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Öz: Bu çalışma otistik bozukluk tanısı alan özel gereksinimli öğrencilere yönelik hazırlanan bir 

kitapta yer alan etkinliklerden oluşmaktadır. Amaç, hayat bilgisi dersindeki belli temaları bilgisayar 

destekli öğrenme nesneleri aracılığıyla olabildiğince kolay öğretebilmektir. Bu amaca hizmet etmek 

amacıyla Milli eğitim bakanlığı ilkokul hayat bilgisi ders kitaplarında yer alan ve temalara ilişkin 

etkinlikler farklı bilgisayar programları kullanılarak oluşturulmuştur. Bu etkinlikleri gerek sözel ve 

fiziksel ipucu yardımıyla (akran, öğretmen, ebeveyn)  gerekse otistik bozukluk gösteren birey 

bağımsız olarak bilgisayar başında kendi kendine öğrenebilecek nitelikte hazırlanmıştır. Öğrenme 

nesneleri kullanılarak hayat bilgisi dersindeki, değerlerimiz, yön kavramı, isteklerim ve 

ihtiyaçlarım, meslekleri tanıyalım, acil durum hazırlıkları, evimizdeki teknolojileri tanıyalım, 

alışverişte annemize yardım edelim, hava durumundan oluşan 7 tane temel konu, sınıf öğretmenliği 

programından bir öğretim görevlisi, zihin engellilerin eğitimi alanında yüksek lisans yapmış bir 

öğretmen, zihin engelliler konusunda bilimsel çalışmalar yapan bir bilgisayar öğretmen ve zihin 

engellilerin eğitimi konusunda doktora yapmış bir uzman tarafından ortaklaşa hazırlanmış ve 

öğretime hazır hale getirilmiştir. Bu çalışmada temel amaç bu etkinliklerin en kısa sürede kitap 

haline getirilerek otistik çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerinin öğretimi kolaylaştırmak adına özel 

eğitim alanında hizmete sunmaktır. 
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Computer Supported Introduction To Science Classes Teaching Activities 

Prepared For Students With Autism Spectrum Disorder  

 

Abstract: This study cosists of the activities that take part in a book which was prepared fort he 

students who have autistic disorder and have special needs. The purpose is to be able to teach easily 

the certain themes in introduction to science class with computer supported  learning objects. In 

order to serve this purpose different computer programmes have been created which appear in the 

introduction to science class textbooks of Ministry of National Education. Those activites are 

prepared with the help of both oral and physical hint or for the individual who have autistic disorder, 

to be able to learn with the computer by himself. Seven basic issue, Values, conception of direction, 

wishes and needs, learning the jobs, preparation for emergencies, Technologies in our home, let’s 

help our mother for shopping, weather forcast, is prepared by an academic in primary school 

teaching, a computer teacher who does academic researches about mentally disordered and a 

specialist who has a doctor’s degree in education of mentally disordered.   In this study, main puprose 

is to serve children, their families ant teachers in the name of  to ease the education by publishing 

those activities in a book. 

Key Words: Computer Supported Education, Autistic Student, Leraning Object, Student With 

Special Needs, Education Programme 

 

Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir 

disiplindir. Teknoloji, insan yaşamında her zaman önemli olmuştur ve günümüzde insanların bilgi 

toplumunda yaşamalarının gerekliliklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmıştır. Teknolojinin 
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gelişmesiyle yansımaları her alanda görülmüş ve görülmektedir. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Eğitim 

açısından teknoloji, öğretimin amacı değil ona yardımcıdır.  

Alan yazında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, teknoloji ile gerçekleştirilen etkinliklerin, 

öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik ettiğini; öğrencilerin özgün projeler geliştirmelerini, 

yeni fikirler üretme, üst düzey düşünme ve karar verme becerilerini geliştirdiğini (Allegra ve diğerleri, 

2001; Çavaş ve Çavaş, 2005; Jang, 2009; Loveless, 2003; Marshall, 2001; McMahon, 2009); 

öğrencilerin sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini (Bilgin ve Karakırık, 2005; 

Lazakidou ve Retails, 2010; McMahon, 2009; Özdemir ve Yalın, 2007); öğrencilerin farklı bakış 

açılarına ve görüşlere sahip arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmalarını 

desteklediğini (Boon ve diğerleri, 2006; Cena, 2000; Gorghiu ve diğerleri, 2009; Kreutz ve diğerleri, 

2000; Kundu ve Bain, 2006; Nicholas ve Ng, 2009; Pragnell ve diğerleri, 2006; Yaşar, 2008; Zha, Kelly, 

Park ve Fitzgerald, 2006); öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirdiği (Çalışkan ve Turan, 2008; 

Ersoy ve Türkan, 2009) bulgularına ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi eğitim kurumlarında teknoloji 

kullanımının, öğretme ve öğrenme üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Ancak kullanılan teknolojik 

araçların faydalarından yararlanabilmek için bu teknolojilerin öğrenciler tarafından maksimum fayda 

alınacak şekilde kullanılması gerekmektedir (Baştürk ve Işıkoğlu, 2007). Bu gereklilikten yola çıkılarak 

eğitim teknolojisi kavramı doğmuştur.  

Eğitim teknolojisi; teknolojinin araç olarak kullanımından çok, öğrenme sürecini geliştirmek için 

oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. (Demirel, Seferoğlu, Yağcı, 2001). Tanımdan da 

görüldüğü gibi eğitim teknolojisi sadece teknolojik ürünlerin eğitim hizmetine sunulmasını değil, aynı 

zamanda, eğitimin planlanması, tasarımı, üretimi, sunumu ve değerlendirilmesine kadar uzanan sürecin 

her aşamasında yer alan bir disiplindir (Girginer, Özkul, 2004).  

Teknolojik ürünlerin başında gelen, çağa adını veren günümüz teknolojisinin en gelişmiş aracı, her 

yerde karşımıza çıkan bilgisayardır. Bilgisayarın insan yaşamındaki yeri ve payı giderek artmaktadır. 

Bilgisayarlar amaçları ve ilgi konuları çok farklı alanlarda pek çok kişi tarafından kullanılmakta ve 

kullanıcılarına pek çok kolaylıklar sağlamaktadır (Keser, 1999). Hemen her biçimde kullanılan 

bilgisayar teknolojisi eğitime de girmiş büyük katkılar sağlamıştır.  

Bilgisayar eğitime bir eğitim aracı olarak girmiştir. Ancak çok geçmeden diğer amaçlarla da 

kullanımı gündeme gelmiştir (Hızal, 1989). Bilgisayarların eğitimde kullanılma amaçlarından biri de 

son yıllarda gündeme gelen özel eğitim uygulamalarıdır.  

Bu çalışmada teknolojinin otizm spektrum bozukluk tanısı alan bireylere yönelik hazırlanmış bir 

çalışmadır. Dolayısıyla otizm tanısı ve sürecinin de tanıtılması gerekmektedir. Otistik bozukluk; 1943 

yılında Leo Kanner tarafından ilk olarak tanımlanmıştır. Kanner tarafından yapılan çalışmada bir grup 

öğrencinin diğerlerinden, belirli alanlarda farklı olduğunu belirlemiştir. Bu farklılığın erken çocukluk 

dönemi de dahil görüldüğü gözlenmiştir (Diken, 2010). Bu nedenle otizm spektrum bozukluğu (OSB), 

üç yaştan önce gözlemlenmiş yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) türlerinden biri olarak ifade edilmiştir 

(Diken, 2010; Volkmar 2005a; akt. Reichow ve Volkmar, 2010).  Fakat bu durum neredeyse 

günümüzde, 1980’lerde teşhis edilebildiği belirtilmiştir (Reichow ve Volkmar, 2010) ve açık bir şekilde 

doğuştan gelen genetik (Gupta, 2007) ve nörobiyolojik durumlarla ilişkili olduğu vurgulanmıştır 

(Cotugno, 2009). 

Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluk (YGB) başlangıçta; sosyal, iletişimsel ve diğer becerilerdeki 

çarpıklık, gecikme olarak nitelendirilmiştir (Reichow ve Volkmar, 2010; Webb ve diğ., 2011). DSM-

IV- TR (2000)’de, otistik bozukluk, toplumsal etkileşim ve iletişimde kullanılan dil ya da sembolik-

imgesel oyun becerilerinin, en az birinde üç yaşından önce gecikmelerin, olağan dışı bir işlevselliğin 

olması, toplumsal etkileşim ve iletişimde yetersiz davranışlar, ilgi ve etkinlikler, sınırlı basmakalıp, 

yineleyici örüntülerle tanımlanmış, gelişimsel bir bozukluk olarak ifade edilmiştir (Diken, 2010).  

OSB olan bireyler; göz göze gelme, jest ve mimikler, beden dili gibi birden çok davranışın 

kullanımında, eksiklik göstermektedirler (Cotugno, 2009; Krasny, Williams, Provencal ve Ozonoff, 

2003). Bu durumda otizm, karşılıklı sosyal iletişimin temel bileşenlerinin eksikliği olarak da karşımıza 

çıkmaktadır (Webb ve diğ., 2011; White, Keoning ve Scahill, 2007). Takip eden davranışsal, iletişimsel 

ve sosyal engellerin bir araya gelmesi toplumsal uyumda hata ile sonuçlandığı alan yazında bildirilmiştir 

(Barry ve diğ.,2003; Webb ve diğ., 2011). Tüm bu belirtilen iletişimsel problemlerinin OSB’li bireyler 



için yıkıcı etkileri de bulunmaktadır. OSB’li birey; evde, okulda ve diğer toplumsal ortamlarında etkili 

ve olumlu akran etkileşimi kuramamakta (Barry, 2003; Schultz, Richardson, Barber and Wilcox, 2011), 

bu duruma bağlı olarak da genellikle tipik gelişim gösteren akranlarıyla da paylaşımları azalmaktadır. 

Nihayetinde bu süreç bireyin sosyal dışlanmasıyla sonuçlanmaktadır (Barry, 2003; Hagopian, Kuhn ve 

Strother, 2009). Yukarıda anlatıldığı gibi yüksek işlevli otizm  bozukluğu, Asperger Sendromu (AS) ve 

YGB gösteren bireylerde de sosyal etkileşim becerilerinde büyük oranda eksiklik görüldüğü 

belirtilmiştir (Liber, Frea ve Symon, 2008; Lopata ve diğ., 2010; Rao ve diğ.,2008). Ayrıca OSB 

çatısında birleşen bireylerin hepsi tarafından tekrarlayan davranışlar (haritaya odaklanmak, havaya 

odaklanmak gibi) sosyal beceri gelişimini de olumsuz etkileyebilmektedir. Karşılaşılan bu sosyal 

iletişim ve etkileşim bozukluklarını aşmak amacıyla; başta sosyal beceri müdahaleleri olmak üzere 

çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. İster kaynaştırma ortamı olsun ister olmasın OSB’li bireylerin 

öğretimsel süreçleri zihinsel engelli olan diğer bireylere göre farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla 

öğretimsel becerileri, metotlar da özelleştirmeyi gerektirmektedir. Zihinsel engellilere öğretim sırasında 

kullanılan yanlışsız öğretim yöntemlerinin yerini OSB’li bireylerde farklı öğretimsel yöntemler 

almaktadır. 

OSB’li bireylere öğretilecek beceriler konusunda öncelikle beceriler olarak sosyal beceriler 

gelmektedir. Sosyal becerilerin kapsamı oldukça geniştir (Güven ve Vuran, 2011). Dolayısıyla sosyal 

beceriler tüm akademik becerilerin öğretimine zemin hazırlayan becerileri de kapsamaktadır. 

Arkadaşından ödev konusunda yardım istemek de sırasında kitabını defterini açarak derse hazır hale 

gelmek de birer sosyal beceri olarak kabul edilebilir. Öğretim ortamında bu temel sosyal becerilerinin 

öğretiminden sonra diğer gelişim alanlarının gereksinimine göre düzenlenecek öğretimsel süreçler söz 

konusu olmaktadır. Bu süreçlerde OSB’li bireylerin ailelerinin de genel olarak öğretmenlerin de bu 

bireylere ilişkin akademik beklentileri oluşmaktadır. Bu beklentilerin oluşmasındaki temel gerekçe ise 

OSB’li bireylerin diğer zihin engeli grubundan hatta akranlarından farklı beklide özel denebilecek 

akademik becerileri sahip olmasıyla ilgili olabilmektedir. Örneğin, OSB’li bireyler erken okuma yazma 

ve matematik becerisine sahip olması gibi (Gürkan, 2010). Sonuç olarak, bu bireylere diğer zihinsel 

engellilerle uygulanan tüm yöntemler zaman zaman etkili olamamkta ve dolayısıyla öğretim yöntemleri 

de farklılaşmak zorunda olmaktadır.  

Normal gelişim göstersin ya da göstermesin tüm bireylere teknoloji ile öğretim yapılması önem 

kazanmaktadır. Dolayısıyla da tüm özel gereksinimli bireylerde de yapılan etkinlikler öğrencinin tüm 

duyu kalıntısına hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır. (Gürkan, 2010). Alanyazın özel gereksinimli 

bireylere öğretim yaparken bir çok öğretim yönteminden bahsetmektedir. Doğrudan öğretim yöntemi, 

doğal öğretim yöntemleri, akran öğretimi ve bilgisayar kullanımı (Gürkan, 2010) bunlardan birkaçıdır. 

Ancak OSB’li bireylere öğretim yapılırken teknoloji kullanımının aktif olduğu ve etkili olduğu alan 

yazın tarafından bildirilmiştir (Gül ve Vuran, 2010). 

Bu makale, özel gereksinimi olan bireylerin ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin sınıf içi ders 

etkinliklerine bir alternatif sunabilmek, öğrenci ve öğretmenlere bilgisayar destekli etkinlikler sunarak 

öğrencilerin tutum, davranış, toplumsal deneyim ve rolleriyle ilgili etkileşimlerini ortaya çıkarmak 

amacıyla kaleme alınmıştır. Dolayısı ile bu bölümde ilk ve orta dereceli okullarda kaynaştırma 

uygulamalarına dâhil olan özel eğitim sınıfında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik 

bilgisayar destekli sınıf içi etkinlikler yer almaktadır. 

 

Etkinlik 1: Değerlerimi Öğreniyorum 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında senaryolaştırılan 

öyküler aracılığıyla,  

• öğrencilerin empati kurma yolu ile farklı durumlar karşısında genelleme yaparak görüş ve 

önerilerini bildirirken problem çözme becerilerini sergileyebilmelerini 

• öğrencilerin öykü hakkında sorulan sorularda, kendilerini öyküdeki bedensel engelli karakter 

yerine koyarak empati kurabilmelerini 

• öğrencilerin, öykülerde dramatize edilen olayları, bedensel engelli bireylere ve kendi 

hayatlarına yönelik olarak olumlu bir şekilde genelleyebilmelerini, 



• öğrencilerin yardımseverlik ve saygı değerlerini kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Bu etkinlikte kullanılan kısa öyküler, Vuran ve Başal (2005)’ın Öykü Demeti 1 ve 2 kitabından 

seçilip çocuk edebiyatı alanında eğitimini almış bir uzmana gösterilmiş ancak uzman düzey açısından 

öğrencilere uygun bulmamıştır. Daha sonra araştırmacılar tarafından öykü yazılmasına karar verilmiştir. 

Yine Öykü Demeti 1 ve 2’den esinlenerek kısa öyküler hazırlanmıştır. Öyküler çocuk edebiyatı alanında 

uzmanlaşmış bir kişiye, özel eğitim anabilim dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk 

gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden 

gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• Değerlerimi öğreniyorum klasörü içindeki programı çalıştırınız 

• Karşınıza gelen örnek olayı öğrencilerinize sesli olarak okuyunuz. (Bu okumayı öğrencilerin 

kendi öğretmenleri tarafından tanıdık ses aracılığıyla okunması, öğrenci üzerindeki etkisini artıracağı 

uzmanlarca belirtilmiştir.) 

 

Resim 1: Kısa Öykü 1 

Öyküyü okuduktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Bu öyküden sonra sizce leyleğin başına ne gelmiş olabilir? 

2. Sizce Taktak’ı diğer leyleklerden ayıran en büyük özellik nedir? 

3. Taktak kendisini nasıl hissediyordu? 

4. Siz insanlarda da böyle farklılıklar görüyor musunuz? 

5. Sen Taktak’ın yerinde olsaydınız neler hissederdiniz? 

6. Bu öykümüzün başlığı sizce ne olabilir? 



 

 Resim 2: Kısa Öykü 2 

Öyküyü okuduktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Bu öyküden sonra sizce Tonton ayının başına ne gelmiş olabilir? 

2. Sizce Tonton Ayıyı diğer ayılardan ayıran en büyük özellik nedir? 

3. Tonton ayı kendisini nasıl hissediyordu? 

4. Siz insanlarda da böyle farklılıklar görüyor musunuz? 

5. Siz Tonton’un yerinde olsaydınız neler hissederdiniz? 

6. Bu öykümüzün başlığı sizce ne olabilir? 

 

Etkinlik 2: Yön Kavramı 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında canlandırılan eğitsel 

oyun aracılığıyla,  

• öğrencilerin komutlar aracılığıyla farklı durumlar karşısında problem çözme becerilerini 

sergileyebilmelerini 

• öğrencilerin yön kavramları konusunda deneyim kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Bu etkinlikte kullanılan eğitsel oyunun taslak senaryosu, özel eğitim alanında uzmana gösterilmiş 

ve oyunun düzey açısından öğrencilere uygun olduğu yanıtı alınmıştır. Daha sonra eğitim yazılımı 

uzmanı tarafından eğitsel oyun tasarımına başlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun özel eğitim anabilim 

dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman 

görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri 

yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• Yön kavramı klasörü içindeki programı çalıştırınız 

• Karşınıza gelen eğitsel oyunu öğrencilerinizin yönlendirmeleri izleyerek birebir uygulaması 

için rehberlik ediniz.  

 



 

Resim 3: Yön Kavramı oyunundan bir görüntü 

Eğitsel oyunun oynandıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Yön kavramları ne işimize yaramaktadır? 

2. Okul bahçesinden çıktıktan sonra evinize kadar yolunuzu tarif edebilir misiniz? 

 

Etkinlik 3: Hava Durumu 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında canlandırılan eğitsel 

oyun aracılığıyla,  

• öğrencilerin komutlar aracılığıyla farklı durumlar karşısında problem çözme becerilerini 

sergileyebilmelerini 

• öğrencilerin hava durumu sembolleri konusunda deneyim kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

 

Bu etkinlikte kullanılan eğitsel oyunun taslak senaryosu, özel eğitim alanında uzmana gösterilmiş 

ve oyunun düzey açısından öğrencilere uygun olduğu yanıtı alınmıştır. Daha sonra eğitim yazılımı 

uzmanı tarafından eğitsel oyun tasarımına başlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun özel eğitim anabilim 

dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman 

görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri 

yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• Hava Durumu klasörü içindeki programı çalıştırınız 

• Karşınıza gelen eğitsel oyunu öğrencilerinizin yönlendirmeleri izleyerek birebir uygulaması 

için rehberlik ediniz.  

 



 

Resim 4: Hava Durumu oyunundan bir görüntü 

Eğitsel oyunun oynandıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Hava Durumu sembolleri ne işimize yaramaktadır? 

2. Aklınıza gelen ilk hava durumu sembolünü defterinize çizin ve ne anlama geldiğini 

söyleyin? 

 

Etkinlik 4: Acil Durum Hazırlıkları 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında canlandırılan eğitsel 

oyun aracılığıyla,  

• öğrencilerin komutlar aracılığıyla acil durumlar karşısında problem çözme becerilerini 

sergileyebilmelerini 

• öğrencilerin acil durumlar karşısında yapılması gerekenler konusunda deneyim kazanabilmeleri 

amaçlanmaktadır.  

Bu etkinlikte kullanılan eğitsel oyunun taslak senaryosu, özel eğitim alanında uzmana gösterilmiş 

ve oyunun düzey açısından öğrencilere uygun olduğu yanıtı alınmıştır. Daha sonra eğitim yazılımı 

uzmanı tarafından eğitsel oyun tasarımına başlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun özel eğitim anabilim 

dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman 

görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri 

yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• Acil Durum Hazırlıkları klasörü içindeki programı çalıştırınız 

• Karşınıza gelen eğitsel oyunu öğrencilerinizin yönlendirmeleri izleyerek birebir uygulaması 

için rehberlik ediniz.  



 

Resim 5: Acil Durum Hazırlıkları oyunundan bir görüntü 

 

Resim 6: Acil Durum Hazırlıkları oyunundan bir görüntü 

Eğitsel oyunun oynandıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Acil durum çantası ne işimize yaramaktadır? 

2. Acil durum çantasının içinde neler vardı, söyleyebilir misiniz? 

3. Önemli acil durum telefon numaralarından aklınıza gelenleri söyleyebilir misiniz? 

 

Etkinlik 5: İhtiyaçlarım Ve İsteklerim 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında canlandırılan eğitsel 

oyun aracılığıyla,  

• öğrencilerin nelerin ihtiyaç, nelerin istekler olduğu konusunda problem çözme becerilerini 

sergileyebilmelerini 

• öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri konusunda farkındalık kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Bu etkinlikte kullanılan eğitsel oyunun taslak senaryosu, özel eğitim alanında uzmana gösterilmiş 

ve oyunun düzey açısından öğrencilere uygun olduğu yanıtı alınmıştır. Daha sonra eğitim yazılımı 

uzmanı tarafından eğitsel oyun tasarımına başlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun özel eğitim anabilim 

dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman 

görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri 

yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• İhtiyaçlarım ve İsteklerim klasörü içindeki programı çalıştırınız 



• Karşınıza gelen eğitsel oyunu öğrencilerinizin yönlendirmeleri izleyerek birebir uygulaması 

için rehberlik ediniz.  

 

Resim 7: İhtiyaçlarım ve İsteklerim oyunundan bir görüntü 

Eğitsel oyunun oynandıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi ayırt etmemiz ne işimize yaramaktadır? 

2. İhtiyaçlarınız listesine neler girmektedir? 

3. İstekleriniz listesine neler girmektedir? 

 

Etkinlik 6: Alışverişte Annemize Yardım Edelim 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında canlandırılan eğitsel 

oyun aracılığıyla,  

• öğrencilerin alışveriş listesine göre alışveriş yapma konusunda problem çözme becerilerini 

sergileyebilmelerini 

• öğrencilerin alışveriş yapma konusunda deneyim kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Bu etkinlikte kullanılan eğitsel oyunun taslak senaryosu, özel eğitim alanında uzmana gösterilmiş 

ve oyunun düzey açısından öğrencilere uygun olduğu yanıtı alınmıştır. Daha sonra eğitim yazılımı 

uzmanı tarafından eğitsel oyun tasarımına başlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun özel eğitim anabilim 

dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman 

görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri 

yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• Alışverişte Annemize Yardım Edelim klasörü içindeki programı çalıştırınız 

• Karşınıza gelen eğitsel oyunu öğrencilerinizin yönlendirmeleri izleyerek birebir uygulaması 

için rehberlik ediniz.  

 



 

Resim 8: İhtiyaçlarım ve İsteklerim oyunundan bir görüntü 

Eğitsel oyunun oynandıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Alışveriş listesi ne işimize yaramaktadır? 

2. Alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 

 

 

Etkinlik 7: Evimizdeki Teknolojileri Tanıyalım 

Amaç ve Kapsam: Bu etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin bilgisayar ortamında canlandırılan eğitsel 

oyun aracılığıyla,  

• öğrencilerin evimizde kullandığımız teknolojik araçlar konusunda farkındalık ve bilgi 

kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Bu etkinlikte kullanılan eğitsel oyunun taslak senaryosu, özel eğitim alanında uzmana gösterilmiş 

ve oyunun düzey açısından öğrencilere uygun olduğu yanıtı alınmıştır. Daha sonra eğitim yazılımı 

uzmanı tarafından eğitsel oyun tasarımına başlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun özel eğitim anabilim 

dalında görev yapan bir öğretim görevlisine ve çocuk gelişiminde öğretim üyeliği yapan kişilere uzman 

görüşü almak üzere gönderilmiştir. Uzman kişilerden gelen görüş kapsamında son düzeltmeleri 

yapılarak uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Uygulama:  

• Etkinlik CD’sini açınız 

• Evimizdeki Teknolojileri Tanıyalım klasörü içindeki programı çalıştırınız 

• Karşınıza gelen eğitsel oyunu öğrencilerinizin yönlendirmeleri izleyerek birebir uygulaması 

için rehberlik ediniz.  

 



 

Resim 9: Evimizdeki Teknolojileri Tanıyalım oyunundan bir görüntü 

Eğitsel oyunun oynandıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sırası ile sorunuz. 

1. Evimizde kullandığımız teknolojik araçlardan aklınıza gelenleri söyler misiniz? 

2. Söylediğiniz araçlar ne işimize yaramaktadır? 
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