
                          

Okulda Hayvan Destekli 

Terapi 
Kitapçık 

 

 

“Sihirli Bir Rüya: Engelli öğrenciler için hayvan destekli terapi” Avrupa Erasmus+ 

projesi tarafından hazırlandı  

2019’da basıldı 

 

“Bu proje Avrupa Komisyonunun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır 

ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.” 
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1. Ders planları 

2. READ programı 
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Ders Planı 1 

Seviye: 1st grade 
1. Sınıf 

Öğretmen: Beatrix Nagyné Barta 
 

 
Konu: 

İngilizce Dersi: hayvanlar, evin odaları, edatlar (içinde. 
Üstünde) 

 
Anahtar hedefler: 

1. sosyal iletişim (takım çalışması, işbirliği, benlik saygısı) 
2. Psikolojik kazanım – motivasyon, empati) 
3. İngilizce becerileri pratik etme – konuşma, dinleme 

becerileri 
4. İngilizce gramer ve yapıları pratik etme – edatları 

kullanma 
5. Fen (biyoloji bilgisi) 
6. Duygusal deneyim 
7. Fiziksel kazanımlar – motor becerilerin gelişimi 

 

Tarih: Mayıs, 2018. 
 

Zaman 
 

Etkinlik, Hayvan, Ekipman Anahtar 
Hedef 

Değerlendirme, ölçme, 
yorumlar 

10 
dakika 

Giriş: 
Birbirini selamlama. Bazı genel 
sorulara cevap verme (hava, 
duygular, ….. vs) 
Kelime Oyunu: Öğrenciler daire 
şeklinde durur, öğretmen kimin 
başına çubuk ile dokunursa, o 
öğrenci bir hayvan adı söyler. 
 

1 
3 

Öğrencileri sorulara cevap 
verme ve İngilizce konuşmaya 
cesaretlendirme 
 

5 
dakika 

Hemstırı tanıtma: 
Hemstırı büyük boş bir kutuya 
koyarız. Bu onun evi olacak. 
Çocuklara hemstıra yaklaşmamız 
gerektiğini hatırlatın. Çocuklar 
hemstıra dokunabilirler.  
Introducing the hamster:  
Hemstırın fiziksel görünümünü tarif 
etme: Ör: 4 bacağı var…. vs.  
Hemstır hakkında konuşma: Ne 
yapabilir: Hangi yiyeceği sever? 
Öğrenciler bazı resimlere bakar ve 
doğru olanları seçer. Ör: Koşabilir. 
Elmayı sever.  

2 
 
3 
 
5 
 
6 

Hemstırı büyük boş bir kutuya 
koyarız ve çocukların ona nasıl 
yaklaştığını izleriz. Hemstırın 
kutuya girmesi için kağıt rulosu 
kullanırız. Hemstıra dikkat 
ederiz.  
 
İngilizce yapıları kontrol ederiz 
ve düzeltiriz. 
 
Öğrencileri hemstır evi 
yapmaya teşvik etme.  
 
 



                          

Öğrenciler hemstırı sebze ile 
besleyebilir.  
  

10 
dakika 

Kelime oyunuı: Yürüyüş, yürüyüş … - 
Evin odalarını ve mobilyaları resimler 
kullanarak tanımlama,  
Sıraların üzerinde resimler vardır, 
öğrenciler sıraların arasında dolaşır 
ve şarkı söylerler. Şarkı bittiğinde 
öğrenciler sıranın yanında dururlar, 
sıranın üzerindeki resme bakarlar ve 
ne olduğunu söylerler.  
Resimler, kategorize etme: 
Öğrenciler mobilyaları doğru odalara 
koyarlar. Ör: buzdolabı-mutfakta. 
 
 

3 
 
6 

İngilizce kelimeleri kontrol etme 
ve düzeltme yapma 
 

10 
dakika 

Hemstırın evini yaratma 
Hemstırı kutudan çıkarırız kutunun 
içine resimleri yapıştırabiliriz.  
 

1 
2 
3 
4 
7 

Öğrencilerin çalışmasına ve 
işbirliğine yardım etme. 
 
Hemstıra dikkat ederiz. 
 

5 
dakika 

Hemstırı takip etme 
Hemstırı evine koyarız ve takip 
ederiz. Nerede olduğunu söyleriz. Ör: 
Mutfakta, …vs.  
 

2 
3 
4 
6 

İngilizce yapıları ve edatları 
kontrol etme ve düzeltme 
yapma. 
 
Hemstıra dikkat ederiz. 
 

5 
dakika 

Takip: 
Evin dışını dekore etme 
Öğrencilerin kendilerini derste nasıl 
hissettiklerini çizmesi. Hemstıra 
hoşçakal deme.  
 
 

1 
2 
3 
7 

Öğrenciler derste nasıl 
hissettiklerini çizerler.  

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

Ders Planı 2 

Seviye: 2. sınıf 
 

Öğretmen: Beatrix Nagyné Barta 
 

Konu: Boş zaman etkinliği: sanat etkinliği ( parmak kuklaları yapımı)  
 

Anahtar hedefler: 8. Psikolojik kazanım – motivasyon, empati 
9. İngilizce becerileri pratik etme – konuşma, dinleme 

becerileri 
10. Duygusal kazanım 
11. Fiziksel kazanımlar – motor becerilerin gelişimi 
12. Stresi azaltma 
13. Dikkat ve dinginliği artırma 

Tarih: Kasım, 2018. 
 

Zaman 
 

Etkinlik, hayvan, ekipman Anahtar 
hedef 

Değerlendirme, ölçme, 
yorumlar 

5 
dakika 

Giriş: şiir dinleme 
Çocuklar iki küçük kuş hakkındaki 
İngilizce şiir okuyan öğretmeni 
dinlerler ve pandomim yaparlar. 
Daha sonra ne yapacaklarını, nasıl 
yapacaklarını ve nelere ihtiyaçları 
olacaklarını tartışırlar. Görevleri 
parmak kuklaları yapmak olacak.  
 

 
1 
2 
3 

 
Çocuklar renkli kalemlerini, 
makaslarını ve yapıştırıcıyı 
alırlar.  

5 
dakika 

Motivasyon: Papağanı tanıtma 
Öğretmen kafes içinde bir papağanı 
sınıfa getirir ve çocuklara tanıtır. 
Çocuklara papağana nasıl  
yaklaşmamız gerektiğini hatırlatın. 
Çocuklar papağanın kafesine 
yaklaşabilir. Kafesin etrafında 
durabilirler. Papağan öğrenciler 
çalışıyorken onları dinliyor olacak.  
 
 
 

1 
 
3 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

We take care of the parrot. We  
speak quietly, and we don’t 
make any noise. 
 
 
Encouraging  the students to 
make their own dicky birds. 



                          

Papağanın fiziksel görünümünü 
anlatma(renk, vücudunun 
bölümleri,…) 
 
 

25 
dakika 

 Sanat (manuel) etkinlik – parmak 
kuklaları yapımı 
Kafesin yanında kağıt kuşlar vardır 
ve öğrenciler bunlardan seçerler. 
Sıralarına gidip çalışmaya 
başlarlar.Boyarlar, kuklarını keserler 
ve yapıştırırlar. İlki hazır olduğunda 
kafesin kanına gidip başka bir tane 
daha seçerler.  

 
 
1 
3 
4 
5 
6 

 
Öğrencilere yardım edip 
düzeltme yaparız (ör: kesme) 
 
 
 

5 
dakika 

Papağana şiir söyleme 
Öğrenciler kafesin etrafında dururlar 
ve şiiri papağana beraber okurlar. 
Parmak kuklaları ile hareketleri 
yaparlar. 
 
 

1 
2 
5 
6 
 
 

 
Öğrencilerin şiiri söylemelerine 
yardım ederiz.  
Papağana dillat ederiz (ses, 
uzaklık, …) 
 

5 
dakika 

Takip (değerlendirme) 
Farklı duyguların seçimi 
Öğrenciler papağanın der içinde 
nasıl hissettiğine karar verirler. 
“mutlu” ya da “üzgün” yüzlerden 
seçerler. Daha sonra kendileri nasıl 
hissettiklerini seçerler ve “mutlu” 
veya “üzgün” yüzlerin yanında 
dururlar.  
 
Papağana hoşçakal deme.  
 
 

 
1 
5 
6 

 
Öğrencilerin duygusal 
seçimlerini takip ederiz. 
 

 

                      

 

     

 

 

 



                          

Ders Planı 3 

Seviye / Grup 3. Sınıf / 7-8 yaş 

Öğretmen  Boglárka Borsos 

Konu Gelişim dersi 

Anahtar hedefler 1. Matematiksel düşünme 

2. Hesap becerileri  

3. Boşluk oryantasyonu 

4. ilgili kelimeler 

5. işitsel dikkat 

6. sözlü anlatım 

7. dokunsal duyu 

8. iyi motor becerileri 

9. motivasyon 

10. öz değerlendirme 

Tarih   29 Ocak, 2019 

 

Zaman Activity, Animal Key goal Evaluation, 
measure, 
comments 

1 

dakika 

Papağanı tanıştırma. Çacuklar 

hayvana bakabilirler. Serbest 

tartışma yapabilirler. 

İletişim becerileri, 

sözel anlamlılık, 

motivasyon 

 

5 

dakika 

Çocuklar sözlü açıklamalara dayalı 

olarak biryerlere yerleştirmek 

zorunda oldukları kağıt diskleri 

alırlar. Ör: “kafesin altına koy” 

“kafesin sağına koy”.  

Boşluk Space 

orientation, using 

and understanding 

relation words, 

making a difference 

between left and 

right, oral 

comprehension, 

auditive attention 

Diskler 

10 

dakika 

Farklı geometrik şekiller kafese 

tutturulur. Öğrenciler sözlü olarak 

tarif edilen şekilleri seçmeliler.Her 

şeklin arkasında bir matematik 

matematiksel metin görevi var. 

öğrencilerin görevi yazılı olarak 

tamamlamaları beklenir.  

Matematiksel 

düşünme, hesaplama 

becerileri, okuma 

anlama.  

Kağıttan yapılan 

geometrik şekiller 

(daire, kare, 

dikdörtgen, üçgen) 

5 

dakika 

Öğrencilere sözlü talimatlar verilir, 

sadece “ Papağan diyor ki …” diye 

başlayanları takip etmek 

zorundalar. 

İşitsel dikkat  

5 

dakika 

Çocuklara farklı yemekleri 

gösteren kartlar verilir.hangi 

kategorinin papağan yiyeceği, 

hangi kategorinin kaplumbağa 

Mathematical 

thinking 

cards with pictures 

on them 



                          

yiyeceği, hangisinin papağan ve 

kaplumbağa yiyeceği olduğuna 

karar vermeleri gerekir 

5 

dakika 

Öğrencilerin önceki görevde 

belirtilen meyve ve sebzeleri 

gözleri kapalı olarak tanımaları 

beklenir. Oyundan sonra bir 

tanesini papağana verebilirler.  

Dokunsal duyu, 

çapraz kanalları 

bağlama 

Sebze ve meyveler 

7 

dakika 

Küçük bir kaseye farklı çeşitte 

tohumlar dökülür. Öğrencilerin 

bunları matematiksel bir açık 

cümleye dayalı olarak çeşitlerine 

göre ayırması beklenir.  

Matematiksel 

düşünme, hesaplama 

becerileri, iyi motor 

beceriler, dokunsal 

duyu 

Farklı çeşitlerde 

tohumlar 

5 

dakika 

Bir öğrenci sınıftan çıkarken, 

öğretmen diğer öğrencilerle 

papağan eşyasını sınıfta bir yere 

saklar. Çocuklarlar arkadaşlarının 

onu bulması için sözlü yönergeler 

verirler. Oyunun sonunda eşyayı 

papağana verebilirler. 

Boşluk 

oryantasyonu, ilgili 

kelimeleri kullanma 

ve anlama, sağ ve sol 

arasında ayırım 

yapma, sözlü anlatım 

Papağan eşyası 

2 

dakika 

Dersi bitirme, değerlendirme 

Çocuklar derste nasıl hissettiklerini 

ve nasıl çalıştıklarını gösteren birer 

yüz çizerler ve boyarlar. 

Motivasyon, öz-

değerlendirme 

Çalışma kağıdı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



                          

 Ders Planı 4 

Seviye / Grup 19 LTT katılımcısı 

Öğretmen/ 
Yardımcı Öğretmen 

Silvia De Marco Class I A   yaş 6/7 

Lara Clignon 

Konu Tavagnacco’da “Evdeki Evcil Hayvanlar” 

Anahtar Hedefler 1. akıcılık, gerekli kelime bilgisi 

2. hayvanlar hakkında konuşma: “hangileri bir evde yaşayabilir, 

hangileri yaşayamaz?”   

3. yabani ve evcil hayvanlar arasındaki farklarla ilgili taslak çıkarma 

4.fikirleri paylaşma 

5. evde bizimle yaşayabilen 9 hayvanı tanımlama ve en uygun 

barınakla eşleştirme 

Tarih    

 

Süre  Etkinlik, hayvan Anahtar hedef Değerlendirme, 
ölçme, yorumlar 

10 

dakika 

Bildiğimiz farklı hayvanlarla ilgili 

konuştuk. Görüntüler ve isimlerle 

ilgili tahtada beyin fırtınası yaptık. 

Yeni kelimeleri tanıttık.  

1,2 
 

10 

dakika 

  Bazı sorular yoluyla çocukların 

hayvanları yabani ve evcil olarak 2 

gruba ayırmalarını sağladık. 

Çocuklar bu 2 grup arasındaki 

farkları tartıştılar. Bir evcil 

hayvanın insanların daha iyi 

yaşamalarına nasıl yardım ettiğine 

odaklanılır.  

3,4 
 

20 

dakika 

Çiftler halinde 9 hayvan resmi 

çizerlre, her çift bir hayvan resmi 

çizer. Daha sonra çizdikleri hayvanı 

diğer gruba tanıtırlar. “Merhaba, 

ben bir …….. . Sen hangi 

hayvansın?” 

1,5 
 

10 

dakika 

Bilgisayar kullanarak, çocuklara 9 

hayvan barınağını tanıttık ve 

çocuklar 2 grup halinde barınakları 

hayvanlarla eşleştirdiler.  

1, 4, 5  

15 

dakika 

Çiftler halinde 9 barınak resmi 

çizerler, her bir çift kendi 

hayvanlarının barınağını çizer.    

5  

10 

dakika 

Çocukların çizdikleri barınak 

resimlerini tahtaya asarız. We hang 

all the shelters drew by the children 

on the blackboard. Sonrasında 

hayvanların ve barınakların 

1 ,4, 5  



                          

sıralamasını karıştırırız. Çocuklar 

hayvanları ve barınaklarını 

eşleştirirler. “Ben ……. . ………. 

da yaşarım.”_________” 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

  Ders Planı 5 

Seviye / Grup 22 LTT katılımcısı 

Öğretmen/ 
Yardımcı öğretmen   

Daniela Chiarandini   2D sınıfı (ortaokul)   yaş 12-13 

Silvia Magiri 

Konu 20 kişilik LTT grubu “ Sihirli bir rüya: Engelli öğrenciler için 

hayvan destekli terapi” projesinde Tavagnacco’da 

Kilit  hedefler 1. öğrencilerin bilgi ve temel becerilerini geliştirme:gözlem, 

sözlü ve sözlü olmayan dil 

2. onların bilgisini, yeteneğini ve becerisini geliştirerek toplumda 

etken rol alan bireyler olmalarını sağlamak 

3. öğrencileri ve ailelerini derneklerle işbirliği yaparak hayvan 

edinmeye teşvik etmek  

4. öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmek: işbirliği, kendine 

güven, yaratıcı düşünme, empati 

5. öğrencilerin Avrupa’ya aidiyet duygusunu geliştirme 

 

Tarih    

 

Süre  Etkinlik / hayvan Key goal Evaluation, 
measure, 
comments 

5 dakika Etkinliklerin sunumu: öğretmen 

öğrencilere bir köpeğin 

fotoğraflarını gösterir ve köpeğin 

yaşamı hakkında varsayımda 

bulunmaları için bazı soruları 

cevaplamalarını ister  

 

1  Projektörlü 

bilgisayar, sorular 

Google da paylaşılır 

Sınıf 

15 

dakika 

Öğrenciler fotoğraflara bakarlar ve 

soruları cevaplarlar (bir kısmı 

evde yapılır) 

1 Öğretmen 

öğrencilerden 

varsayımda 

bulunurken tüm 

görsel bilgiyi 

düşünmelerini ister 

15 

dakika 

Öğrenciler varsayımlarını 

tartışırlar vetüm cevapları gözden 

geçirerek her soru için bir cevap 

seçerler 

4 Öğretmen için de bir 

hedef var. Ör: 

öğrencileri grup 

çalışması yoluyla 

daha iyi anlamak 

onların ürünlerinin 

analizi 

10 

dakika 

  

Sınıf fotoğraftaki köpek ve sahibi 

Silvia Magri ile tanışır. Öğrenciler 

fotoğraflara bakarak 

cevapladıkları soruları Silvia’ya 

sorarlar.  

1,2,3,4 Öğrenciler 

Silvia’nın 

cevaplarını yazarlar 



                          

 

Ders Planı 6 

Seviye /Grup 19 LTT katılımcısı 

Öğretmen / 
Yardımcı Öğretmen 

Lunging Pernarella  Class V C   yaş 10/11  

 Fawzia Marini 

Konu 20 kişilik LTT grubu “ Sihirli bir rüya: Engelli öğrenciler için 

hayvan destekli terapi” projesinde Tavagnacco’da 

Kilit hedefler 1.akıcılık, fluency, kelime kazanımı, evcil bir hayvanın niçin önemli 

olduğu 

2.bir evcil hayvanda nelerin olması istenir 

3.fikirlerin sınıf arkadaşlarıyla paylaşılması 

4. fikirlerin sunulması ve nedenlerinin belirtilmesi 

Tarih    

 

Süre  Etkinlik, hayvan Anahtar hedef Değerlendirme, 
ölçme, yorumlar 

5 

dakika 

Martin’i karşılarız. Katılımcılara 

köpeğe nasıl yaklaşılacağını 

açıklarız. Ona “çak” ve “otur” 

yönergelerini veririz. 

 
Sonrasında kullanmak 

üzere ilginç detaylar 

ve ortak fikirler yazılır 

20 

dakika 

 V C sınıfı öğrencileri köpekleri, 

vücutlarını ve davranışları 

gözlemlemek için küçük gruplar 

halinde çalıştı,  köpekleri 

yürüyüşe çıkardıklarında 

kaldırımda kendilerinin boyayıp 

hazırladığı küçük karelerin 

yardımıyla okul içi ve dışındaki 

measfeyi ölçtüler. Her bir çocuk 

okulun ön kapısına varana kadarki 

adımını ölçtü. Resimler çektiler. 

Daha sonra,   sınıfa döndüler, 

sonuçları karlarşılaştırdılar ve 

doğru kelimeleri kullanarak 

hayvanların kısa bir tarifini 

yazdılar.  

2,3 Katılımcıların 

yönergeleri tamamıyla 

gerçekleştirip 

gerçekleştirmediklerini 

takip ederiz 

10 

dakika 

Gözlem ve oyun sırasında 

karşılaştıkları kelimelere 

başvurdular. Okullarının 

caddesinin civarında eğitimsel bir 

yürüyüşe çıktılar. Gözlem yaptılar. 

Gördükleri her şeyi not ettiler. 

Fotoğraf çektiler. Sınıfa geri 

döndüler ve onlarla uğraştılar.   

Problemleri çözdüler, 

3, 4 Öğretmen için de bir 

hedef var. Ör: 

öğrencileri grup 

çalışması yoluyla daha 

iyi anlamak, onların 

ürünlerinin analizi 



                          

hesaplamalar, karşılaştırmalar ve 

tarifler yaptılar. 

15 

dakika 

Birisinin duyguları ile 

ilgilenebilmek ve bunun hakkında 

uzmanlaşmak, kişisel eksiklikleri 

ve duygusal bir bakış açısından 

ihtiyaçları keşfetmek, bir rol 

bulmayı öğrenmek ve takım içinde 

çalışırken görüşmek. 

1, 4 Diğer öğrencilerle 

etkileşim, öğretmen 

daha da daha da az 

merkezde, daha çok 

tartışırlar (analiz, 

eleştiri) 

10 

dakika 

Martin’in krokisini çizmek 3,4 Kağıtlar ve boya 

kalemleri, renkli 

kurdeleler, makas, 

Çalışmaları 

sergilememiz 

10 

dakika 

Martin’I fırçalamak, ona sarılmak 

ve onunla tanışmak 

1,2 Köpeği fırçalamak için 

fırça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

School Session Plan 7 

Seviye / Grup: 1., 2., 6.ve 7. Sınıf, 13 öğrenci 

Öğretmen: Maja Papst Milanović 

Božica Čajić 

Konu: Zihinsel engelli, iletişim problemi otizmi ve bellibaşlı öğrenme 

problemi olan öğrenciler 

Kilit hedefler 1. takım çalışması,işbirliği – sosyal kazançlar 

2. iyi motor becerilerinin gelişimi – fiziksel faydalar  

3. duygusal tecrübe 

4. bilişsel kazançlar 

Tarih:  Kasım, 2018 

 

Süre Etkinlik, hayvan Anahtar hedef Değerlendirme, 
ölçme, yorumlar 

10 

dakika 

Bitkilerin ve hayvanların yaşam 

koşullarının sunumu ve onların 

bağıntıları (su, hava, ışık, ısı ve 

yemek) 

3 Bilgisayar, projektör 

20 

dakika 

Sorular sorarız. – Hayvanlar için 

yaşam koşulları nelerdir? Gricko 

için de aynı koşullar mı? Bitkilerin 

de hayvanlarla aynı şartlara mı 

ihtiyacı var? Hayvanlar ve bitkiler 

birbiriyle nasıl ilgilidir? 

Birbirlerine nasıl bağlıdırlar? 

Çalışma kağıtları - üst seviyeli sınıf 

öğrencileri “eğer bitkiler ve 

hayvanlar yukarıda belirtilen 

şartlara sahip olmasaydı neler 

olurdu?” konulu çalışma kağıdını 

doldururlar.  

Çalışma kağıdı – Düşük seviyeli 

sınıf öğrenciler Gricko’nun yaşamı 

için gerekli yaşam koşullarının 

resimlerini kesip boyayacaklar. 

1,4 Bilgisayar, projektör 

20 

dakika 

Öğrencilere genç bir bitkinin nasıl 

yetiştirileceği açıklanır. Naylon 

çorapların içine talaş ve buğday 

tohumu koyacağız. Her gün 

sulayacağız, hava, ısı ve ışık ile 

genç buğday yetişecek. Buğday 

fidanı ile Gricko’yu besleyeceğiz.  

1,2,3,4, 
 

5 min Öğrenciler taze sebzelerle 

Gricko’yu beslerler.   

1,2,3  



                          

 

Ders Planı 8 

Seviye / Grup: 1. , 2., 6. ve 7. Sınıf - 13 öğrenci 

Öğretmen: Maja Papst Milanović 

Božica Čajić 

Konu: Zihinsel engeli, iletişim problemi, otizmi, öğrenme problemi olan 

öğrenciler 

Kilit hedefler: 1. grup çalışması, işbirliği,iletişim ve sosyal beceriler, sözlü 

veya görsel kazançlar  

2.iyi motor becerilerinin gelişimi, fiziksel kazanımlar 

3. mastematik becerilerinin gelişi - geometrik nesneler   

4. duyusal kazanım 

Tarih  Eylül, 2018 

 

Süre Activity, Animal Key goal Evaluation, 
measure, comments 

5 

dakika 

Mutfağa gideriz. Öğrencişler hangi 

sebzeleri sevdiklerini söylerler 

1 
 

15 

dakika 

Katılımcılar ikili gruplara 

ayrılır.her gruptan bir kişi gözlerini 

kapayacak ve çantadan bir meyve 

ya da sebze çıkaracak. Dokunma ve 

duyma duyularını kullanarak hangi 

sebze-meyve olduğunu bulmaya 

çalışırlar.  Daha sonra sebzeleri-

meyveleri masanın üzerine koyarız 

ve onlardan geometrik şekil 

kesmelerini isteriz.  

1,2,3,4 Göz bantı 

Salatalık 

Marul 

Bıçak 

Kesme tahtası 

20 

dakika 

Sınıfa döneriz. Her öğrencide 

geometrik şekli vardır. Yerde 9 

bölümlü alan oluşturulmuştur. 

Öğrencilere bunun etrafında tel çit 

oluşturmaları söylenir. Her öğrenci 

elindeki geometrik şekli 9 bölümlü 

alanda bir bölüme koyar. Etkinliği 

yaptıran Gine domuzunu A1 

bölümüne koyar. Öğrenciler gine 

domuzu rotasını takip ederler ve 

kağıtlarına çizerler. Öğrencilere 

bant kullanarak yerde 9 bölümlü 

bölge yaptırılır. Bant kullanarak 

gine domuzu rotası yapmak 

zorundalar.  Bir öğrenci gözünü 

kapatır ve diğerleri aynı rotada 

yürümesi için ona rehberlik ederler. 

1,2,3,4, Sebzeden geometrik 

şekiller 

Yerde oluşturulmuş 

9 bölümlü alan 

Göz bantı  

Tel çit 

bant 



                          

Sağ, sol, yukarı, aşağı, 1 adı, 2 

adım gibi ifadeler kullanırlar.  

5 

dakika 

Isterlerse öğrenciler gine domuzuna 

sarılabilirler. 

1,2,4  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

Ders Planı 9 

Seviye / Goup 1., 2., 6. ve 7. Sınıf - 13 öğrenci 

Öğretmen  Maja Papst Milanović 

Božica Čajić 

Dejana Varnica 

Konu  Zihinsel engeli, iletişim problemi, otizmi, öğrenme problemi olan 

öğrenciler 

Key goals 1. Okuma becerilerini geliştirme – bilişsel kazanım 

2. Okuma motivasyonunu artırma – bilişsel kazanım 

3. Okurken olumlu duyguları geliştirmeye teşvik etme – 

duygusal kazanımlar 

4. Grup çalışması, işbirliği – sosyal kazanımlar 

Tarih   Şubat , 2019 

 

Süre  Etkinlik, hayvan Kilit hedef Değerlendirme, 
ölçme, yorumlar 

5 

dakika 

- Öğrenciler READ 

programı için odayı 

hazırlarlar 

- oturmak için yere minder 

koyulur  

- gine domuzu için çit konulur 

- çitin içine gine domuzu için 

battaniye, ev, yiyecek ve su 

koyarlar. 

- çitli bölüme gine domuzu 

koyulur. 

4 Öğrencilerin 

istenilenleri tarife 

göre yapıp 

yapmadıkları izlenir 

ve düzeltme yapılır. 

Halı, battaniye, 

tahta ev, yiyecek ve 

su. 

5 dakika Öğrenciler çitin etrafına oturur. 

Eğer gine domuzu sarılma 

isterse, okuma yapan öğrenci 

kucağına alır. Eğer gine 

domuzu dinlenmek isterse, çitin 

içine koyulur. Etkinliği yaptıran 

okunacak hikayeyi anons eder 

ve okuma sırası belirlenir.    

4 Kitap 

20 dakika Öğrenciler sırayla gine 

domuzuna hikaye okurlar.  

1,2,3,4 Okuma ses kaydı 

Kitap 

tablet 

10 dakika 

  

Okuma hakkında konuşuruz. – 

öğrencilerin okumayı sevdikleri 

kitap, ana karakterleri, ne 

öğrendikleri… 

2, 3, 4 Okuma metnini 

anlama seviyelerini 

ölçeriz. 

5 dakika - gine domuzunu kucaklama 

- onu kafesine geri koyma 

4 Öğrencilerin 

görevlerini 



                          

- her öğrenci yere koyduğu 

ekipmanı temizler. 

kendileri ve doğru 

yapıp yapmadıkları 

kontrol edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Ders Planı 10 

Seviye/Grup: 1.-3.sınıflar 

Öğretmen: Alaattin YILDIZ 

Subject/ Education area: Özel eğitim öğrencileri 

Kilit hedefler: 1- Öğrenciler basit toplama, çıkarma ve ritmik sayma 

becerisi kazanırlar. 

2- Öğrenciler kendi başlarına hareket etmek için güven 

kazanırlar ve kedilerine inançları gelişir 

Tarih : Haziran 2018 

 

Süre  Etkinlik, hayvan, malzeme Kilit 
hedefler 

Değerlendirme, ölçme, yourumlar 

0.00 Çocukların dikkatini çekmek 

için sayılarla eğlenceli 

alıştırmalar yapılacak. Sınıfa 

fanus ve Japon balıkları getirilir.  

 Öğrencilerin davranışlarını ve 

ilgilerini gözlemleme 

0.10 Öğrenciye bir fanus verilir ve 

içine bie balık koyulur. 

Öğretmen “şimdi bir balığın var. 

sana bir tane daha veriyorum.” 

der ve fanusa bir balık daha 

koyar.  

1, 2 Öğrencilerin davranışlarını ve 

ilgilerini gözlemleme 

0.20 Daha sonra öğretmen öğrenciye 

“ bir balığın vardı, bir tane daha 

verdim, şimdi say, kaç balığın 

oldu?” diyerek öğrenciye basit 

toplama işlemi yaptırır.  

1 Soru sorma 

0.25 Öğretmen öğrencinin fanusuna 5 

balık koyar ve öğrenciye 5 balığı 

olduğunu söyler. Ve fanustan 2 

balığı çıkarır ve başka bir 

öğrencinin fanusuna koyar. Ve 

öğrenciden basit çıkarma 

işlemini yapmasını ister. “5 

balığın vardı, 2 tanesini aldım, 

şimdi kaç balığın var?” 

1 sorular 

 

0.35 

 

 

Benzer şekilde, öğrencinin 

fanusuna balık koyularak 1den 

10a kadar sayma yapması 

istenir. 

1, 2  

0.40 

 

Balıkların sayısını yazma   

 

 

 



                          

Ders Planı 11 

Seviye/Grup: 1.-3. Sınıflar 

 

Öğretmen: Alaattin YILDIZ 

 

Konu: Özel eğitim 

 

Kilit Hedefler: “Altında üstünde” terimlerini öğretme 

Tarih: Ekim , 2018 

 

Süre  Etkinlik, hayvan, malzeme Kilit 
hedefler 

Değerlendirme, ölçme, yorumlar 

0.10 Öğrenciyle karşılıklı otururuz. 

Masaya kafes içinde kuş 

koyulur. 

“Kuş kafesin içinde” 

“Kafes masanın üstünde.” 

“Masa kafesin altında.” 

açıklamaları yapılır. 

Aynı açıklamaları yapana kadar 

öğrenciye ilgili sorular sorulur.  

  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır.  

0.20 Benzer şekilde, kuş masanın 

üzerine koyulur ve aynı çalışma 

yapılır.  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır. 

0.30 Kafesin üzerine bir oyuncak 

koyulur ya da kafes bir 

oyuncağın üzerine koyulur. Ve 

“üzerinde” “altında” terimleri ile 

sorular sorulur.  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır. 

0.40 Yukarıdakiler gibi diğer terimler 

için de planlama yapılabilir.  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır. 

 

 

 

 

 

 



                          

Ders Planı 12 

Seviye/Grup: 1.-3. Sınıflar 

 

Öğretmen: Alaattin YILDIZ 

 

Konu: Özel eğitim 

 

Kilit Hedefler: “Altında üstünde” terimlerini öğretme 

Tarih: Kasım , 2018 

 

Süre  Etkinlik, hayvan, malzeme Kilit 
hedefler 

Değerlendirme, ölçme, yorumlar 

0.10 Öğrenciyle karşılıklı otururuz. 

Masaya kafes içinde kuş 

koyulur. 

“Kuş kafesin içinde” 

“Kafes masanın üstünde.” 

“Masa kafesin altında.” 

açıklamaları yapılır. 

Aynı açıklamaları yapana kadar 

öğrenciye ilgili sorular sorulur.  

  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır.  

0.20 Benzer şekilde, kuş masanın 

üzerine koyulur ve aynı çalışma 

yapılır.  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır. 

0.30 Kafesin üzerine bir oyuncak 

koyulur ya da kafes bir 

oyuncağın üzerine koyulur. Ve 

“üzerinde” “altında” terimleri ile 

sorular sorulur.  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır. 

0.40 Yukarıdakiler gibi diğer terimler 

için de planlama yapılabilir.  

1-2 Öğrenci kendisi cevapları verene 

kadar değerlendirmeler yapılır. 

 

 

 

 

 

 



                          

Ders Planı 13 

Seviye/grup: 1. sınıf   

Öğretmen :  Valentina Angelovska 

Konu: Sanat  

Kilit hedefler: 1.Sosyal kazanım- takım çalışmasına, işb,irliğine, yaşayan 
varlıklara saygıya teşvik etmek 
2. fiziksel kazanım – olumlu düşüncelere, çevreye ve 
canlılara dikkat etmeye teşvik etmek  
3. iyi motor becerilerini geliştirme 
4. bilişsel kazanım – yeni şeyler öğrenme, çevre içinde 
öğrenme etkinlikleri, daha fazla konsantrasyon, düşünme, 
gözlem ve teşvik etme 
 

Tarih : 21.05.2018 
 

Süre  Etkinlik, hayvan, ekipman Kilit 
hedefler 

Değerlendirme, ölçme, yorum 

 

5 

dakika 

 

 

Maskeleme tekniği kullanımı: 

“Canlıyım.  Ben neyim? 4 

bacağım var. Yavaş yürürüm. 

Sırtımda kabuğum var. Ben 

neyim? 

Açıklama - kaplumbağa 

4 

Sorular kullanarak 

konsantrasyonlarını artırma 

3 

dakika 

Öğrenciler kaplumbağa ile 

tanışıyor – Torta 

Rengini gözlemlerler, 

vücudundaki bölümleri 

adlandırırlar 

 

1,2 

Yavaşça kaplumbağaya yaklaşırlar. 

Hareketli ve cansız doğa arasındaki 

farkı görme.  

Kaplumbağanın rengi ve vücudu 

hakkında cevaplar 

 

7 

dakika 

Öğretmen öğrencilere bir kağıt 

verir 

Vücudunun bölümlerini yazar 

ve boyarlar. 

 

2,3,4 

Öğrencinin doğru rengi ve vücudun 

bölümünü kullanıp kullanmadığını 

değerlendiririz. 

5 

dakika 

Öğrenciler kaplumbağanın 

yavaş hareketlerini gözlemlerler 

ve kabuğuna dokunurlar. Bunu 

yaparak, kafeste tuttuğumuz 

hayvanlar için daha sorumlu 

olurlar. 

 

1,2,4 

Kaplumbağanın yabani bir hayvan 

olduğu ve kafeste tutulursa özel ilgi 

gerektirdiği söylenir.  

15 

dakika 

Motor ve sanatsal becerilerini 

geliştirmek amacıyla, bir 

kaplumbağa yapmaları için kil 

ve çam kozalağı verilir.  

2,3 

Bireysel etkinlik – kaplumbağa 

yapımı ve vücudunun bölümlerini 

adlandırma 



                          

5 

dakika 

Öğrencilerin öğrendikleri ile 

ilgili sorular-cevaplar. 

 

5 

Öğrencilerin nasıl hissettiğini ve 

hayvanla etkinlikler sırasında daha 

iyi öğrenip öğrenmediklerini 

değerlendirme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Ders Planı 14 

Seviye/Grup: 5. sınıf  (11-12 yaş) 

Öğretmen: Pece Kochovski 

Konu: Vücudun bölümleri 

Kilit hedefler: 1. Hayvanın sunumu 

2. Takım çalışması, işbirliği – sosyal kazanım 

3. Motor ve duyusal becerilerin gelişimi 

4. Evcil hayvan kelime bilgisi (vücut, etkinlikler, yemek) 

5.gözlem ve hayvanın tarifi 

Tarih : 16 Mayıs 2018 

 

Süre  Etkinlik, hayvani ekipman Kilit 
hedefler 

Değerlendirme, ölçme, yorum 

5 

dakika 

Kaplumbapğa Torto’nun 

sunumu 

 

1 / 

10 

dakika 

Torta’nın kulakları, bacakları, 

tırnakları, kuyruğu, … var.  

Torta’nın 2 burun deliği, 1 

kuyruğu, 4 bacağı, 16 tırnağı, 2 

gözü, 1 kabuğu, 1 kafası var.  

Öğretmen öğrencilere 

kaplumbağanın vücudu ile ilgili 

sayıları dolduracakları bir kağıt 

verir. Öğrenciler kabuğuna ve 

derisine dokunurlar.  

2,3,5 Öğrencilerin kağıtları tamamen 

doldurup doldurmadığı ve 

kaplumbağayı nasıl tarif ettikleri 

izlenir.  

10 

dakika 

Öğrenciler 5 gruba bölünür. 

Kaplumbağanın vücudunun 

bölümlerini tahmin ederler 

kaplumbağayı boyarlar. 

2,4 Motivasyonları ve doğru cevap verip 

vermedikleri takip edilir. 

10 

dakika 

Kağıtlarını gösterirler ve 2 gruba 

bölünürler. Kağıda 2 farklı 

kaplumbağa çizme ve boyama 

görevi verilirler.  

2,4 Grup çalışması ve iyi işbirliği yapıp 

yapmadıklarını izleriz.  

5 

dakika 

 

Öğrenciler kağıtlardaki 

kaplumbağaları gözlemler ve 

tarif ederler.  

2,5 Grup sunumunun değerlendirmesi 

3 

dakika 

Öğrencilerin öğrendikleri ile 

ilgili sorular-cevaplar. 

 

5 To evaluate how the students felt, 

and if they learnt better during the 

activities with the pet. 

 

 

 



                          

School Session Plan 15 

Seviye/grup: 8. sınıf 

Öğretmen : Beti Markovska 

Konu.  Edebiyat – kaplumbağanın tarifi 

Kilit hedefler: 1.becerilerin pratiği – öğrenciler kaplumbağa ile 

etkileşimdeyken motor becerilerin gelişmesi 

2. psikolojik kazanım – kendi yeterliliklerinizi teşvik etmek 

ve onlara saygı duymak 

3.Sosyal kazanım – işbirliği, takım çalışması 

4.duygusal – eğitimsel kazanım – önceki bilgilerini 

kullanmak  ve kendi dillerini  tüm yapılarda beslemek 

Tarih : 18.05.2018 

 

Süre  Etkinlik, hayvan, ekipman Kilit 
hedefler 

Değerlendiröe, ölçme, yorumlar 

2 

dakika 

Kaplumbağayı tanıtna. 

Öğrencimiz Simona evcil 

hayvanını tanıtır- Kaplumbağa 

Torta. 

 

1 Öğrenciler kaplumbağa ile 

tanıştırılır. Kaplumbağayı gözlem. 

3 

dakika 

Öğrenciler gruplara bölünür ve 

öğretmen onlara görev verir.  

 

1,2,3,4, Öğrencilerin takım çalışmasının ve 

işbirliğinin değerlendirilmesi 

20 

dakika 

-akrostij – tortoise 

-kaplumbağanın bir şarkı ve 

nesir ile tarifi 

- bir kaplumbağa çizimi 

 

1,2,3,4, Takım çalışması, doğru tarif ve 

cevapları verip vermedikleri, 

çizimlerin doğru olup olmadığı, 

şarkı ve nesirlerin yazılım işlemi 

izlenir. 

 

8 

dakika 

 

 

 

Sunum iyi miydi: 

Hiç Bir şeyi değiştirdin mi? 

Would you change anything?  

Cevaplar doğru muydu? 

1,2,3,4 Verilen sunumun değerlendirmesi 

2 

dakika 

 

 

 

Sonuç – kaplumbağanın 

sembolik anlamı nedir?   

2,3,4 Sonucun değerlendirmesi 

5 

dakika 

 

Öğrencilerin öğrendikleri ile 

ilgili sorular-cevaplar. 

 
5 

Öğrencilerin nasıl hissettiğini ve 

hayvanla etkinlikler sırasında daha 

iyi öğrenip öğrenmediklerini 

değerlendirme. 

 

 



                          

Ders Planı 16 

Seviye/grup: 6. sınıf (11 yaş) 

Öğretmen :  Jasminka Mircheska 

Konu : Matematik – mod, medyan, orta and dizi 

Kilit hedefler: 

1. uzunluk, kütle ve hacim ölçme pratiği (Matematik 

becerileri 

2. mod, medyan, orta ve dizi bulmayı öğrenme (Matematik 

becerileri) 

3. matematiğe ilgiyi artırmak (bilişsel kazanım) 

4. işbirliğine ve takım çalışmasına teşvik etmek (sosyal 

kazanım) 

5. empati ve olumlu duygusal tepkileri geliştirmek 

(duygusal kazanım) 

Tarih:  11.05.2018 

 

Süre  Etkinlik, hayvan, ekipman Kilit 
hedefler 

Değerlendirme, ölçme, yorum 

5 

dakika 

Etkinlik: Sınıfta ne tür bir 

hayvanımız olacak? 

Alıştırmaların doğru cevapları 

hayvanın harflerini belirtir.  

1,3 

Öğrencilerin metrik çevirmelerin 

nasıl yapıldığını bilip bilmedikleri 

belirleme 

2 

dakika 

Kaplumbağa Torto (Cake) nun 

sınıfa tanıtımı 

Cake’e nasıl merhaba 

diyeceklerinin açıklanması ve 

gösterilmesi 

5 

Kaplumbağaya yavaşça yaklaşma 

10 

dakika 

11 öğrenci 3 gruba bölünür. Bir 

grup Torta’nın kütlesini ölçer, 

diğer bir grup Torta’nın 

suluğunun hacmini ölçer ve 

yazar, diğer grup Torta için 

salata yapar. Daha sonra, gruplar 

yerlerini değiştirir. (Malzeme: 

ölçek, ölçme kabı, marul) 

1,3,4,5 

Öğrencilerin kütle ve hacim 

ölçümünü başarıyla yapıp 

yapmadıklarını ve hayvanla beraber 

çalışmanın onları motive edip 

etmediğini değerlendirme 

5 

dakika 

Tüm öğrenciler tek tek Torta’nın 

kabuğunun uzunluğunu ölçer ve 

yazar. (Malzeme: cetvel) 
1,3,4,5 

Öğrencilerin uzunluğu nekadar 

başarı ile ölçtüğünü ve hayvanla 

beraber çalışmanın onları motive 

edip etmediğini değerlendirme 

15 

dakika 

Torta dinlenirken ve salatasını 

yerken, gruplar mod, medyan, 

orta ve dizinin ölçümünü bulur. 

2,4 

Öğrencilerin mod, medyan, orta ve 

diziyi doğru bulup bulmadığını 

değerlendirme 

3 

dakika 

Öğrencilerin öğrendikleri ile 

ilgili sorular-cevaplar. 
5 

Öğrencilerin nasıl hissettiğini ve 

hayvanla etkinlikler sırasında daha 



                          

 iyi öğrenip öğrenmediklerini 

değerlendirme. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

READ Programı 

İnsanlar ve hayvanlar çok eski çağlardan beri  birbirleriyle etkileşimdeler; sadece birbirleriyle 

ilişkileri tarih boyunca şekil değiştirdi. Bugün terapistler, ortaklar, aile üyesiler, arkadaşlar… 

Eğitim programına hayvanın entegrasonunu;  rehberlik eden öğretmenlerin eşliğinde 

öğrencilerin hayvanlarla etkileşimi yoluyla bilimsel olarak birçok fayda sağlamıştır. Bu faydalar; 

fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişseldir. 

Hayvanların sunumu, bir grup öğrenci için ya da tüm sınıf için, bir ya da birkaç seans boyunca 

bireysel olarak gerçekleştirilir. Hedeflere ulaşmak için kilit hedefleri ve etkinlik alanları ile 

görevleri belirlemek önemlidir. Seansların çıktılarını ve bir bütün olarak programı 

değerlendirmek için seanslar süresince ölçülebilir veriyi elde etmek gereklidir.  

 Bununla beraber; programdan önce, öğrenciler gibi hayvanların da uygun olarak hazırlanması 

zorunludur, çünkü; iyi hazırlıklar çıkabilecek zorlukları önleyecektir.  

READ programı, hayvanların ve insanların etkileşmesi yoluyla farklı faydalar sağlamak için 

hazırlanan “Hayvan Entegrasyon Programları” na aittir.  

 READ programı (Reading Education Assistance Dogs) okuma ve iletişim becerilerini geliştirmek 

için tasarlanır, ve eğer okulda uygulanırsa, bir uzman (öğretmen) ile işbirliği ile, tedavi edici 

köpekler tarafından sağlanır. Hırvatistan’da, hayvanlarla ilgili çalışan çeşitli kurumların 

desteğiyle, 2014’ten beri uygulanmaktadır. 2016’dan itibaren de Eğitim Bakanlığı tarafından 

desteklenmektedir.  

2016’dan beri Josip Matos İlkokulu’nda uygulanmakta olan program da bu programın bir 

parçasıdır. Çünkü; gine domuzu kullanıyoruz ve programı “Gricko (gine domuzu) ile okuma” 

diye adlandırıyoruz. Program süresince; gine domuzu ile okuma yapan öğrencilerin okuma 

düzeylerinin, program sonrasında, programa katılmayan öğrencilerinkinden daha yüksek olup 

olmadığı ile ilgili bir araştırma yürüttük. Program, zihinsel engelleri, konuşma sorunu, öğrenme 

bozukluğu ve otizmi olan, 2 grup halindeki 9 tane 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile yapıldı. Gruplar 

yaş, cinsiyet ve okuryazarlık seviyesi oşlarak denkler. Bir grup gine domuzu ile, diğeri hayvan 

olmadan okuma yapar. Program öncelikli olarak okuma becerilerinin gelişimine odaklandığı 



                          

için, istatiksel analiz için, 1. Ölçümden önceki, 2. Ölçümden sonraki ve 6 aylık programdan 

sonraki, 50 kelimeyi okuma hızı ve yanlış okunan kelime sayısı not ederek bir dizi kelimeyi 2 

dakikada okuma sonuçlarını kullandık.  

Eşzamanlı olarak, her iki grupta da aynı metni haftada 2 kere okuyarak 10 seans 

gerçekleştirdik. Her öğrenci, öğretmen tarafından seans öncesi belirlenmiş olan aynı 

uzunluktaki metni okudu. Bir grup öğrenci, gine domuzu kucaklarında ya da kafesin içinde 

önlerindeyken yerde daire şeklinde oturarak okuma yaptı. Diğer grup başka bir sınıfta yerde 

daire şeklinde oturarak hayvan olmadan okuma yaptı. Istatiksel analiz sırasında öğrenci 

gruplarının küçük olduğu düşünülerek, grupları karşılaştırmak için parametrik olmayan 

istatiksel testler ve Mann-Whitney testi, grup içinde karşılaştırma yapmak içinse Wilcoxon testi   

kullanıldı.  

İstatiksel olarak program öncesi ve sonrası okuma becerileri seviyesinde belirgin fark sadece 

gine domuzu ile okuma yapan grupta görüldü. Programdan sonra, bu grupta okuma 

becerilerine gelişme görüldü, ancak hata sayısı azaldı fakat istatiksel olarak çok önemli 

miktarda değildi.  

Programın uygulanmasından 1 hafta sonra, 50 kelimeyi okuma hızı ve 2 dakikada okunan 

kelime sayısı görevleriyle ilgili olarak, 3. değerlendirme yapıldı. İstatiksel analiz; öğrencilerin 

mevcut okuma becerilerini sürdürdüklerini, READ programının etkisinin kalıcı olduğunu 

gösterdi.  

 

Bunların neticesinde; önceki araştımaların sonuçlarını elde ettiğimizi söyleyebiliriz.Eğitimde 

Hayvan Entegrasyonu Programları’nın öğrencilerin akademik başarısında olumlu etkisi vardır, 

fakat aynı zamanda, sıkça görmezden gelinen duygular, motivasyon, sosyalleşme gibi diğer 

konularda da olumu etkisinin olduğu görüldü. READ gibi temel programlar bazı engelleri olan 

öğrencilerin başarısına katkıda bulunur ve bu onların tüm gelişimine de etki edecektir.  

 



                          

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



                          

Hayvanlarla Sosyal Hikayeler 

Özel gereksinimleri olan öğrenciler iletişim ve sosyal etkileşimde zorluk çekerler. Bahsedilen 

zorluklar onların bazı olayları, kendilerinin ve başkalarının duygu ve davranışlarını olduğu kadar 

çevrenin beklentilerini de yanlış anlamaları nedeniyle meydana gelir.  

Sosyal hikayeler; otizm spektrumundaki bireylerin kişilerarası iletişim nüanslarını daha iyi 

anlamak için bir araçtır. Sosyal hikayeler otistik kişilerin sosyal anlayışlarını geliştirir. Sosyal 

hikayeler 1991'de Carol Gray tarafından yaratıldı. Neyin neden umulması gerektiği hakkında 

belirli bilgi içeren, özel bir durum, olay veya etkinlik hakkında kısa tariflerdir.   

Sosyal hikayeler şunlar için kullanılabilir:  

 

 kişisel bakımve akademik beceriler için, 

 belirli bir durumda diğerlerinin nasıl davranabileceğini veya cevap verebileceğini 

anlamaya yardım etmek için, 

 diğerlerinin otistik birinin perspektifini ve onun niçin belirli bir şekilde cevap 

verebileceğini veya davranabileceğini anlamalarına yardım etmek için, 

 bireyin rutindeki ve umulmadık ya da üzücü değişikliklerle uğraşmasına yardım etmek 

için, 

  Benlik saygısı geliştirmesi için bir bireye gücü ya da başarısı hakkında olumlu dönüt 

sağlanak için, 

 Davranışsal bir strateji olarak (sinirlenince ne yapacağı, takıntılarla nasıl başedeceği, 

vb.) 

“Sihirli bir rüya: Engelli öğrenvciler için hayvan destekli terapi” Erasmus+ projesi 

vasıtasıyla; “kişiselleştirilmiş eğitici resimler” oluşturmak için basit bir internet uygulaması 

yaptık. Kişiselleştirilmiş eğitici resimler yaratarak, istenmeyen davranışları önlemek için 

basit özelleştirilmiş bir tarz yapabiliriz, ya da istenmeyen davranışı değiştirebiliriz, veya 

yeni bilgi ve beceriler kazanmak için aracı olarak kullanabiliriz.  

      Kişiselleştirilmiş eğitici resim kitapları öğrencilerin belli durumlardaki ya da hareketler dizisi 

fotoğraflarından ya da öğrenci çizimlerinden yapılır. Fotoğraflara ve çizimlere ek olarak; 

öğrenci için basit ve anlaşılabilir bir şekilde destekleyici bir metin yazılabilir ya da 

seslendirilebilir. Bu resimli kitapları okuyarak, öğrenci duygularını, davranışlarını ve 

istenmeyen davranışlar dizisini daha iyi anlayacaktır, ve daha kolay bir yolla yeni beceriler ve 

bilgi kazanabilir. 

     



                          

Otizm Spektrum Bozuklukları olan Öğrenciler için Hayvanlı Sosyal Hikaye 

 – bir örnek 

 

 

 

Zor bir görev olduğunda ne yapılmalı? 

Öğretmenim bana yardım edebilir. 



                          

 

Bazen bir görevi yapamadığımda gerçekten sinirlenirim! 

 

 

Daha sonra herşeyi etrafa atarım ve masayı yumruklarım. 



                          

 

Böyle davrandığımda, sınıf arkadaşlarım korkarlar.  

 

 

 

 

Sınıfımızın evcil hayvanı Gricko da korkar ve evine saklanır. 



                          

 

Ve öğretmenim üzülür. 

 

 

 

Eğer ödevimi yapamazsam, sadece öğretmenimden yardım isterim.  



                          

 

Her zaman yardım etmekten mutluluk duyar.  

 

Bir problemi çüzünce hepimiz mutlu oluruz.  



                          

 

Ve bizim Gricko’ muz da mutlu olur.  

 

 

 

 

 

 

 


