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Dil ve Konuşma Terapi Seti
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7 Aşama olarak tasarlanmıştır. Tüm etaplar bireye sırayla uygulanır.
1-) a-) Oral Motor Değerlendirme-Gelişim Takip Formları
b-) Artikülasyon ve Fonolojik Değerlendirme-Gelişim Takip Formları
c-) (YENİ) Ön Koşul Hazırlık Kitabı: 82. Sayfa 1. Hamur
Dil ve konuşma çalışmaları öncesi birey hazırlık çalışmaları içerir. Dil ve konuşma terapisinde etkili ve kısa sürede
başarı için bu aşamadan başlanması tavsiye edilir.
Bireyin dil, dudak, nefes, yanak, yüz, çene ve dil terapi öncesi hazırlık - ön koşul becerileri alanlarında çalışma planı ve
takip formu olarak kullanılır.
Artikülasyon ve fonolojik problemlerin değerlendirilmesi, çalışma planı ve takip formları olarak kullanılır.
(Eğitimciler için ayrıca teorik bilgilendirme içermektedir.)
2-) Oral Motor Egzersiz ve Etkinlik Kartları
100 Sayfa 13,5 x 15,5 ebatlarında, Gerçek resim, selefon korumalı
Amacı: Seslerin hızlı kazanımı için her sese özel egzersizlerin bulunduğu bu kart serisin amacı; Bireyin oral motor
becerilerini arttırmak, seslerin kolay kazanımını sağlamak, konuşma gelişimi hızlandırmak, oral motor problemlere
dayalı konuşma sorunların giderilmesine destek olmak, terapi sürecini kısaltmak
3-) Taklit ve Oyun Kartları
100 Sayfa 13,5 x 15,5 ebatlarında, selefon korumalı
Amacı: Her sesin taklit, oyun ve dramalarla kazanımı sağlayan ve kolaylaştıran kartlardır. Doğal yolla eğlenceli şekilde
dil ve konuşma gelişimini hızlandırmak ve gecikmiş konuşma, çocukluk apraksisi gibi problemlerin terapileri için
uygundur.
4-) 29 Sesin Ağız içi ve Ağız dışı Görünüm, Konum Kartları
29 Sayfa 13,5 x 20 ebatlarında, selefon korumalı
Amacı: Bireyin artikülatörlerini ( oral motorlarını) koordine ederek seslerin kazanımını kolaylaştırır. Bireyin yaş ve
algı seviyesine göre seslerin ağız içi ve dışı konumlarına bakarak seslerin kolay kazanılmasını sağlar.
5-) Fonolojik Farkındalık Kartları
100 Sayfa 13,5 x 20 ebatlarında, selefon korumalı Spiral Ciltli
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Amacı: Bir biri yerine yanlış kullanılan seslerin düzeltilmesinde kullanılır. Görsel, anlamsal, hissettirme, sesin çıkışı
özelliklerini kullanarak fonolojik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılır. Özellikle bir birine yakın ve çok sık
karşılaşılan fonolojik bozukların hızlı terapisinde kullanılır. Dislekside de kullanılır
6-) Hece, Kelime, Cümle Hikaye ve Terapi Yöntemleri Kitabı
90 sayfa 1. Hamur
Amacı:
Her sesin nasıl çıkarıldığını gösterir, en az 5 farklı kazanım yöntemi içerir.
Seslerin kazanım aşamasından sonra sesin kalıcılığını sağlamak amaçlıdır.
Bireyin yaş ve algısal düzeyine göre uygun yöntem seçilerek ses kazanımı sağlanır.
Akıcı konuşma bozukluklarında egzersiz kitabı olarak da kullanılmaktadır.
7-) Artikülasyon ve Fonolojik Albüm
103 Sayfa a4 boyutunda Spiralli 600 görsel
Amacı: Tüm seslerin kelimenin başından ortasında sonunda bulunduğu 600 görselden oluşur. Artikülasyon çalışması
sonrasında seslerin kalıcılığı amaçlı egzersiz olarak kullanılır. Aynı zamanda Artikülasyon ve fonolojik bozuklukların
değerlendirmesinde kullanılır.
Ayrıca okuma yazma bilmeyen çocuklarda ses egzersizlerinin yanı sıra görsel algı, işitsel algı, kelime hazinesinin
arttırılması için de kullanılmaktadır.
Set nasıl kullanılır
a-) 1. Kategori kullanılarak bireyin genel dil ve konuşma gelişimi, dil ve konuşma çalışması öncesi ön koşul
beceriler, oral motor kullanım düzeyi, artikülasyon ve fonolojik bozuklukları değerlendirilir. Bu değerlendirme
sonucunda çıkan eksikliklerin kapatılmasına özen gösterilmelidir. Artikülasyon değerlendirmesi için sette bulunan
testi setin 7 parçası olan artikülasyon albümünün kullanılması gerekmektedir. Hızlı Sonuç İçin Ön koşul hazırlık
kitabı muhakkak uygulanmalıdır.
b-) Daha sonra problemler türü ne olursa olsun 2. kategori olan oral motor egzersiz ve etkinliklerden başlanması
önerilir. Bu kategori bireyin konuşma organlarını kullanım potansiyelini egzersiz ve etkinliklerle arttıracaktır. Bu
kategori konuşma seslerinin doğrudan çıkarılmasına göre planlanmıştır. Atlanmaması önerilir.
c-) Ardından 3. kategori olan taklit ve oyun kategorisine geçilir. Genelde algı seviyesi yüksek çocuklar bu
kategoride konuşma seslerini rahatça kazanırlar. Özellikle zihin seviyesi 1-6 yaş aralığında çocuklara bu kartlar
drama ve oyunlaştırılarak verilmelidir.
d-) Oyun aşamasında kazanılmayan problem ses olması durumunda 4. Kategori olan ağız için ve ağız dışı ses
konumları kartlarına geçilir. Bireyle ayna karşısında seslerin çıkışları gösterilir. Kartlarla desteklenir.
e-)Bireyde artikülasyon problemi var ise 6. kategoride bulunan ses çıkarma yöntemlerine geçilir. Bu kategoride her
sesin kazanımıyla ilgili 5-6 yöntem bulunmaktadır. Bireyin seviyesine göre bir yöntem seçilmelidir. Başarılı olunamaz
ise diğer yöntemler denenmelidir.
f-) Bu aşamadan sonra konuşmanın akıcı ve kalıcı hale gelmesi için bireyin yaşına ve seviyesi göre artikülasyon ve
fonolojik albüm ardından hece-kelime cümle-hikaye kitabıyla devam edilir.
g-) Bireyse fonolojik problem (sesleri karıştırma) var ise 5. Kategori olan fonolojik farkındalık kartları uygulanır.
Bireyde kelime ve görsel çalışmalar için 7. ürün olan albümü kullanmalısınız.
Kullanım Alanları:
Artikülasyon bozukluğu
Gecikmiş konuşma
Fonolojik Bozukluklar
Çocukluk çağı apraksisi,
Alıcı ve ifade edici dil bozuklukları,
0-6 yaş dil gelişimi,
Özel gereksinimli bireyler dil gelişimi,
Okul öncesi dil gelişimi
Akıcı Konuşma Bozuklukları
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Konuşmanın
5n1k'sı" "Ne, ne
zaman, neden,
nerede, nasıl, kim"
"

M

Dil ve Konuşma Terapisi İletişim Becerileri
Set İçeriği
5N1K-1: Bireyi akıcı ve ifade edici dil becerilerini
destekler (60 sayfa, a4, renkli, spiral ciltli,
200gram kalın kağıt)
5N1K-2: Bireyi akıcı ve ifade edici dil becerilerini
destekler (60 sayfa, a4, renkli, spiral ciltli,
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200gram kalın kağıt)
5N1K-3: Bireyi akıcı ve ifade edici dil becerilerini destekler (63 sayfa, a4, renkli, spiral ciltli, 200gram kalın kağıt)
Konuşan Kitap: Bireyin ses aşamasından kelime aşamasına geçişini destekler. (88 sayfa, a5, renkli, spiral ciltli, 200gram
kalın kağıt)
Konuşma Kartları: Bireyin kelime aşamasından cümle aşamasına geçişini destekler. (70 sayfa, a5, renkli, spiral ciltli,
200gram kalın kağıt)
Kullanın alanları Özel eğitim tüm yaşlar Okul öncesi: 2-7 yaş Çocuklar Dil ve konuşma gelişimi, Gecikmiş konuşma,
İletişim Problemleri, Kelimeden Cümleye Geçiş Sorunları İfade edici dil sorunları
Set Nasıl Kullanılır Sette Hikayelerin kahramanı Ali’nin ve ailesinin hayatı ele alınmıştır. Ali’nin hayatı anlatılırken: Fiiller,
isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, ekler, kavramlar, meslekler, aile fertleri, okul hayatı, günlük yaşam, akıl yürütme,
düşünme… gibi bir çok alana yere verilmiştir.
Setin en önemli amacı: Bireyi ses aşamasından cümle aşamasına geçirmek, dil-konuşma gelişimini desteklemek ve
iletişim sorunlarını gidermektir.
1-183 sayfa 5N1K görselleri bireyin seviye ve ihtiyacına göre istenilen sayfadan başlanır. Tüm sayfalarda bulunan basit
hikayeler çocuğa ister bir cümle ister doğaçlama ile genişleterek bir sayfa olarak anlatılır.
2-Sayfalarda bulunan 5n1k sorularının cevapları görsel olarak da verilmiştir. Çocuğun seviyesine göre görselle ilgili sorulan
soruların cevaplarını ister görselden göstererek yada sözel olarak telaffuz ederek bireyden isteyebilirsiniz.
Sayfalar üzerine asetat koyarak kalemle işaretleme çalışmaları yapılabilir.
3-Görsel hikayeleri kullanarak cümleye fiil , yer, isim, sıfat, zarf, zaman , tamamlama çalışabilirsiniz.
4-Görselleri kullanarak eklerin kullanımını da çalışabilirsiniz. da, dan, a,e, lar, yok, acak, mış, ın, in gibi tüm eklerin
çalışmasını yapabilirsiniz.
5-Çalışma sırasında cümleleri yarıda kesip çocuğun tamamlamasını bekleyebilirsiniz.
Örn: Ali elma.... ( Çocuk görsele bakarak -yiyor, - yedi- yiyecek olarak cümleyi tamamlayacaktır.)
Örneğin; Sabah Mutfakta kardeşiyle elma yiyen Ali görselinin çalışma aşaması
1-Ali ne yiyor 2-Kimle yiyor
3-Ne zaman yiyor
4-Nerede yiyor
5-Nasıl yiyor 6-Elma ne renk
7-Elma nerede yetişir 8-Elmayı kim aldı 9-Elmayı kim nereden aldı
10-Ali elmayı yemeden önce ne yaptı……
Sorularının hepsini 1 görselle çocuğa sorabilirsiniz. Çocuğun seviyesi “-Ne yiyor? -Elma” aşamasında ise tüm kartlar
çocuğa önce 1 soru sorularak çalışılır.
Örneğin -Ne Zamanla çocuğun algı seviyesi arttıkça bir kartla 10 soruya kadar çalışabilirsiniz. Çocuğum seviyesine göre;
Ne,neyle, ne zaman, neden, nerede, nasıl, kim, kimle soruları çocuğa sorulur ve cevabını görselden gösterebilir yada
söyleyebilir.
6-. 88 Sayfa Konuşan Kitap: Ses aşamasından kelime aşamasına geçişi kolaylaştırmak için hazırlandı.
Konuşan kitap kullanım alanları:Ses-hece aşamasında olan çocuklarda kelime aşamasına geçmek için Özgün dil
bozukluklarında Çocukluk çağı apraksilerinde Yaygın gelişimsel bozukluklarda Normal gelişim gösteren bireylerde
konuşma gelişimi hızlandırmak için kullanılır. Öncelikle her sesin taklit çalışmalarından başlanır.
A-Ay-At-Ayak şeklinde fonolojik farkındalık kazandırır.Konuşma için fırsat oluşturur. Konuşmada bulunan ilk sesi telaffuz
edememe çıkaramama sorunlarında kullanılır.
Mavi -Mavi Balık- Mavi Bulut- Mavi Balon şeklinde çocuğun tek kelime aşamasından cümle aşamasına geçişini
kolaylaştırır. Genişletme çalışmaları ile bireyse bulunan kelimelere yenilerinin eklemesi kolaylaştırılır.
Ay- Ayva, El-elma, Ok- Okul....
Renklidir eğlenceli şekilde çocukla zaman geçirirken kazanım sağlanır.
7- 70 Sayfa Konuşma Kartları : Yer , eylem, nesne ve kişilerle cümle aşamasına geçişi kolaylaştırır. İletişimi destekler.
Birey konuşurken kelime seçmesini ve cümle kurmasını kolaylaştırır.
Dikkat edilmesi gereken "Ali elma yiyor" sayfasında -Ali elma dedikten sonra beklenip bireyin - yiyor demesi
beklenir.Kazanımlar Kelime aşamasına geçişi kolaylaştırma Cümle kurmayı destekleme Konuşmayı başlatma ve sürdürme
Konuşmaya akıcılık kazandırma Kelimeden cümleye geçiş Zaman ve Eklerin kullanımı Dinleme Becerisi Düşünerek
konuşma, Mantıklı konuşma Akıl yürütme, İlişki kurma Neden sonuç, Mantık
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KAVRAM

90TL

OÖGĞ RETIİM SETIİ

Eylemlerle ve yaşamın içinde kavram
öğretimi
(Doğrudan öğretim yöntemine uygundur)
Kazanımlar:
Kavram Öğretimi
Okul öncesi ve özel eğitimde ön koşul
kazanımı
İletişim becerilerini destekleyici
Konuşmaya teşvik edici
Algı ve dikkat gelişimini destekleyici
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Set nasıl kullanılır:
Seti doğrudan öğretim metodu ve basamaklandırılmış yöntemi kullanarak çocuğa sunabilirsiniz.
Hikaye ve dramatize ederek seti daha etkili ve işlevsel kullanabilirsiniz.
Aynı anda birden fazla kavram vermemeye dikkat edilmelidir.
Çocuğa öğretilen kavramların günlük yaşamda bir şekilde kullandırılması gerekmektedir.
Çocuğun algı seviyesine göre sunum yapmalısınız. Çocuğun algı seviyesi düşükse sadece ilgili kavrama odaklanmasını
sağlamalısınız.
5 Kitaptan oluşmaktadır.
200gr kalın kağıda basılmıştır
Kitapçıklar tellidir Tercihinize göre telden çıkarıp kart şeklinde de kullana bilinir
Set 70 kavramın öğretimini içeren 250 sayfadan oluşmaktadır.
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Okul Öncesi 2-7 yaş, Özel Eğitim tüm yaşlara uygundur.
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Kavram Öğretiminin Önemi
Kavramlar çocuklarda ilk kazanılması gerekenler arasındadır. Çocuk sonraki öğrenimlerini bu kavramlar üzerine kurmaktadır. Kavram
öğretimi okul öncesi ve özel eğitimde ön koşul beceriler arasındadır.
Setin içerisinde bulunan kavramlar
Önünde Arkasında
Uzun Kısa
Büyük küçük
Şişman zayıf
Renkler, Az- çok
Açık kapalı
geometrik şekiller
Önde arkada
Mutlu – mutsuz, İçinde dışında
Ağır hafif, Uzak yakın
dar geniş, kalın ince
altında üstünde
alçak yüksek
gece gündüz, Sesli sessiz
Aynı- Farklı, Eski yeni, Yaşlı genç
Hızlı yavaş, Canlı cansız
Hareketli – haraketsiz, Düzenli düzensiz
Kolay zor
Yüz ifadeleri duygular, boş dolu
Bütün yarım- çeyrek
Acı tatlı ekşi tuzlu
Yumuşak sert, Taze baya
Sıcak soğuk, Zaman sabah öğlen akşam
Sayılar
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/R/ SESIİ TERAPIİ KIİTABI

70TL
Kitap İçeriği
1-R sesi için hazırlık egzersizleri (50 egzersiz)
2-R sesi kazanımı için terapi yöntemleri ( 10 özel yöntem)
3-R sesi taklit, farkındalık ve kazınım etkinlikleri (20 etkinlik)
4-R Sesi farkındalık etkinlikleri (25 Etkinlik)

Kitap nasıl kullanılır.
1-) Öncelikle bireye artikülasyon testi uygulanılır. Hangi
seslerde problem olduğu test edilir. Bireyde /r/ sesiyle
birlikte /d/, /L/, /n/, /t/ seslerinde de problem var ise çalışmaya bu seslerden başlanmalıdır. (Kitap içinde bu
seslerle ilgili kazanım yöntemleri verilmiştir.)
2-) Nefes, dil, dudak ve çene egzersizleri yapılmalıdır.
3-) Taklit yöntemi ile hedef sesimiz olan /r/ bireyin işitsel belleğine kazınmalıdır. Bu taklitler günlük hayatta
işlevsel olarak (yerinde zamanında)sık sık kullanılmalıdır.
4-) /r/ sesinin farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Birey /r/ sesini yanlışbozuk telaffuz ettiğinin farkına varmalıdır.
5-) Kitapta bulunan terapi yöntemleri ile /r/ sesi çıkarma çalışmalarıyapılmalıdır.
6-) Ses çıkarma çalışmalarının ardında /r/ nın başta ortada sonra kullanıldığı görseller yardımı ile ses
desteklenmelidir.
7-) Kazanım ve farkındalığı destekleyici etkinlikler yapılmalıdır.
8-) Hece, kelime, cümle ve hikaye çalışmaları ile ses kalıcı hale getirilmelidir.
9-) /r/ sesi içeren kelimelerle sohbet edilmelidir. Oyunlar oynanmalıdır.
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Eğer birey bir dil ve konuşma terapistine devam ediyor ise terapistin kontrolünde çalışmaları yapmanız daha etkili olacaktır.
Konuşma Bozuklukları Uzmanı Mehmet ONGUN

Kim ne yer ilişkilendirme
Mevsim eşyaları ilişkilendirme
Ne nerede gider ilişkilendirme
Ne nerede yaşar ilişkilendirme
Ne neyden yapılır ilişkilendirme
Nesne sayı eşleme
Nesne şekil eşleme
Zamanını bul ilişkilendirme
Parça bütün ilişkilendirme

Eşleme Kitabı 29 sayfa 14 eşleme etkinliği
İlişkilendirme Kitabı 29 sayfa 14 ilişkilendirme etkinliği
İlişkilendirme Kitabı
Anne-yavru ilişkilendirme
Ayrılmaz ikili ( birlikte kullanılan nesneler) ilişkilendirme
Eşya kullanım yeri ilişkilendirme
Nesne gölgesi eşleme
Kim ne yapar ilişkilendirme
Meslek eşyaları ilişkilendirme

60 TL

Eşleme Kitabı
Bire bir eşleme, Şekil eşleme
Parça eşleme, Gölge eşleme
Harf eşleme, Sayı eşleme
Grafik eşleme, Geometrik eşleme

28 Kategoride toplam 336 eşleme - ilişkilendirme
çalışması
Özel eğitim tüm yaşlar için, okul öncesi 2-7 yaşa uygundur.
Kazanımları: İlişkilendirme, Akıl yürütme, düşünme
becerisi, dikkat gelişimi,
odaklanma, görsel ve işitsel hafıza

BIİL BAKALIM SETIİ
(HANGİSİ GÖSTER– SÖYLE– İŞARETLE)

Kazanımlar:
70 TL
İletişimi başlatma
Konuşma öncesi kelime yükleme
Konuşmayı sürdürme
Akıl yürütme ve algı gelişimi
Göster-söyle basamaklarıyla akıcı konuşmaya
geçiş

O

3 Kitaptan oluşmaktadır.
101 Çalışma Sayfası
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200 gr kalın kağıda basılmıştır.
Kitap tellidir tercihinize göre telden çıkarıp kart şeklinde de kullana bilirsiniz
Okul Öncesi 2-7 yaş, Özel Eğitim tüm yaşlara uygundur.

Nasıl kullanılır.
Çocuğun algı seviyesine göre göster basamağından başlanabilir.
Çocukta kelime yoksa göster basamağı iyice oturtulduktan sonra fırsat ve replik yöntemi ile çocuğun sözel iletişime
geçmesi beklenir.
Söyle basamağını da tamamlayan çocuk cümle ve hikayeleştirme çalışmalarına başlar.
-Örnek sorulara bağlı kalmadan yeni farklı sorularla çalışmalarınızı renklendirebilirsiniz.

DOGĞ RU YANLIŞ SETIİ
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(HANGİSİ DOĞRU – HANGİSİ YANLIŞ – NEDEN)
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KAZANIMLAR
-Doğru davranışları öğrenme
– Yanlış davranışları öğrenme
– Akıl yürütme ve ilişkilendirme
– Günlük yaşam becerileri
– Toplumsal kurallar
– Mantıklı düşünme
– Düşünme becerisi
– Dikkat ve algı gelişimi
– Davranış sağaltımı
2 Kitaptan oluşmaktadır.
95 sayfa doğru-yanlış etkinliği
200 gr kalın kağıda basılmıştır
Tercihinize göre telden çıkarıp kart olarak da
kullabilirsiniz

Okul Öncesi 2-7 yaş, Özel Eğitim tüm yaşlara uygundur.

W

DOĞRU YANLIŞ

Seti kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Öncelikle hangisi doğru sorusu ile başlanmalıdır.
Cevap vermesi için çocuğa süre verilmelidir.
2 görsele aynı anda bakması sağlanmalıdır.
Çocuk yanlış cevap verdiği takdirde aşırı tepki verilmemelidir.
Hikaye ve dramatize edilerek neden doğru olduğu anlatılmalıdır.
Çocuk doğruları öğrendikten sonra yanlışa geçilebilir zaten çocuk bu süre zarfında yanlışı kavramış olacaktır.
En önemlisi çocuğun öğrendiklerini günlük yaşama aktarması için fırsatlar oluşturulmalıdır.

M

KONUŞMA
KIİTABIM /IİLK
KIİTABIM

60TL

Konuşma Kitabım

Okul öncesi 2-6
Özel Eğitim Tüm Yaşlar
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Konuşmayı destekleyici hikaye, anlama, anlatma,
olay sıralama)
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5 kitapçık 10 hikaye 86 sıralama kartları.
Okuma olmayan çocuklar olmak üzere tüm özel eğitim ve okul öncesi uygun
Ayrıca 1. Sınıf okuma seviyesinde hikaye yazıları da mevcut
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Fikir nereden geldi. 5 yaşında kızım abisini kıskanıp kitap okumak istiyor . Okumaya çalıştığı hikaye kitaplarındaki
görsellere bakıp görselleri birleştirip bir anlam bütünlüğü, bir sonuç çıkaramıyordu.
Fakat çocuklar çizgi film karelerinden her şeyi anlayabiliyor.
Bizde çizgi filmleri kitaba aktardık. Çocuk çizgi film izler gibi kitabı görselleri takip ve anlıyor.

M

Okuduğu yada okunan hikayeyi çocuk sıralama kartlarını kullanarak olayı sıralamaya çalışıyor.
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Kartlar bir resim-bir cümle mantığı ile hikayenin anlam bütünlüğü bozulmadan rahatça anlaşılabilir anlatılabilir.

80 TL

Özel Eğitim Tüm Yaşlar
Okul Öncesi 2-6 Yaş
Eylem Kartları (Eylemlerle Konuşuyorum)
Tüm çocukların rahatça ayırt edebileceği gerçekçi
100 eylem kartından oluşmaktadır.
Dil ve Konuşma gelişimi destekler.
Bireyin akıcı konuşmasına yardımcı olur.
Öncelikle kartlar tek kelimeli çalışılır.
Çocuk ne yapıyor: - koşuyor, - uyuyor, -ağlıyor......
Ardından cümle aşamasına geçilir.
Resimde ne gördüğünü söyle:
Çocuk(Ali-Ela) ata biniyor
Çocuk elma yiyor....

200TL

PENCERESEY
1.Cilt - Dinle Kavra Uygula

"Dinle Kavra Uygula" işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış
bir rehber kitaptır.
"Dinle Kavra Uygula" daki çalışmaların hazırlanış amacı, işitsel becerileri
özellikle de işitsel dikkat, işitsel bellek ve işitsel ayrımlaştırmayı geliştirmektir.
Alıştırmalar aynı zamanda dil becerilerini, muhakeme, dikkat ve bellek gibi
diğer bilişsel yetileri de geliştirecektir.
2.Cilt - Ses Hece Sözcük Cümle
“SES HECE SÖZCÜK CÜMLE” Dil Becerileri Dizisi’nin ikinci kitabıdır,
işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.
Fonolojik farkındalığı; konuşma seslerini tanıma, bir sözcüğü oluşturan
sesleri ayırt etme yetisini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Konuşulan ya da yazılı metindeki cümle, sözcük, hece ve sesleri
çözümlemeyi, gerektiğinde yeniden harmanlayarak yeni bireşimler
oluşturmayı destekleyen alıştırmalardan oluşmuştur.
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3.Cilt - Duy İşit Dinle Kavra
Duy İşit Dinle Kavra,Çocukta Dil Becerilerini Gelişimi,İşitsel Sözel Becerileri Gelişimi,İşitme,İşitsel İşlemleme Süreçleri,Çocuğun
Dinlemesi,Dikkat Etmesi,Zihinde Araştırma Yapması,Belleğinden Bulup Çıkartma,Söze Dökme,Yanıtlama
Sürecinin Harekete Geçmesi,Normal Gelişimi Güçlendirme,
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4.Cilt - Öykülerle Dinle Düşün Yanıtla
“Öykülerle dinle düşün yanıtla” Dil Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. İşitsel beceriler ve dinleyerek anlamanın yanısıra okuduğunu
anlama becerilerini güçlendirmeyi de hedefleyen bir çalışma kitabıdır.
5.Cilt - Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna!
“Pür dikkat dinle pür dikkat oyna” dil becerileri dizisinin beşinci ürünüdür ancak bu bir kitap değil, kitap görünümünde bir oyundur. İçinde
ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi kesilip hazırlandığında 2-4 kişinin oynayabileceği bir oyun haline gelir.
Üstelik bu oyunu oynarken başta işitsel algı becerileri ve dikkati olmak üzere birçok bilişsel yeti de uyarılacak ve gelişecektir. Nasıl
oynanacağı en arka sayfada ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
Pek çok bilişsel alanı geliştirecek nitelikte olan “pür dikkat dinle pür dikkat oyna”, normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu
alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.
İlköğretim başlangıcından itibaren kullanılabilir. Ayrıca daha büyük olup bu konularda çeşitli güçlükler yaşayanlar için de yararlı olacaktır.
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6.Cilt - Sözcükten Kavrama
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“Sözcükten kavrama” dil becerileri dizisinin altıncı ürünüdür. Kitap değil, kitap görünümünde bir kart çalışmasıdır. Kesilip hazırlanan
kartlardan oluşur. Yapılacak çalışmalar yönergede ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
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7.Cilt Heceden Okumaya
Heceden okumaya, okumayı geliştirme dizisinin ilk ürünüdür. Kitap görünümünde bir kart oyunudur. Oyunun ön hazırlığı, kuralları ve
farklı oyun seçenekleri “oyunlar nasıl oynanır” bölümünde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. heceden okumaya, okumayı yeni öğrenen,
alfabedeki tüm harfleri tanıyan, ana hatlarıyla okumayı sökmüş ama henüz akıcı okumaya geçememiş çocukların okumasının
hızlanması, otomatikleşmesi için tasarlanmış bir oyundur. Çeşitli öğrenme zorlukları özellikle, de “Özgül Okuma Güçlüğü (disleksi)”
yaşayan çocuk ve yetişkinler için de yararlı olacaktır.
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8.Cilt Uyakları Öğrenelim
“uyakları öğrenelim” Dil Beceriler Dizisi’nin sekizinci kitabıdır. Sessel (fonolojik) farkındalık becerisi kazandırıp işitme ve dil becerilerini
geliştirmeyi, işitsel belleği, işitsel dikkati güçlendirmeyi, odaklanma, yoğunlaşma becerisini artırmayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi
amaçlayan bir çalışma kitabıdır. Uyakların dil, konuşma ve okuma yazmadaki önemi ve pekiştirilme önerileri kitapta yer almaktadır.
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“uyakları öğrenelim” etkinlik sayfaları ve oyun kartlarından oluşan iki bölüm olarak tasarlanmıştır. Kartların kesilip hazırlanması ve
oynanabilecek oyunlar, kitabın arkasında “oyun önerileri” bölümünde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Ayrıca bazı sayfalardaki “uygulayıcıya
not” ve “kullanırken” bölümleri de çocuğa rehberlik eden kişiye yol gösterici olacak şekilde düşünülmüştür.

W

Özellikle okul öncesi hazırlık ve ilköğretim birinci sınıf düşünülerek hazırlanmış olan “uyakları öğrenelim” okuma-yazma ve dil güçlükleri
olan her yaştaki kişiye yararlı olacaktır.

OKUYORUM
ANLIYORUM
YAZIYORUM

120 TL

Okuyorum - Anlıyorum - Yazıyorum seti, öğrencilerin okuma
yazma becerilerini geliştirmek. Öğrencilerde anlam
boyutunu güçlendirmek amacı ile hazırlanmıştır.
Okur - Yazar oluyorum kitabındaki "basakmaklandırılmış
ses birleşimi" veya diğer yöntemlerle öğrenilmiş olan
okuma, yazma becerilerini Okuyorum - Anlıyorum Yazıyorum setinde bulunan çalışmalarla güçlendireceğiz.1.
Kitap
Kitap nesne ve canlılarla ilgili okuma yazma çalışmalarıyla
başlıyor. Materyalin, ünite konuklarına hizmet etmesi ve
daha iyi öğrenilmesi açısından nesne ve canlılar çeşitli
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başlıklar altında toplanmıştır.
Ben ve yakın çevrem vücudumuz, renkler, sayılar, şekiller, hayvanlar, meyveler başlıkları gibi... bu başlıklar kapsamında;
resim - yazı eşleşme, yazı - resim eşleşme canlının adını yazma, cümle okuma - yazma ve anlama, okuma parçası okuma,
yazma ve anlama, şiir okuma - yazma ve anlama, bulmaca ve test çözme gibi becerileri geliştirici çalışmalar
bulunmaktadır.
2. kitapta oyuncakları, giyisiler, sebzeler, eşyalar, evimiz, taşıtlar, müzük aletleri gibi başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar
ile resim - yazı eşleme yazı - resim eşleme nesnenın / canlının adını yazma, cümle okuma - yazma ve anlama, okuma
parçası okuma, yazma ve anlama, şiir okuma yazma ve anlama bulmaca ve test çözme gibi becerileri geliştirici çalışmalarla
devam edilmektedir.
3. kitapta meslekler, duygular ve Atatürk gibi başlıklar bulunmaktadır. Yine bu başlıklar içinde resim - yazı eşleme, yazı resim eşleme nesnenin / canlının adını yazma, cümle okuma, yazma ve anlama, okuma parçası okuma, yazma ve anlama,
şiir okuma - yazma ve anlama bulmaca ve test çözme gibi becerileri geliştirici çalışmalara devam edilmektedir. 1, 2 ve 3.
Kitaptaki tüm bu başlıklar, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla da son bulmaktadır. Ardından, nesnelerin ve kişilerin
özelliklerinin yazılması, nesnelerin işlevlerinin okunup yazılması gibi yeni becerilerin kazanılması için çalışmalar eklenmiş,
okuma - yazma gibi yeni becerilerin kazanılması için çalışmalar eklenmiş. okuma - yazma ve anlama boyutu arttırılmaya,
zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
4. kitapta olay resimlerini anlatan cümleler okuma - yazma ve sıralı resimleri ifade eden cümleler okuma - yazma yer
almaktadır. Olay anlatan resimlerdeki kişilerin ne yaptığını okuma; olayı, seçenekler arasnından seçme ve yazma
sonrasında giderek öğrenciye yazdırarak, öğrencilerin anlayarak cümle yazma becerilerini artırmya çalışılmıştır. Ardından
sıra içeren olay resimlerindeki kişilerin ne yaptığını sırasıyla okuma ve yazma, öğrencilerin anlayarak sıralı kişilerin ne
yaptığını sırasıyla okuma ve yazma, öğrencilerin anlayarak sıralı cümleler yazma becerilerini geliştirici çalışmalar yer
almaktadır.
5. Kitap
Ses, hece, ve sözcük çalışmaları ile eksik olan sesi - heceyi yazma, söcüktek, yankış yazıllmış sesleri bulup doğrusunu
yazma ile Türkçemizdeki sesleri, heceleri sözcükleri daha doğru öğrenme, anlamlı kullnama becerilerinin kazandırılaması
bu kitapta amaçlanmıştır.
6. Kitap
Sözcük ve cümle çalışmaları ile heceden sözcük oluşturma, eksik olan sözcüğü bulup yazma, sözcüklerden cümle
oluşturma çalışmaları ile dilimizde kullanılan sözcük ve cümleleri daha doğru kullanma becerilerinin kazandırılmasına
çalışılmıştır. Ardından gelen cümle kuralım bölümünde ise öğrencilere artık tek başlarına cümle düşünüp, söyleyip, yazma
becerilerini kazandırmak hedeflenmiştir.
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DIİKKATLIİ DEDEKTIİF (OÖ zel
eğ itim için)
90 TL

Okul öncesi, özel eğitim ve 1-2-3. sınıf seviyesinde kullanılabilecek dikkat, akıl
yürütme, düşünme becerileri, odaklanma seti, işitsel algı ve işitsel işlemleme
Görsel ve yazılı problemler üzerinde birey okuyarak yada okuma bilmeyen çocuklar
için biri tarafından okunarak tüm çocuklarla uygulana bilecek özgün bir set.
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Dikkat, mantık, düşünme becerileri, akıl yürütme ve okuduğunu anlama çalışmalarıdır.
Kitaptaki görevlerde sizi birbirinden eğlenceli ve düşündürücü hikayeler beklemektedir.
Bu hikayelerdeki mantık problemini çözmeniz için gerekli olan tüm bilgi, size hikayenin içinde ve ipuçlarında verilmiş ve görev
tablolarında tüm olasılıklar listelenmiştir.
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Birden fazla seçenek ile karşılaştığınızda, mantığınız sizi bir seçim yapmaya zorlar.
Mantığınız bilgiyi analiz etmeniz ve sonuca varmanız için akıl yürütme ve kanıtları kullanır.
Bireyin bu yetisi ne kadar güçlü ise öğrenme becerileri de o derece güçlü olur.
Görevlerdeki iki veya daha fazla bilgiyi karşılaştırarak veya birleştirerek bir problemi çözmek kişinin muhakeme becerilerine katkı sağlar.
Bu sayede, ilk akla geleni yapmak yerine diğer seçeneklerden elde edilecek bilgileri de analiz ederek en doğru tercihleri yapmayı
geliştireceği düşünülmektedir.
Aynı zamanda dikkat-odaklanma ve okuduğunu anlama görevlerin başarıya ulaşabilmesi için anahtar rol oynar.
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- Akıl yürütme- Problem Çözme- Düşünme Becerileri- Dikkat Odaklanma- El Göz Koordinasyonu 230 Sticker
Yazar
Onur İnan Sönmez
Barış Kıpçak
Yayınevi: Kognitif Akademi

M
HECE YOÖ NTEMIİYLE OKUMA
YAZMA
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220 TL

3 CİLT HECE YÖNTEMİYLE OKUMA YAZMA KİTABI
SES VE HECE KARTLARI 444 PARÇA KART
444 PARÇA MAGNET
Okuma yazmada zorluk çeken, ses Temelli Cümle
Yöntemiyle okuma yazma öğrenemeyen öğrenciler ve
yetişkin bireyler için hazırlanmıştır. Set olarak 3 kitaptan
oluşmuştur ve toplam 200 sayfa tamamı renkli bir kitaptır

DIİSLEKSIİ EGĞ IİTIİM SETIİ
Set İçeriği:

150 TL

Harf Hece Kelime Tombalası

Dikkat Ediyorum Doğru Okuyorum
Kolay Okuma için Hece Şeritleri
Harf Karıştırma Kitabı
Evde ve Okulda Disleksi
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1 Adet Crossover Kalem Tutamağı

M

Kolay Çarpım Tablosu - Ritmik Sayma

GOÖ RSEL EGĞ IİTIİM SETIİ
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10 KUTU (FARKLI RENKLERDEKİ BÜYÜK RESİMLİ KARTLAR 17X17CM
OLMAK ÜZERE) TOPLAM 224 KART. KAVRAM NESNE EYLEM
KARTLARI
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23 ADET MESLEKLER VE ELEKTRONİK EV EŞYALARI

315 TL

25 ADET MEYVELER VE BESİNLERİMİZ 23 ADET MESLEKLER VE
ELEKTRONİK EV EŞYALARI
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21 ADET HAYVANLAR
15 ADET VÜCUDUMUZ

26 ADET OKUL ARAÇLARI VE TAŞITLAR
24 ADET SEBZELER VE MUTFAK EŞYALARI
20 ADET GİYECEKLER
30 ADET EYLEM KARTLARI
20 ADET KONUM ALGISI VE RENK KAVRAMI
20 ADET ZIT KAVRAMLAR

Dikkatli Diz - Görsel Dikkat Ve Sıralama
Oyunu
DİKKATLİ DİZ; çocukların ince motor
beceri gelişimine faydalıdır. Örüntü
kavramını öğrenmelerine yardımcı olur.
Farklı renk ve şekilleri dizmek için
gösterdiği çaba görsel dikkat ve
sıralama becerilerini geliştirir. Planlama
ve düşünme becerilerinin gelişiminde
etkilidir.
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Çiçek Çivi Oyunu 260 Parça
Kullanımı kolay olan bu ürün renkli
detaylarıyla ilgili çekici bir işlevsellik
sunmaktadır. Renklilik, çocuklar için
ilham çekici bir kaynaktır.
Sihirli Düğmeler 80 Parça
Desen kartları haricinde çocukların
kendi hayal güçleri ile kendi
modellerini oluşturarak sınırsız şekilde
eğlenceli oyunlar oluşturabilirler.
Ürün paketinde 80 adet büyük kırılmaz
düğme, çift yönlü 8 Adet Kart ve
Toplam 16 Adet desen bulunmaktadır.
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Rooper İp Cambazı 10'lu Paket
Üstünde 216 adet deliği olan tablalara,
özel plastik kalemiyle ipleri geçirmek
suretiyle resim yapılabilen eğitici bir
oyuncak!
Çocukların dikkatini, yaratıcılığının ve
el-göz koordinasyonunu geliştirir.
Renk ve nesne kavramını pekiştirir.
Desen kartonları sayesinde renkli iplerle
plastik tabla üzerinde farklı desenler
yaratın!
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ADEDA DİKKAT SETLERİ
2-11 YAŞ
HER SET 3 KİTAPTAN
OLUŞUR

TEK YAŞ

FİYATI 55

53

12 Tonlu Metal Ksilefon
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Geometrik Puzzle
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Üçgen Zil (20 Cm)
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Dede Tik Tak Box 500 Parça
Dede Tik Tak Box eğitici oyuncak seti
sayesinde çocuklarınız hem eğlenecek
hem de el ve göz koordinasyonlarını
geliştirecek. Her küçük parça
çocuklarınızın hayal gücüne eklenen
bir merdiven olacak ve bu merdiven
onun bambaşka bir dünyaya
ulaşmasını sağlayacak. 500 parçadan
oluşan Dede Tik Tak Box oyun setiyle
çocuğunuzun geleceğine yatırım
yapmanın tam da zamanı!
Boyut: 31x22x17 cm
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Gonge Irmak Taşları

300

100

Kanguru Salıncak( Kırmızı)
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TIRMANMA MERDİVENİ

Z
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DENGE TAHTASI
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MARAKAS

M

TIRMANMA DUVARI

700 TL

BULTAK SETİ

200

O

C
.
T
E
K

İPE BONCUK DİZME
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ÖZEL EĞİTİM VE
OKUL ÖNCESİ İLK MATEMATİK 2
KİTAP
195 SAYFA
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RESİMLERLE OKUYORUM

115
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Dedektif Zeka Oyunu, Eğlenceli
Görsel Hafıza Oyunu,
VERİLEN GÖRSELİ YÜZLERCE
GÖRSEL İÇİNDEN İLK BULAN
KAZANIR
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ZOOMA DÜŞÜNME ANLAMA OYUNU
Okumaya geçen ve bilen bir
öğrencinin çözmesi gereken 80
problem.
Başlangıç, orta ve ileri düzeyden
oluşuyor.
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DENGE ÇUBUKLARI
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Şu an öğrencilerimizin en büyük
sıkıntılarının başında gelen
Okuduğunu Anlama
Akıl yürütme
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DENGE TAHTASI
5M
KARE OLABİLİYOR
Z OLABİLİYOR

450 TL
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SALINCAK
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DART OYUNU
MIKNATISLI
ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ
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NEŞELİ BARDAKLAR

Z

Her oyuncuya bir takım, yani 5
ayrı renkli bardak dağıtılır.
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Sonra üzerlerinde bardakların
düzenlenme şekillerini gösteren
kartlar karıştırılarak deste
halinde kapalı olarak masanın
ortasına konulur.
Zil de ortaya yakın bir yere
konulur.
Oyuncular bardakları baş aşağı
önüne dizer.
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Tik Tak Lego 500 Parça

60TL
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Trambolin

R
A

280TL

M

Foxmind Equilibrio
Koordinasyon ve Denge

75 TL
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JENGA ( ORJİNAL)

JENGA MUADİL

120

40TL

M

100TL

LEGOLİNO
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RONDO VARİO
Renk Şekil İlişkisi
İnce Motor

R
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100TL

M

WHATTİZZ
PARÇA BÜTÜN
GÖRSEL ALGI

110 TL
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AKIL YÜRÜTME
STRATEJİ
İNCE MOTOR

50TL

M

DOOBLE
DİKKAT
ODAKLANMA
EŞLEŞTİRME
GÖRSEL ALGI

50TL
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HİKAYE KÜPLERİ
SÖZEL ZEKA
HAYAL GÜCÜ
İFADE ETME

R
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40TL

M

RESİM ORMANI
GÖRSEL ALGI
DİKKAT ODAKLANMA

40TL
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BUZ TUZAĞI
STRATEJİ
İNCE MOTOR

50TL

M

