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 SORULARA SÖZLÜ CEVAP VERME
Sorulara cevap verebilme yetisi çocuğun diyalog becerilerinin
gelişmesinde önem arz eder. Bazı çocuklar, otizm teşhisi almadan
önce sorulara cevap verebilme becerilerine bir ölçüde sahip olabilirler.
Ancak bu aşamada şarkılardaki veya anaokul tekerlemelerindeki
boşlukları doldurma becerilerine sahip olabilmeleri de önemlidir.

DEĞERLENDİRME
Dil seviyesi az olan çocukları değerlendirdiğimde, çok bilinen
şarkıların boşluklarını doldurmalarını çoğunlukla sağlarım. Bu beceriyi
değerlendirmenin anahtarı çocuğun defalarca dinlediği bir şarkıyı
söylemektir. Her dizedeki son sözcüğü söylemeden bırakın. Örneğin,
“Mini mini bir kuş donmuştu.” şarkısını
söylerken, yüksek sesle ve yavaş
yavaş şarkıya başlayın: “Mini mini
bir kuş ...”, son sözcüğü söylemeden
bırakın. Çocuğunuz boşluğu sözcükle
doldurmazsa “donmuştu,” diyerek
siz tamamlayın, ardından bir sonraki
dizeye geçin: “Pencereme………” birkaç
saniye çocuğun boşluğu doldurması
için bekleyin: “Konmuştu”. Söylemezse,
siz eksik sözcüğü söyleyerek boşluğu
tamamlayın.
Çocuğunuz şarkılarda tek sözcüklü
boşlukları doldurabiliyorsa, bir sonraki
aşama günlük yaşamda karşılaşacağı
daha işlevsel cümleciklerdeki boşlukları
doldurup dolduramadığına bakmaktır.
O noktaya vardıysanız şöyle bir şey
söyleyebilirsiniz, “Uykumuz gelince yattığımız yer ……………....”, “Su
içmek için gerekli olan şey…………….. ”, çocuk “yatak” ve “bardak” diye
doldurabilecek mi bakın. Çocuğun bu türden basit doldurulabilir söz
içi becerilere iyice hakim olabilmesi gerekir ki, daha zor olan, örneğin
“Uçan bir şey söyle?” “Üç tane renk söyle”, veya “Hangi meyve sarı?”
gibi karmaşık söziçlerini cevaplamaya başlayabilsin. Söz içinin başka
bir insan tarafından zemini hazırlanmış bir soruya verilmiş yanıt
olduğunu aklınızda tutmayı unutmayın.
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ÖĞRETİM
Bu bölümde nasıl öğreteceğinizi
öğreneceğiniz beceri, söz içi olarak
bilinen basit sorulara cevap verme
becerisidir. Bu beceri, sohbet
edebilmenin esası olan sorulan soruya
cevap verebilme yetisidir. Çocuğu
otizmli olan pek çok aile, özlemle
çocuklarının kendileriyle sohbet
etmesini bekler. Ben artık şimdi, bu
isteğin büyülü bir süreç olmadığını,
sohbet becerilerini yapılandırmak için
sistematik süreçlerin takip edilmesi
gerektiğini biliyorum. Çocuğunuzun
sizinle bir gün tam anlamıyla sahici bir
sohbet kuracağına gerçekten inanın.
Aşağıda becerileri gösterilmiş haliyle
tipik bir yetişkin sohbeti bulacaksınız:
Aysun: Sizi buralarda daha önce görmedim.
Cemil: Evet, Ankara’dan daha yeni taşındım buraya.
Aysun: Öyle mi? Ankara’nın neresinden?
Cemil: Gölbaşı. Ankara’ya yakın.
Aysun: Ankara’yı çok severim.
Cemil: Ankara’nın simidini sever misin?
Aysun: Evet!
Gördüğünüz gibi, tipik bir sohbette bir çok sözel becerinin karışımı
bulunuyor. İleri seviyede adlandırmalar ve yorumlar genellikle ilgi
edinmek için yapılan istek bildirmelerdir ve çoğunlukla sohbet
başlatmaya hizmet ederler. Bunların içerisinde “Gömleğine bayıldım”
veya “Çok güzel bir gün. Hava mükemmel” gibi ifadeler vardır. Sohbetin
ikinci yarısı bilgi edinmeyi amaçlayan istek bildirmelerdir ve “Nerede
oturuyorsun?”, “Oraya nasıl gittin?”, “Neden böyle yaptın?” gibi
sorularla ortaya çıkar. Bu ileri istek bildirme becerilerini geliştirmede
otizmli çocuklara verilen yönergelerin çok net, açık seçik yapılması
gerekir ve çok daha sonra, belki çocuğunuzun nesneler ve eylemler
için istek bildirebildiği herkes tarafından kabul edildikten bazen aylar
veya yıllar sonra öğretilir.
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Sohbetin son parçası ise tepkilerdir (5N1K sorularına verilen cevaplar).
Söz içinin öncülü, sözel bir uyarandan ibarettir. Ekolali denince,
eğitmenin söylediği sözcüğün aynen söylenmesi beklenir. Söz içi
becerisini, ekolaliden ayrılan tarafı ise, çocuğun vereceği söz içi
tepkisinin, eğitmenin ipucunda barındırdığından tamamıyla farklı bir
sözcük seti gerektirmesidir.
Biraz kafa karıştırıcı gibi geliyor ama aslında başlangıç seviyesinde
öğretmek çoğunlukla kolaydır. Çünkü öğretim, anaokul tekerlemeleri
ve şarkıları gibi eğlenceli etkinliklerde basit boşluk doldurmaları
kapsar. Çalıştığım bir çocuk
daha iki yaşındayken annesi
onun sık duyduğu çocuk
şarkılarında, dizelerdeki son
sözcükleri tamamlayabilme
becerisini tesadüfen fark
etmişti. Ayrıca ben de
yaptığım değerlendirmeler
sırasında, pek çok çocuğa
eksik cümleler verdim. Onlar
da, ebeveynleri yapamaz diye
bildirdiği halde, bıraktığım
boşlukları doldurdular.
Söz içi becerilerini öğretmeye
başladığınızda, çocuğun
aşina olduğu ve sık duyduğu
ş a r k ı l a r ı s e ç i n . B i rço k
animasyon şarkısı çocuklar
üzerinde büyüleyici bir etkiye
sahiptir. “Ali Baba’nın Çiftliği”
şarkısı, az konuşan çocuklar
için çok iyi bir seçimdir. Siz
taklidi yaptıktan sonra “diye
bağırır” şeklinde boşluk doldurmak veya “me me” gibi hayvan seslerini
şarkı içinde söylemek genellikle kolay verilebilecek tepkilerdir.
Boş bırakılan sözcükleri doldurmayı öğretmek, işlevsel bir beceri olup
gün boyunca uygulanabilir, zira pek çok gündüz bakım evinde ve
anaokul sınıfında, bu şarkıların sık söylendiği etkinlikler yapılmaktadır.
Dualar, andımız ve popüler şarkılar aynı yolla daha büyük çocuklara
ve yetişkinlere öğretilebilir.
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Eğer çocuğunuz konuşabiliyorsa, öyle bir alıştırması seçin ki
doldurulması gereken boşluk çocuğunuzun bildiği bir sözcük olsun.
En iyisi, çocuğun sevdiği ve onu motive eden bir şarkı seçerek işe
başlamaktır. Örneğin “Sar sar sar makarayı” şarkısını söyleyerek
çalışmalarınıza başlayın. Yavaş yavaş ve hareketler katarak şarkıyı
söyleyin. Ardından son sözcüğe gelince bir iki saniye sessiz kalın. Şöyle:
“Sar sar sar ……………....” Eğer çocuk tepki vermezse, sözcüğü şarkı
şeklinde çok abartarak söyleyin. Sonra şarkıyı tekrar söylemeye girişin.
Nilay beceriyi aşağıdaki gibi öğreniyor:
Anne: “Sar sar sar (iki saniye sessizlik) MAKARAYI!”
Nilay: Oturuyor ve gülümsüyor
Anne: “Sar sar sar M..... ”.
Nilay: “Makarayı”
Anne: “Mükemmel söyledin … Hadi bir daha deneyelim. Sar sar sar
………… .”
Nilay:“Makarayı”
Anne: “Çöz çöz (iki saniye sessizlik) ÇÖZ!”
Her söylediğiniz şarkıda iki veya üç hedef sözcük seçin. Örneğin, bu
şarkıda makara ve sar/çöz
sözcüklerini hedeflersiniz.
Barney’nin “Seni seviyorum”
şarkısında ise hedefleriniz
sen ve ben olur. Bu şarkıların
ikisinde de, hedef sözcükler
sık sık karşımıza çıkar ve
çocukların çoğu bu şarkıları
söylemeye bayılır. Nilay bu
dört hedefte ustalaşınca
hemen bu şarkılardan ek
yeni sözcükler seçin veya
çocuğunuza yeni bir şarkı
söyleyin.
Çocuğunuz pek çok şarkının
dizelerinde eksik bırakılan
son sözcüğü tamamlama
konusunda ustalaşınca,
geriye zincirlemeyi başlatın
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ve cümledeki son iki sözcüğü boş bırakın. Eğer Nilay, siz “Parla,
parla, küçük” diye şarkıyı söylediğinizde, “yıldız” diyorsa, bir sonraki
hedefiniz “küçük yıldız” olacaktır.
Boşluk doldurma için iki veya üç saniyeden çok beklemeyin çünkü
çocuğunuza sözcükleri fiziksel ipucuyla söyletemezsiniz. Eğer bu
teknik işe yaramazsa,
oyuncak bir yıldızı veya
bir yıldız resmini havaya
kaldırıp ipucu olarak
sunabilir, adlandırmayı
aktarabilirsiniz.
Anlattığımın neye
benzeyeceğine bir örnek
vereyim:
Anne: Yıldız resmini
kaldırır. “Bu nedir?”
Nilay: “Yıldız.”

küçük…………….” yıldız resmini yukarı kaldırır.

Anne: “Doğru.” Yıldızı
ye re koya r. “ Pa r l a ,
parla, küçük …………..”
yıldızı havaya kaldırır
ve “YILDIZ” diye
şarkıyı yüksek sesle
söyler. “Bir kez daha
deneyelim. Parla, parla

Nilay: “Yıldız.”
Anne: “Harika söyledin, yıldız … Parla, parla küçük……………………...”
Resim gösterilmez.
Nilay: “Yıldız.”
Anne: “Merak ediyorum sen nesin …”
Aynı süreç, (Baş parmağım) gibi ana okul şarkılarını söylerken, eğlenceli
etkinliklerde veya günlük rutinleri yaparken (yıkayalım, fırçalayalım
vb.) işinize çok yarar. Boşluk doldurmayı gün boyunca kullanmak
dili hem gömülü olarak sunar hem de bir oyun malzemesi haline
getirir. İşaret dili kullanan çocuklar, bildikleri bir işareti kullanırsanız
9

(ustaca bildirebildikleri istekler)
bu etkinliklerden daha çok
yararlanırlar. Eğer çocuk,
topla oynamak istediğinde
“top” işareti yapabiliyorsa,
i l k z a m a n l a rd a s u n u l a n
boşluk doldurma “Yakala
ş u … … … … … … . . ,” o l a b i l i r.
Veya baloncuk yapmaktan
hoşlanıyorsa , “Üfleyip…………….
yapalım” diyebilirsiniz ve
çocuğun “baloncuk” sözcüğünü
işaret diliyle söylemesine izin
verirsiniz.
Belki de şu anda tüm bu transfer
işlemlerinin nasıl anlamlı
bir sohbete dönüşeceğini
merak ediyorsunuz. Hemen
dönüşmeyecek. Burası
başlangıç noktası. Çocuğunuz
şarkılardan küçük bölümler
söyleyebildiğinde ve boşluk
doldurma tekniğinde
ustalaştığında, çıtayı bir üst seviyeye yükseltebilirsiniz. Bir sonraki
becerilerini belirlemek için çocuğunuzun ustalık kazandığı adlandırma
listesine bakın.
Adlandırma listesinde şimdiden onlarca adlandırma olmalı. Bunların
içinde yatak, kedi, kalem, pizza gibi sözcükler vardır; nesnelerin
nitelikleri ve işlevleri üzerinde çalışmaya bu adlandırmalarla başlayın.
Yapacağınız betimleyici açıklamaların en sonuna hedeflediğiniz ad
gelecek şekilde boşluk bırakacaksınız. Nesnelerin niteliklerini, işlevlerini
veya sınıfını öğretirken bu adlandırmaları kullanacaksınız. Siz “Senin
uyduğun yer…………” dediğinizde, çocuk “yatak” diye tepki vermelidir
ya da “Miyav, miyav demiş……………..”, dedikten sonra bekleyeceğiniz
tepki “kedi” olacaktır.
Bu ileri seviyeye geçtiğinizde, resimle ipucu verebileceğiniz adları
kullanın. Burası önemli, çünkü kalem resmini göstererek “Tutarak
yazı yazdığın şeye ………. denir” şeklindeki açıklamaya ipucu vermek
kolayken, “Kalemi tutup yazı” şeklindeki bir kısa cümleye ipucu vermek
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fazlasıyla zordur.
Çocukların çoğu, “Nerede uyuyorsun?” gibi 5N1K sorularını,
boşluklu soruları doldurmakta ustalaşmadıkça (“Senin uyuduğun
yer....”) cevaplamayı beceremez. Çocuğunuz boşluklu/basit soruları
doldurabildiği andan itibaren görsel ipuçlarını silikleştirmeye
başlayabilir ve bu beceriyi daha zor 5N1K sorularına aktarabilirsiniz.
Aşağıda, 5N1K sorusuna Caner’in cevap vermesiyle sonuçlanan birkaç
tane aktarma örneği bulacaksınız. Aktarma basit seviyedeki boşluk
doldurmadan 5N1K sorularına yapılmakta. Örneklerin geçerli tepkileri
sayılabilmesi için görsel ipucuyla başlatılmaması gerekir.
Anne: “Senin uyuduğun yer?”
Caner: “Yatak.”
Anne: “Doğru … Uyuduğun yer neresi?”
Caner: “Yatak.”
Anne: “Suyu içerken kullandığım şey?”
Caner: “Bardak.”
Anne: “Doğru … Neyle su içersin?”
Caner: “Bardakla.”
Lütfen, çocuğunuzun akıcı bir
biçimde adlandırma yapabildiği
sözcüklerle çalıştığınızdan
emin olun. Örneğin, eğer
çocuğunuz “araba” sözcüğünü
adlandıramıyorsa “Tekerlekleri
olan şeye ………… denir,” sorunuz
karşısında ya karmakarışık bir
tepki alacaksınız ya da tepki
alamayacaksınız.
Birkaç yıl önce, bir öğrencime
“Kanatları olan şey nedir?”
sorusuna cevap verirken “Uçak”
demesi öğretildiğinde, ben de bu
konuda dersimi en ağır şekilde
almıştım. Gerçek bir uçağın
kanatlarını işaret edip çocuğa
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bu bölümlerin ne olduğunu sorduğumda, çocuk “kanatlar” deyip
adlandıramayınca, bir programlama hatası yaptığımızı aylar sonra
da olsa fark ettim.
Çocuğunuz için çok az anlam ifade eden ve onun dünyasında işlevsel
olmayan cümlecikleri çocuğunuza ezbere söyletiyor olmanızın
hiçbir amacı yoktur. O yüzden, çocuğunuza sorulara nasıl cevap
vereceğini, nesnenin kendisinin bulunmadığı bir yerde öğretmeden
önce, aynı nesnenin hem adlandırmasını hem de niteliklerini öğretmiş
olduğunuzdan emin olun.
Bir gün bir sınıfta çocuklardan cümle içindeki boşluğu doldurmaları
istenmişti: “Saçakları olan şeye ……… denir?” Cevabın “Süpürge”
o l m a s ı b e k l e n i yo rd u .
Gerçek bir süpürge
gösterildiğinde dahi
saçakları adlandırabilen
öğrenci çıkmadığı gibi,
saçağın ne olduğunu bilen
tipik öğrenci sayısı bile
birkaç taneyi geçmemişti.
On yaşında olan ama
dil gelişimi bakımından
üç yaşa denk bir
çocukla çalışıyorsanız,
adlandırmalarınızı ve söz içi
uygulamalarınızı anaokul
seviyesine uygun seçin.
Söz içi tepkiler üzerinde
çalışırken, adlandırma
becerilerinde uygulamalar
yapmaya devam etmelisiniz, yoksa adlandırma becerileri darmadağın
olabilir. Çocuğunuzun kediye “Miyav” dediğini veya pizza resmini
görünce “pizza ye” dediğini duymaya başlarsanız, bazı adlandırmaların
yeterince güçlü seviyede olmadığını anlamalısınız. Bu defa, adlandırma
becerilerini zayıflatan söz içi hedeflerini ilerletmeden elde tutup,
geriye dönmek ve basit adlandırmalarda çocuğa akıcılık kazandırmak
yapılacak en iyi iş olacaktır.
“Hafta sonu ne yaptın?” veya “BuSgün okulda ne yaptın?” gibi soruları
cevaplayabilmeyi gerektiren daha yüksek seviyeli becerileri öğretmek
ise çok daha karmaşık ve zordur. Eğer çocuğunuz bu seviyeye geldiyse,
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işaret edeceğim birkaç nokta olacak. Cevabını bilmediğiniz soruları
sormayın. Çocuğunuzun o gün okulda ne yaptığını bilmenin bir
yolunu bulup öğretmeniyle koordineli çalışın, böylece gerekirse ipucu
sunabilirsiniz.
Çocuğunuz temel becerilerinin hepsinde ustalaştıktan sonra, daha
yüksek seviyeli söz içi becerileri için en sevdiği DVD’leri veya kitapları
kullanın. DVD’yi durdurup veya kitabı kapatıp, “Minnoş nerede?”
veya “Minnoş ne yapıyor?” gibi birkaç 5N1K sorusu sorun. Yüksek
seviyeli adlandırmalar ve becerileri öğretmenin anahtarı, doğrudan
sunulan ipucunu geciktirerek sunmaktan geçer. Diyelim ki çocuğun
problem çözmeye başlamasını ve daha esnek cevaplar vermesini
istiyorsunuz. O halde şu örneğe bakalım, eğer Minnoş, Oyuncak Hikâyesi
filminde yatağın altındaysa
ve “ M i n n o ş n e re d e? ”
sorusuna çocuğunuz ya
hiç cevap vermiyor ya da
“Bilmiyorum” diyorsa,
“Yatağın altında” diyerek
ipucu sunmayın. Bunun
yerine yatağı gösterip “Bu
nedir?” deyin, çocuğunuz
“Yatak” diyecektir, siz de
“Çok doğru, o halde Minnoş
nerede?” derken çizgi
kahramanın yatağın altında
bulunduğunu elinizle işaret
edin.
Çocuk sorunuzun cevabını
video açıkken başarıyla
c eva p l a d ı k t a n s o n ra ,
sorularınızı görsel uyaran
olmaksızın cevaplamasının zamanı gelmiş demektir. Bu beceri iyice
zordur. Çocuğunuz edatları çok akıcı bir biçimde kullanmadan, o
kitaptaki veya filmdeki bütün nesneleri, eylemleri ve karakterleri
adlandırmadan, asla bu tür yüksek seviyeli adlandırmalara ve
becerilerine girişmeyin, böyle bir etkinliği asla denemeyin.
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