Feragat İbaresi:
“İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Otizmde
Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi
kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma
Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta
olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Tohum Otizm Vakfı’na aittir”
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Proje Hakkında:
Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi ile;
18-36 aylık çocukların otizm riski açısından taranması ve tanılanmasını;
otizm tanısı almış 0-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim sisteminde
yer almalarını ve aldıkları eğitimin niteliğinin artmasını gerçekleştirerek
otizmin tek tedavi yöntemi olan erken tanı ve yoğun eğitime yönelik
bir model yaratılması amaçlanmaktadır.
Kurulacak olan model ile;
• Sağlık eğitim ve sosyal hizmet alanında çalışan kurumlar arasında
koordinasyon ve iletişimin artırılması;
• Bir çocuğun otizm riski taramasının gerçekleştirilmesi, tanı alması,
çocuğa nitelikli eğitim sunulması aşamalarının bütüncül bir yaklaşımla
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Kitapçık Hakkında:
Seri, her birinde farklı bir beceriyi içerir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme
Otizm Hakkında:
Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın
ilk yıllarında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizm
Spektrum Bozukluğunun, beynin yapısı ya da işleyişini etkileyen
bir sürecin sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizm Spektrum
Bozukluğu çocuğun çevresiyle yeterli düzeyde sosyal ilişkiler
kuramaması, konuşma-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar
göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine sahip
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olmasıyla betimlenir. Genel durum, zihinsel gelişim ve etkileşim
sorularının düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum
Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile
topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında
yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını
gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu
yana çalışmalarını yürütmektedir.
İstanbul Kalkınma Ajansı Hakkında:
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen
ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar
Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman
ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.
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ÇOCUĞUNUZA KENDİ BAŞINIZA ÖĞRETEBİLECEĞİNİZ
10 TEMEL BECERİ
Bu seri otizm, down sendromu, yaygın gelişimsel yetersizlik veya dil
geriliği tanısı konulmuş çocuğa sahip ailelere kendi ev ortamlarında
çocuklarının temel dil ve öğrenme becerilerini destekleyebilmelerine
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.
Otizm, down sendromu, gelişimsel yetersizlik veya basit dil geriliği
gibi risk taşıyan ya da tanı almış ancak iyi eğitime erişim imkanı
olmayan ailelerin sık sık sordukları sorulardan biri genelde “Nereden
başlayalım?” olur. Çocuklarının gün be gün daha da geride kaldığını
söylerler. Çocukları öfke nöbetlerine girer, dili öğrenemezler, bir sürü
şeye karşı takıntılı davranış gösterirler. “Nereden başlamalıyım?”
sorusunu soran ailelere bu seriyi kullanarak işe başlayın demek
verilebilecek en doğru cevap olacaktır.
Seri, ebeveynlere karmaşık eğitimlerin basitleştirilmiş bir versiyonunu
sunar. Çocuğu yeni otizm tanısı almış veya dil gelişimiyle ilgili başka
sorunları olan kişilere verilmesi gereken önemli bilgileri aktarır. Ayrıca,
Uygulamalı Davranış Analizi ve Sözel Davranış Yaklaşımı ilkelerini
ailelerin nasıl kullanacağına ilişkin kolay anlaşılır hale getirilmiş
açıklamalar sunar. Sözel Davranış Yaklaşımının, risk grubundaki
bebekler ve küçük çocuklarda otizmi engelleyebildiğini gösteren
bilimsel bulgular mevcuttur.
Seri, her birinde farklı bir beceri öğretiminin anlatıldığı 10 kitapçıktan
oluşmaktadır. Ailelerin kolayca anlayabilmelerini sağlamak amacıyla
kitapçıklar adım adım açıklamalar, ayrıntılı örnekler ve çizimlerle
donatılmıştır. Seride yer alan kitapçıklar aşağıda sırasıyla verilmiştir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme
Kitapçıkların hazırlanmasında önerilerini ve yazılı materyallerini bizimle
paylaşan Dr. Mary Lynch Barbera’ya teşekkür ederiz.
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BASİT KOMUTLARI YERİNE GETİRME
Her ne kadar dil ve iletişimden söz edildiğinde akla çoğunlukla ve
öncelikle ifade edici dil becerileri; başka bir deyişle, konuşma gelse
de iletişim kurabilmek için ifade etmenin yanı sıra başkalarının
söylediklerini anlamaya da gereksinim duyarız.
Günlük yaşam akışında herhangi bir gerekçeyle iletişim kurmak ya
da sosyal etkileşim başlatmak için çoğu kez insanlara isimleriyle
sesleniriz. Kimi zaman onların dikkatini çekebilmek için seslenirken
sesimizi yükselttiğimiz ve vücut hareketlerimizi kullandığımız
durumlar bile olur. İnsanların dikkatini kendimize çektiğimizden
emin olduktan sonra iletmek istediğimiz mesajı ifade etmeyi tercih
ederiz. Bunun için dikkatini çekmeye çalıştığımız kişinin bize bakıp
bakmadığını ve bizimle göz kontağı kurup kurmadığını kontrol ederiz.
Başkalarının bize ismimizle seslenmesi durumunda da bunu bir
iletişim girişimi olarak algılar ve dikkatimizi ismimizi söyleyen kişiye
yöneltiriz. Bu sırada çoğunlukla bize seslenen kişiye doğru bakar ve
onunla göz kontağı kurarız. Bu davranışımız bizim iletişim girişiminin
ardından devam etmesi beklenen sürece dikkatimizi yöneltmemizi
s a ğ l a d ı ğ ı g i b i , b i ze
seslenen kişiye de onun
iletişimsel girişimini
kabul ettiğimiz ya da
iletmek üzere olduğu
mesajı almak üzere hazır
bulunduğumuz mesajını
verir.
Bu kitapta, alıcı dil becerisi
olarak kabul edilen adı
seslenildiğinde tepki
verme ve başkalarının
komutlarını yerine
getirme becerilerinin nasıl öğretileceği üzerinde durulacaktır.
Günümüzde, herhangi bir toplumda bağımsız olarak yaşayabilmek
için, binlerce alıcı dil mesajını alabilmek ve bunların her birine uygun
tepkiler verebilmek gerekmektedir. Bu mesajların bazıları oldukça
basitken, bazıları son derece karmaşıktır.
Bu kitapta size aktarılan program kapsamında alıcı dil becerilerini
öğretirken çocuktan, bir başka kişinin sözel ifadesini anlaması
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ve bu ifadenin barındırdığı yönergeye uygun tepkide bulunması
beklenmektedir. Teknik anlatımla, çocuğa bir sözel uyaran
sunulmakta ve bu uyarana karşılık sözel olmayan bir tepkide bulunma
öğretilmektedir. Örneğin, “Buraya gel” denildiğinde masaya gelme ve
“Oyun zamanı” denildiğinde yerinden kalkma becerileri, birer alıcı dil
becerisidir. Bu kitap boyunca öncelikle çocuklara adı seslenildiğinde
tepki verme ve basit komutları yerine getirme becerilerinin nasıl
öğretileceğine ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
Sadece konuşmada gecikmesi olan tipik çocuklar ile gelişimsel
gecikmesi olan bazı çocuklar karşılaştırıldığında iki grubun da aynı
derecede oldukça iyi alıcı dil becerilerine sahip olduğu görülür. Pek
çok ebeveyn, çocuklarının nasıl da ona söylenen her şeyi anladığı
konusunda yorumlarda bulunur, aynı zamanda çocukları ebeveynlerin
isteklerini de yerine getirmektedir. Konuşamayan bir çocuk “Bana
topu getir” veya “ Git de bezini getir” gibi cümlelerle kendisinden
istenenlere pekâlâ tepki verebilir. Ancak, otizmli çocuklar kimi zaman
sanki işitme engelli gibidirler, çünkü kendilerinden istenenlere karşı
hiçbir tepki göstermezler. Hatta bazı ebeveynler başka doktorlara
gitmeden önce çocuklarını odyologa gösterirler. Keşke sorun bu kadar
basit olsaydı. Bir çok ebeveyn adına tepki vermese de çocuklarının
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başka durumlarda kulaklarının çok iyi duyduğunu genelde fark
ederler.
DEĞERLENDİRME
Bugün otizmi fazlasıyla tanıyan biri olarak, şimdi şunu söylemek
isterim ki esas suçlu onu adına tepki vermeye iten motivasyondur,
kulaklarının iyi duymaması değildir.
Danışmanlık yaptığımız ebeveylere ilk söylediğimiz şey, çocuklarının
adını çok tekrar etmeyi kesmeleri olur. Ebeveyler istediklerinin ne
olduğunu çocuğa anlatma ve yaptırma çabalarına dalıp gitmişken
aslında çocuklarının adını talepleriyle tamamıyla eşleştirirler.
Dolayısıyla bütün gün duyduğu tek şey “Doruk ayakkabılarını
al,” veya “Doruk burnuna dokun,” veya “Doruk buraya gel”den
ibarettir. Nadiren tepki verdiği için ve onu razı etmek amaçlı ipucu
vermeyi daha bilmediklerinden, her seferinde daha da yüksek sesle
konuşurlar. Talepleriyle eşleştirdikleri adı gün boyunca defalarca
tekrar ederler. Ebeveylere çocuklarının içine adı eklenmeksizin basit
bir dile ihtiyaç duyduklarını söyleriz. Buraya gel, ayakkabılarını al, vb.
Onlara ayrıca adını taleplerle değil,
olumlu pekiştirmeyle eşleştirmeleri
gerektiğini söyleriz. Örneğin, adını
sadece ona yiyecek, içecek veya
eğlenceli etkinlikler yaparken
sunmalarını söyleriz. “Doruk, bak
sana patates cipsi,” “Doruk, salıncakta
sallanalım,” “Hoppacık, Doruk” vb.
Çocuğunuzun alıcı dilini
değerlendirmekte en zor kısım,
çocuğunuzu değerlendirirken
mütemadiyen ipucu vermediğinizden
veya görsel bir ipucu sunmadığınızdan
emin olmanızdır. Alıcı dil becerilerini
değerlendirirken elleriniz iki
yanınızda hareketsiz durmalı, sesiniz,
hatta bakışlarınız bile nötr olmalı,
renk vermemelidir. Bu haldeyken
açık ve kesin bir yönerge verin,
örneğin “Burnuna dokun” deyin.
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Eğer çocuk burnuna dokunursa
ne söylediğinizi anlamıştır. Fakat
önce başına, sonra burnuna
dokunursa, bu hata olarak kabul
edilir.
Tipik gelişim gösteren
ço c u k l a rd a g e n e l o l a ra k
sağlam alıcı dil yetileri bulunur,
Kimi otizmli çocuklarda ilk
değerlendirmenizde hiç alıcı
dil becerisi bulamazsınız, kimi
otizmli çocuklar ise bu alanda
neredeyse yaşına uygun davranır.
Çocuğunuzun günlük yaşamında
yerine getirmesi uygun olan
yönergeleri yukarıda anlatıldığı
gibi değerlendirin. Zorlandığı yönergelerin daha sonra öğretimini
gerçekleştireceksiniz. Aşağıdaki tabloda küçük yaştaki çocukların
yerine getirebileceği bazı basit yönergelere örnek verilmiştir. Arzu
ederseniz bu yönergelerden de yararlanabilirsiniz.
Basit komutlar

Alkış yap
Bana bak
Bay bay yap
Eller yukarı
Eller aşağı
Buraya gel
Ayağa kalk

Evet yap (Başını yukarı aşağı sallar)
Hayır yap (Başını sağa sola sallar)
Otur
Ayaklarını yere vur
Masaya vur
Kapıyı aç
Zıpla burnunu göster

Kollarını bağla
Dur
Koş
Başına dokun
Karnın nerede
Ayakkabına dokun

ÖĞRETİM
Adı seslenildiğinde tepki vermeyi öğretme
Çocuğunuza yönerge takip etmeyi öğretirken ipucu vermek, izlemeniz
gereken önemli bir yöntemdir. Önceki bölümde belirttiğim gibi,
çocuğunuzun adını taleplerle ilişkilendirmeyin. Adı seslenildiğinde
tepki vermek otizmli pek çok çocuğun sahip olmadığı bir beceridir.
Çocuğunuzun adını kullanma sıklığınıza sınır koymanız, adıyla
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çağrıldığında tepki vermeyi öğrenmesine yardımcı olacaktır; Bu
şekilde adını, kendisinden talep edilen bir sürü şeyin parçası olarak
görmeyecektir.
Çocuğunuzun adına tepki vermesi için benim önereceğim strateji
şöyle: Doruk, birisi ona adıyla seslendiğinde neredeyse hiç tepki
vermemektedir. İlk iş olarak, çevresindeki herkese gün boyu onun adını
kullanmayı bırakmalarını
veya sınırlandırmalarını
s öy l ey i n . A rd ı n d a n
Doruk’un en güçlü
kolay tüketilen veya
kontrol edilebilen
pekiştireçlerinden birkaç
tanesini alın (örneğin
cips ve baloncuklar
diyelim) ve kendisi başka
bir etkinlikle meşgulken
tam arkasında durun.
Yarım m etre kad ar
arkasındayken adıyla
onu çağırın ve hemen
o m z u n a d o k u n a ra k
onu kendinize çevirin,
ardından ona bir
c i p s ve r i n . A ş a m a
aşama, ipucunu biraz
daha geride durarak
silikleştirin ve omzuna
dokunmayı bir iki saniye geciktirin. Adına tepki verme çalışması bu
şekilde gün boyunca pekiştireç sunabildiğiniz her an sürdürülebilir.
Aslına bakarsanız alıcı dil becerileri üzerinde çalıştığınız zamanlarda,
ipucuyla devam ettirebileceğiniz şekilde yönerge verseniz iyi olur.
Çocuğunuzu bitmeyen taleplerle bombardımana tutmayın. Bu
program, hem çocuğunuz hem de sizin yapabildiğinizi görmeniz
bakımından güven kazanmanız amacıyla başlangıç seviyesinde
kolay tutulur. İlerledikçe, her olumsuz yorum veya düzeltmeye karşı
bol miktarda olumlu konuşma sunduğunuzdan emin olmalısınız.
Uzmanlar, her bir olumsuz yorum için sekiz olumlu yorum kullanılması
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gerektiğine işaret eder. Bu programa sadece siz değil, eşiniz, bakıcınız,
eşinizin annesi vb. dahil herkesin katılması gerekir.
Herkes bir arada çalışırsa, kısa süre içinde çocuğunuzun basit
komutları takip etmeye başladığını göreceksiniz. Aksi takdirde
problem davranışlarda tırmanmalar ve söz dinlememeler görmeye
devam edeceksiniz. Durum buysa, çocuğunuzun yetişkinlerle olan
ilişkisini gözlemlerken olumlu ve olumsuz yorumları sayıp uygulamayı
kimin takip etmediğini anlayabilirsiniz. Bu kişiyle gözlem sonuçlarınızı
paylaşın ve ardından ondan sizi çocukla etkileşim içindeyken izlemesini
isteyin ve sonrasında olumlu ve olumsuz yorumları yeniden sayın.
Genellikle insanların olumlu oldukları konusunu kolayca abarttıklarını
(gerçeğin aslında öyle olmadığını), yaptıkları olumsuz yorumları ise
hafife aldıklarını bulguladım.
Basit komutları yerine getirmeyi öğretme
Yoğun öğretim seansları vermeye başlamadan önce elinizde makul
sayıda “hedeflenmiş basit komut listenizin” olmasını tavsiye ederim.
Yoğun öğretim esnasında, basit komutları takip etme, vücut bölümleri
ve nesne tanıma gibi birkaç tane alıcı dil programı başlatmanızı da
öneririm.
Her bir dil programı için en
az iki hedefiniz olmalıdır,
böylece çocuğunuzun ikisi
arasındaki farkı anladığını
söyleyebilirsiniz. Danışmanlık
ve r m eye b a ş l a d ı ğ ı m i l k
zamanlarda, bir anne iki
yaşındaki oğlu Ali ile birlikte
evime gelmişti. “Alkış yap”
komutuna karşı Ali’nin ellerini
çırpıyor olmasından dolayı
son derece gururluydu ve bu
beceri artık ileride daha da
geliştireceği beceriler hanesine
yazılmıştı. Ali’yi bu hedefe
tepki verir hale getirmek aylar
almıştı, bu yüzden annesine
Ali’nin bu beceride gerçekten
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ustalaşmış kabul edilmesi için iki ya da daha fazla hedef arasından
bu yönergenin farkını idrak ettiğini gösterebilir olmasının gerektiğini
söylediğimde, çok daha fazla hayal kırıklığına uğramıştı.
İşin özü şu: otizmli bir çocuğa ayrı ayrı tek bir şeyi öğretip bu tek beceri
için ona bir sürü ödül sunarsanız, ikinci veya üçüncü hedefi öğretmeniz
çok zorlaşır. Eğitmen “Alkış yap” dediğinde Ali büyük olasılıkla “da
da” gibi bir şey duymaktadır. Yani “Ayağa kalk” hedef olduğunda,
yine “da da” cümlesini duyacaktır. İkisini yan yana koyduğunuzda,
Ali’nin ödülü kazanabilmek
için doğruyu bulma oranı yarı
yarıya olacaktır. Aslında “Alkış
yap” yönergesini duymayı hiç
öğrenmemiştir. Eğer program
başına en az iki hedef
seçerseniz, çocuk başından
itibaren, farkını doğru anladığı
komut için ipucu ve ödül alır.
Alkış yap, ayağını yere vur,
ayağa kalk, otur, masaya vur,
zıpla, dön, eller yukarı, kollarını
bağla gibi komutların hepsi
yoğun öğretim seanslarınız
için doğru hedeflerdir. Eğer
çocuğunuz bu basit komutların
herhangi birini söylediğinizde
zaten yapıyorsa, ustalaştığı
her hedefi bir forma kaydedin,
böylece öğrenmekte olduğu
hedeflerle bildiği hedefleri
k a r ı ş t ı ra ra k ö ğ re t m eye
buradan başlayabilirsiniz.
Bildiğini düşündüğünüz hedeflerin bir listesini yaptıktan sonra,
öğretim seansınızın başında çocuğunuzun bu hedef becerileri yerine
getirme düzeyini saptamak için bir değerlendirme yapabilirsiniz.
Diyelim ki, “Alkış yap”, “Ayağını yere vur” ve “Ayağa kalk” komutlarını
yerine getirmeyi öğretmek istiyorsunuz. Öğretime başlamadan önce,
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bu hedeflerden birini seçin (her seferinde aynısını seçmeyin, komut
sırasını karıştırın) ve hiç ipucu sunulmadan çocuğun yönergeye doğru
tepki verip vermediğini değerlendirin.
Eğer “Ayağını yere vur” diyorsanız, bakışlarınız çocuğun ayağına
kaymasın, aksi türlü ipucu vermiş olursunuz. Yoklama sırasında hiç
ipucu vermemeye dikkat etmelisiniz. “Alkış yap” dediğinizde sesinizi
yükseltmeyin, bakışlarınızı çocuğun ellerine yönlendirmeyin veya
ona dokunmayın. Değerlendirme formunda “Evet” ya da “Hayır”
sözcüklerini yuvarlak içine alarak işaretleyin. “Evet” işareti, sadece
çocuğun hiç ipucu almadan uygun tepkiyi verdiği durumlarda yuvarlak
içine alınır. İlkini yaptıktan sonra diğer iki hedefin yoklamasını almaya
devam edersiniz.
Bir alıcı dil becerisi için nasıl yoklama yapacağınızı aşağıdaki örnekte
bulabilirsiniz.
Anne: “Alkış yap” der, ipucu
sunmadan nötr bir sesle.
Çocuk: Başını masaya vurur.
Anne: Yoklama sayfasında
“Hayır” şıkkını yuvarlak içine
alır.
Belirlediğiniz hedefleriniz
için yoklamayı bitirdiğinizde,
bu hedeflerin öğretimine
geçebilirsiniz.
Yeni bir beceri öğretirken,
önce tam fiziksel ipucu
verirsiniz, ardından onu tam
model olma ipucuna geçerek
silikleştirirsiniz, onu da kısmi
model olma ipucuna geçerek
silikleştirirsiniz.
Öğretim seansınız içinde, her bir hedefi birkaç kez “yakalayarak”
bir sonraki gün yapacağınız ön değerlendirmede doğru tepki alma
şansınızı artırmaya çalışırsınız. Ön değerlendirme almak önemli bir
değerlendirme aracıdır, bu arada hedeflerinizin her birini her gün
makul ölçüler dahilinde öğretmeye devam etmelisiniz.
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“Ayaklarını yere vur” gibi bir komutu nasıl öğretebileceğinizi
anlatayım: “Ayaklarını yere vur” veya “Ayağa kalk” gibi bir yönerge
vermeden önce, ikiniz de sandalyede oturacak şekilde çocukla
yüz yüze durmalısınız. Burası önemli, çünkü çocuğunuzu masaya
oturtursanız, “Ayağını yere vur” komutunu verdiğinizde sandalyeyi geri
çekmek durumunda kalacağınız için çocuğa ipucu vermiş olursunuz.
Alıcı dil becerileri
üzerinde çalıştığınızı
unutmamalısınız.
Çocuğunuza fiziksel
ipuçlarını anlamayı
öğretmiyorsunuz, o
halde ona hiç görsel
ipucu vermemelisiniz.
Baba: “Ayağını yere
vur” der ve hemen
ellerini nazikçe
çocuğun dizine koyar
ve ayağını yukarı aşağı
indirip kaldırarak ayak
vurma hareketine tam
fiziksel ipucu sunar.
Çocuk: Babadan aldığı tam fiziksel ipucuyla ayağını yere vurur.
Baba: “Evet, doğru …. Ayağını yere vur …” Çocuğun dizine hafifçe
dokunarak ipucu verir.
Çocuk: Azaltılmış ipucuyla çocuk ayaklarını yere vurur.
Baba: Gülümseyerek çikolata drajesini verirken “Ayaklarını çok güzel
yere vurdun” der.
Baba: “Alkış yap.”
Çalışılacak diğer beceri vücut bölümlerini ayırt etme programıdır.
Programları birleştirirseniz, “Alkış yap,” “Ayaklarını yere vur”, “Başına
dokun” şeklinde üç hedef seçebilirsiniz. Vücut bölümleri programı,
çocuğunuza aldığı komuta göre kendi farklı vücut bölümlerine
dokunmayı öğretir. Büyük vücut bölümleriyle başlayın ve birbirine
çok yakın olmayan bölgeleri seçin. Karın ve başı seçmek iyi olur,
burun ve gözü seçerseniz başlangıç hedefleriniz büyük olasılıkla
fazla yakın olacaktır.
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Komutları yerine getirmede yaptığınız gibi, öğretmeye başlamadan
önce ön değerlendirme alın. Ayrıca, yine komutları yerine getirmede
yaptığınız gibi vücut bölümlerinde de dikkatli bir biçimde, ipucu
sunmayı, ipucunu silikleştirme yöntemlerini dikkatli bir karışımla
ortaya koyun.
Aşağıda taklit edebilen bir çocuğa, sorulduğunda vücut bölümlerini
gösterebilmeyi nasıl öğretebileceğinize ilişkin bir örnek bulacaksınız:
Anne: “Başına dokun.” Hemen kendi başına dokunarak model olur.
Çocuk: Modeli takip ederek başına dokunur.
Anne: “Çok güzel başına dokundun” derken ikisi de ellerini başlarından
indirip nötr duruma sokarlar.
Anne: “Başına dokun”, ipucu olmadan.
Çocuk: Başına dokunur.
Anne: “Karnına dokun.” Hemen kendi karnına dokunarak model olur.
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Bu örneklerin ikisi de öğretim sırasında bir hedeften ötekine
geçmenin önemini göstermektedir. Bir kerede on defa “Başına
dokun” demeye odaklanmayın, hemen “Karnına dokun”a geçin.
Çocuğunuza sözünüzü dinlemeyi öğretmelisiniz ve o da, ilk başta
öğrendiklerinden, sonradan öğrendiklerini ayırt etmeyi öğrenebilsin.
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NOTLAR
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