bu t�p b�r sosyal etk�leş�m

ç�zelges� kullanılab�l�r. Alt b�r ç�zelge olan

sosyal etk�leş�m ç�zelges� �çer�s�ne çocuğun

yapmaktan hoşlandığı etk�nl�k fotoğraflarını

yerleşt�reb�l�rs�n�z. Bu sayede çocuk sosyal

etk�leş�m etk�nl�ğ�ne sıra geld�ğ�nde bu

ç�zelgey� alab�l�r ve �çer�s�nden b�r etk�nl�k

fotoğrafı seçerek terc�hler� hakkında s�z�nle

etk�leş�me g�rmey� öğreneb�l�r. Çocuklar bu t�p

b�r ç�zelge �le b�r süre sonra kend� başına

etk�nl�k seç�p, yet�şk�nlerle �stekler� hakkında

etk�leş�m kurab�lmekted�rler.

Ot�zml� çocuğunuz ya da öğrenc�n�z�n çevres�nde bulunan

akranlarıyla etk�leş�m başlatmasını hedefl�yorsanız hazırlayıp

uygulayacağınız bas�t b�r ç�zelge �le bu becer�y� onlara

kazandırmak mümkün olab�lmekted�r. Dört tell� A5 boyutunda

b�r klasörün sol tarafına çocuğun akranları ya da kardeşler�n�n

fotoğraflarını PVC’leyerek konumlandırab�l�rs�n�z. Sağ tarafa

�se akran ya da kardeşler�yle yapmaktan hoşlandığı etk�nl�k

fotoğraflarını yerleşt�reb�l�rs�n�z. Eğer çocuğunuz konuşma

becer�s�ne sah�p değ�l �se konuşma üreten ses kayıt c�hazları

kullanarak çocukların sözel �let�ş�m kurma konusunda

g�r�ş�mler�n� destekleyeb�l�rs�n�z. Fotoğrafların zem�nden

söküleb�l�r ve takılab�l�r olması �ç�n kend�l�ğ�nden yapışkanlı cırt

bantlar kullanab�l�rs�n�z. Aşağıdak� görselde örnek ç�zelgeye

yer ver�lm�şt�r.

Okuma becer�s�ne sah�p b�r çocuğa ev �çer�s�nde

günlük gerçekleşen b�rtakım becer�ler� öğretmek

�st�yor olab�l�rs�n�z. Bunun �ç�n b�lg�sayar ortamında

hazırlanmış yazılı b�r ç�zelge kullanab�l�rs�n�z. Yan

tarafta bulunan görselde günlük etk�nl�klere �l�şk�n

etk�nl�k ç�zelges� örneğ�ne yer ver�lm�şt�r. Bu etk�nl�k

ç�zelges� b�r A4 kâğıt zem�nde oluşturulmuş ve b�r

sekreterl�ğe sab�tlenm�şt�r. Çocuklara ç�zelgede yer

alan basamaklar sırasıyla tak�p ett�r�lerek, �lg�l�

becer�ler� kazandırmak mümkün olab�lmekted�r.  

Etk�nl�k ç�zelgeler� aracılığıyla Lego’dan model yapma becer�s�

ot�zml� çocuklarla etk�nl�k ç�zelgeler�yle çalışılab�l�r. Yan tarafta

yer alan �lk görselde ot�zml� b�r çocuğun temel ç�zelges�nde

Lego’dan model yapma etk�nl�ğ�n�n fotoğrafı yer almaktadır. Bu

temel ç�zelge ot�zml� çocuğu alt ç�zelge olan Lego’dan model

yapma ç�zelges�ne yönlend�rmekted�r. Lego’dan model yapma

ç�zelges� aşamalı olarak oluşturulmuştur. Her sayfada

çocuktan beklenen davranışlar fotoğraflanarak

konumlandırılmıştır. Çocuk sayfa sayfa ç�zelgey� tak�p ederek

Lego’dan model yapab�lmekted�r.
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Ot�zml� çocuklar ç�zelge becer�ler�nde ustalaştıktan sonra yaşlarına

uygun olarak d�j�tal c�hazlar aracılığıyla ç�zelgeler tak�p edeb�lmekted�r.

Örneğ�n 15 yaşında ot�zml� b�r çocuk �ç�n sürekl� kullandığı b�r tablet b�lg�sayar

ya da cep telefonu �çer�s�nde yer alan “to do l�st” ya da “anımsatıcılar”

uygulamasına, günlük etk�nl�kler�n kayded�lmes�yle ç�zelgeler�n her yere

taşınab�l�r hale get�r�lmes� mümkün olab�lmekted�r. D�j�tal ortamda hazırlanan

ç�zelgeler�n b�r d�ğer öneml� avantajı �se mal�yets�z b�r şek�lde hemen

hazırlanab�l�r, düzenleneb�l�r ve çoğaltılab�l�r olmasıdır. Aşağıda yer alan

örnekte ot�zml� çocuk önce etk�nl�kler�n�n sırasını seç�yor ve ardından d�j�tal

ç�zelges�ne sırasıyla kayded�yor.  
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