
FOTOBOXEN BILDSEQUENZEN
Fotoğraf Sıralı Kart Seti

DÜZENLEME: Berivan TURAN ve Buket TEMEL



FOTOBOXEN BILDSEQUENZEN
Fotoğraf Sıralı Kart Seti

Fotoboxen Bildsequenzen belirgin ve gerçekçi fotoğraflardan oluşan bir sıralı kart 
setidir. 40 adet eylem görselinden oluşan bu kartlar, anlatma, tanımlama, 
isimlendirme ve olaylar arasında ilişki kurma becerisini geliştirmek için 
hazırlanmıştır. En az 3 en fazla 4 kart doğru sıralanarak bir hikâye oluşturulur. Her 
bir hikâye anlatma ve konuşma isteğini teşvik eden olaylar içermektedir. Bazı olaylar 
günlük yaşantımızda yer alan konuları bazı olaylar da esprili konuları içermektedir. 
 
Yaş: 5-99

Oyuncu Sayısı: 2-4

Amaçlar:

1. Kelime dağarcığını geliştirilmek (öğrenilen sözcükleri kullanmak)
2. Alıcı dil gelişimini desteklemek
3. İfade edici dil gelişimini desteklemek
4. Olaylar arasında ilişki kurmak
5. Olayları doğru olarak sıralamak

Süre: Sıralı kart sayısı ve çocuğun düzeyine göre değişir.

İçindekiler: Paketin içinde her biri 3-4 karttan oluşan 10 hikâye bulunmaktadır.



RESİM YAPAN ÇOCUK (4 kart seti)

• Yaklaşık 10 yaşında ki kız okul çantasından tek tek eşyalarını çıkarır ve masaya 
koyar. Masanın üstün de bir kalemlik, bir bardak portakal suyu ve iki tane ders kitabı 
bulunmaktadır. 
• Ödevine başlamak için kalem kutusundan turuncu renkte olan kalemi çıkarır. Bu 
sırada masada bulunan defter ve kitaplar açıktır.
• Kız ödevine başlar ve kitaptaki testleri çözer. Bu esnada portakal suyundan içmiş 
olmalı, çünkü artık bardağın yarısı bitmiştir.
• Kız, soruları çözmek yerine defterine bir çizim yapmıştır ve bunu gösterir.

ÇİM BİÇEN ADAM (3 kart seti)

• Genç bir adam çim biçme makinesini garajdan bahçeye çıkarıyor.
• Adam çimleri gayet mutlu bir şekilde biçiyor.
• Daha işini bitiremeden yağmur çiselemeye başlıyor ve adam ıslanmamak için çim 
biçerken şemsiye kullanıyor. Aynı zamanda gökyüzüne bakarak acaba başka zaman 
mı bu işi yapsam diye düşünüyor. 

KÜVETTE ÖRDEK BULAN ADAM (3 kart seti)

• Adam küvetin kenarına oturmuş ve içini suyla doldurduktan sonra şampuan 
dökerek köpürtüyor. Bu esnada boynuna bir havlu dolamış.
• Adam küvetteki köpüklerin içinde bir şeyler görüyor.
• Adam küvetin içinde oyuncak ördek bulduğu için seviniyor.

TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR (3 kart seti)

• Çocuk, arkadaşının evinin mavi kapısının önünde bir top ile dikilmiş ziline basıyor. 
• Kapıyı açan çocuk tam o esnada elinde olan dondurmayı yiyor. Zile basan çocuk ise 
onu dışarıya çağırıyor. 
• Arkadaşına da dondurma ikram eden çocuk dışarıya çıkıyor ve birlikte sokakta top 
oynuyorlar.

MARANGOZ (3 kart seti)

• Marangoz, önündeki tahtalara bakarak ne yapacağını düşünüyor.
• Eline aldığı tutkalla tahtaları büyük bir konsantrasyon ile yapıştırıyor.
• Yapmış olduğu maket kuş evini beğenmeyip üzülüyor,
çünkü tam bitirememiş ve istediği gibi olmamıştır.



ÇİÇEK DİKİMİ (3 kart seti)

• Kadın bahçe de yerde oturmuş, elindeki kürekle saksıya toprak dolduruyor.
• Önündeki çiçeği sevinçle saksıya dikiyor.
• Saksıya diktiği çiçeğe can suyunu veriyor ve ilaçlıyor. 

CEP TELEFONUYLA TIRAŞ OLAN ADAM (4 kart seti)

• Adam banyoda heyecanlı bir şekilde cep telefonuyla konuşuyor.
• Telefon konuşması bittikten sonra telefonu elektrikli tıraş makinesi sanıp elinde 
tutuyor. Ve fark etmeden cep telefonuyla sakal tıraşı olmaya çalışıyor.
• Niye çalışmıyor bu diye baktığı an, elinde ki nesnenin traş makinesi olmadığını 
anlıyor.
• Adam sağ elini başına koyar ve aptallığına güler.

PALYAÇO (4 kart seti)

• Kadın ayna karşısında maskeli balo için nasıl bir makyaj yapacağını düşünüyor.
• Yüzünü beyaza boyayan kadın şimdi de dudak ve göz çevresine makyaj yapıyor.
• Makyajı istediği gibi oldu diye bittikten sonra çok seviniyor.
• Başına kırmızı peruğunu taktıktan sonra bir de önüne fiyonk yapıştırıyor ve ortaya 
palyaço çıkıyor.

ÇAY (4 kart seti) 

• Kadın mutfakta demliğin içine yeni kaynattığı suyu ve bir adet poşet çay koyuyor.
• Demlenen çayı yeşil fincana dolduruyor.
• Fincandaki çayı içmek için ağzına götürüyor ve bir yudum alıyor.
• Çay çok sıcak olduğu için dilini yakıyor.

KIRMIZI GÜL (3 kart seti)

• Adam elinde çantalar ve bir gül olduğu için evinin kapısını anahtarla açamıyor ve 
anahtarı ağızına alıp zile basıyor.
• Evin kapısını eşi açıyor ve adamın elinde kırmızı gülü görünce çok şaşırıyor. 
• Genç adam çantaları alan eşine kırmızı gülü veriyor. 



MATERYALİN KULLANIMI

Uygulama Süreci: 

1. Eğitimci ve çocuk yan yana masaya otururlar.

2. Eğitimci, çocukla çalışmak istediği sıralı kartı seçer.

3. Eğitimci, sıralı kartları olay sırasının sonundan başına doğru sıraladıktan sonra 
resimleri aşağıya bakacak şekilde ters çevirip masaya koyar.

4. Çocuğa Şimdi seninle birlikte sıralı kart bakacağız der.

5. Eğitimci, en üstteki kartı alarak çocuğun önüne koyar ve şöyle der: Bak bakalım 
burada neler oluyor?

6. Çocuktan, karttaki olayları anlatmasını ister.

7. Çocuk, olayları anlatırken eğitimci çocuğun cümlelerini alır, açar ve değiştirmeden 
düzgün bir cümle haline getirip yeniden söyler.

8. Eğitimci bir sonraki karta geçerken çocuktan, sonraki kartta neler olabileceği 
hakkında tahmin yürütmesi ister. Örnek: Acaba şimdi neler olacak?

9. Çocuk, bir sonraki kartta olabilecekleri anlatarak tahminde bulunur. 

10. Çocuğun tahmininden sonra eğitimci şöyle diyerek çocuğun tahmin yürüttüğü 
sıralı kartı açar: Aaaa, bak bakalım burada neler olmuş?

11. Bu şekilde bütün kartlara bakıldıktan sonra kartlar karıştırılır ve çocuktan 
karıştırılmış olan kartları doğru olarak yeniden sıralaması istenir.


