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BILDERBOX BILDERGESCHICHTEN
Resimli Sıralı Kart Seti

Bilderbox Bildergeschichten ürünü canlı ve net çizimlerden oluşan bir sıralı kart 
setidir. Her biri 3-6 arası sayıda karttan oluşan 8 hikaye de toplam 37 adet eylem 
görseli ve 3 adet anlatım kartı vardır. Bu sıralı kart seti, anlatma, tanımlama, 
isimlendirme ve olaylar arasında ilişki kurma becerisini geliştirmek için 
hazırlanmıştır. En az 3 en fazla 6 kart doğru sıralanarak bir hikâye oluşturulur. Her 
bir set anlatma ve konuşma isteğini teşvik eden esprili bir hikâye içermektedir. 

Yaş: 5-99 yaş

İçindekiler: Paketin içinde her biri 3-6 arası sayıda karttan oluşan 8 hikâye 
bulunmaktadır.

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.

Oyuncu Sayısı: 2

Berivan Turan

Berivan Turan

Berivan Turan
bu kelime’yi silebilir misiniz?



BILDERBOX BILDERGESCHICHTEN
SIRALI KART SETİ 

1. Kedi İle Randevu:

• Bir kadın ve bir adam akşam yemeği için buluşmuşlardır. Masada karşılıklı 
otururlar ve kadeh kaldırırlar. Kadının arkasındaki yerde bir kedi oturmaktadır. Bu 
tatlı kedi kadının kazağından çıkan iple oynamaya başlar.
• Kedi ipi çekmeye başlar bunu yaparken de çok eğlenir. Bu esnada ipi çektikçe kazak 
sökülür.
• Kadın şaşkınlıkla kazağın yarısına kadar sökülmüş olduğunu fark eder. Bu durumu 
adam çok komik bulur 

2. Randevu:

• Bir kadın ve bir adam ormanın kenarında piknik yapmaktadırlar. Adam sarı bir 
piknik örtüsü üzerin de oturmuş yemek yemektedir. Elindeki sosisli ekmeği yerken 
arkadaşıyla ilgilenmeyen adam, kadının ne kadar sıkılmakta olduğunu fark etmez. 
Sosis kokusunu duyan bir köpek yanlarına koşar. Ormancı ise köpeğin arkasından 
koşup onu çağırır.
• Köpek aniden sepetteki sosisleri kapar. Hayvanı yanlarında gören kadın ve adam 
köpekten korkarlar.
• Sosislerini kaptıran adam sinirle köpeğin arkasından koşar. Bu arada kadını gören 
ormancı kadının güzelliğine hayran kalır.
• Ormancı kadının yanına oturur ve ona bir çiçek verir. Kadın buna sevinir.

3. Telefonda:

• Salonda ki telefon çalar ve kadın telefonu açmak için yanına gider.
• Kadın telefona bakar ve duyduğu küfürlerden dolayı şaşırır.
• Kadın da küfür eden kişiye kızmaya başlar.
• Telefonun diğer ucunda bir papağan vardır ve küfür etmeye devam eder. Küfür 
etmek papağanın hoşuna gitmektedir.

4. Otelde Yanlışlık:

• Resepsiyonda bir kadın ve bir adam durmaktadır. Bavulları benzerdir.
• Adam odasının anahtarını aldıktan sonra yanlışlıkla kadının bavulunu alır.
• Yanlış bavulla asansöre biner ve odasına çıkar.
• Kadın odasına çıktıktan sonra bavulların karıştığını fark eder. Valizden çıkan yeşil 
renginde olan takım elbiseleri görür. 
• Ne yapacağını bilmeyen ikili, kadın adamın kıyafetlerini ve adam kadının 
kıyafetlerini giyer ve odalarından çıkarlar. Asansör de birbirleriyle karşılaşırlar. İkisi 
de gülmeye başlar.



5. Atın İntikamı:

• Adam ahırda atını soğuk su ile ıslatır. At bu durumdan hiç hoşlanmaz.
• At buna kızar. O sırada adam ise semeri atın üzerine koymaya gelir.
• At çimenlerin üzerinde durmaktadırlar ve hala sahibine kızgındır. Adam ata biner.
• At adamı su birikintisi olan bir yerde sırtından atar.
• Artık adam da ıslanmıştır. Bu durum atın çok hoşuna gider.

6. Tırtıl Şansı:

• Tırtıl saksının içindeki lezzetli bitkiyi fark eder.
• Saksıya tırmanıp gayet mutlu bir şekilde onu kemirmeye başlar. Bunu fark eden ev 
sahibi bu durumdan hiç hoşlanmaz ve tırtılın yapmasını istemez.
• Adam tırtılı eliyle yavaşça alır.
• Onu camdan dışarı atar.
• Tırtıl büyük bir salata kesesinin içine düşer ve sevinir.

7. Hava Durumu:

• Bir adam evden çıkmak için ince olan ceketini giyer. Dışarıda hava güneşlidir.
• Dışarı çıktıktan bir süre sonra yağmur başlar.
• Adam eve geri koşar. Yağmur çok şiddetlidir.
• Evde palto giyer, şapka takar ve bir şemsiye alır.
• Fakat evden çıkar çıkmaz yağmurun durduğunu fark eder. Artık güneş çıkmıştır, bu 
durum adamı kızdırır.

8. Uçan Krep:

• Bir adam mutfakta elindeki sütü bir kaba döker ve krep hamurunu karıştırır.
• Tavada bir tanesini kızartmaya başlar.
• Bir usta aşçı gibi krepi havaya atar.
• Ama krep tavana yapışır kalır.
• Adam merdiven bulmak için mutfaktan çıkar. 
• Adam merdivenle geri döndüğünde eşi mutfağa gelmiştir. Tam bu sırada eşinin 
kafasına tavandaki krep düşer, kadın bu duruma sinirlenirken adamın hoşuna gider.



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.


