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Ot�zml� b�r çocuk �ç�n hazırlanmıș b�r etk�nl�k ç�zelges�nde yer alan etk�nl�klere �l�șt�r�len ses kayıt
c�hazları �le ot�zml� çocukların etk�nl�kler hakkında etk�leș�m bașlatması sağlanab�l�r. Res�m
�pucu altına yerleșt�r�len ses kayıt c�hazına “Res�m ç�zel�m.”, albüm �pucu altına �l�șt�r�len ses
kayıt c�hazına �se “Albüme bakalım.” repl�ğ� kayded�leb�l�r. Ot�zml� çocuğun etk�nl�ğ�n� alacağı
zaman ses kayıt c�hazı üzer�nde yer alan butona basması sağlanarak duyduğu repl�ğ�
öğretmen�ne söylemes� sağlanab�l�r. Bu sayede çocuğa etk�leș�m bașlatması konusunda fırsat
sağlanmıș olur. Așağıda çocuğun kullanması �ç�n hazırlanmıș etk�nl�k kutuları üzer�ne
yerleșt�r�lm�ș ses kayıt c�hazlarının görseller�ne yer ver�lm�șt�r.

Ot�zml� çocukların yapmaktan hoșlandıkları etk�nl�klere �l�șk�n hazırlanan b�r etk�nl�k/ödül
panosunda yer alan görsellere �l�șt�r�lm�ș ses kayıt c�hazlarına așağıda yer ver�lm�șt�r. Her
ödülü �fade eden repl�kler bel�rlen�p, repl�kler ses kayıt c�hazlarına kayded�leb�l�r. Ardından
bu c�hazlar �l�șk�l� fotoğraflara �l�șt�r�leb�l�r. Bu sayede çocuk seçm�ș olduğu b�r etk�nl�ğ�
gerçekleșt�rmeden önce kend�s�n� �fade etmes�ne yardımcı bu araçları kullanarak etk�leș�me
geçeb�lecekt�r.

1. Etkinlikler Hakkında Etkileşime Girme 

2. Ödüller/Tercih Edilen Etkinlikler 
Hakkında Etkileşime Girme

3. Resimler Hakkında Etkileşime Girme
Ot�zml� çocuklara b�r nesne ya da res�m hakkında sohbet edeb�lme becer�s�n� kazandırmak
öneml�d�r. Bu bağlamda çeș�tl� eğ�tsel mob�l yazılımlardan faydalanılab�l�r. Mob�l uygulama
marketler�nde yer alan bazı eğ�tsel mob�l uygulamalar aracılığıyla çocuklara res�mler
hakkında sohbet etme becer�s�n� repl�kl� öğret�m kullanarak öğretmek mümkün
olab�lmekted�r. Așağıda Scene Speak uygulamasından alınmıș b�r ekran görüntüsüne ve
sesl� repl�k örnekler�ne yer ver�lm�șt�r. Bu sesl� repl�kler sohbet ekranında görsel olarak
görünmey�p, yalnızca �lg�l� alana dokunulduğu zaman yazılım tarafından seslend�r�leb�l�r
özell�kted�r.

http://www.tohumotizm.org.tr/
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Okul önces� dönemde bulunan ot�zml� b�r çocuğa olayları oluș sırasına göre sıralamayı
öğretmek amacıyla hazırlanmıș b�r eğ�t�m materyal�ne yerleșt�r�len ses kayıt c�hazları �le
çocuğun kartlarda yer alan eylemler� sözel olarak �fade etmes� sağlanab�l�r. İlerleyen süreçte
repl�kler son kel�meden bașlanarak s�stemat�k b�r șek�lde s�l�kleșt�r�leb�l�r. Tüm repl�kler
s�l�kleșt�r�ld�kten sonra repl�klerden bağımsız olayları oluș sırasına göre sıralama becer�s�ne
�l�șk�n sözel �fadeler elde ed�leb�l�r.

Ot�zml� b�r çocukla b�rl�kte gün �çer�s�nde gerçekleșt�rd�ğ�n�z bazı etk�nl�kler varsa fakat çocuk
bu etk�nl�kler sırasında nasıl etk�leș�m bașlatacağı konusunda yeters�zl�k göster�yorsa Go-
Talk adı ver�len c�hazları kullanab�l�rs�n�z. Etk�nl�kler�n fotoğraflarını çek�p c�hazda �lg�l�
bölmelere yerleșt�rd�kten sonra etk�nl�kler� �fade eden repl�kler, �lg�l� bölmelere kayded�l�p
kullanılab�lmekted�r. Çocuk bu etk�nl�ğ� gerçekleșt�rmek �sted�ğ�nde, �lg�l� etk�nl�k üzer�ne
bastığında, c�haz tarafından etk�nl�ğe a�t repl�k seslend�r�lecek ve çocuk duyduğu repl�ğ�
tekrar ederek bu sayede yet�șk�nle �let�ș�me geçeb�lecekt�r.
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4. Olay Sıralama Kartlarında Yer Alan 
Eylemleri İfade Etme

5. Etkinlikler Hakkında Etkileşime Girme
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