
Burası sakinleşme köşesi. 

SAKİNLEŞME KÖŞESİNİ 
KULLANMAK



Sakinleşme köşesi, vücudu sakinleştiren 
güvenli bir yerdir. Herkesin duyguları vardır.



Bazen mutlu, üzgün ya da iyi hissederim. 
Tüm bu duygular normaldir!

Bu duygulardan herhangi biri çok yoğunsa, 
sakinleşme köşesini kullanmayı deneyebilirim.



Oturup bir kitaba bakabilirim. Derin nefesler alabilirim.



Sakinleştiren oyuncaklarla oynayabilirim. Sakinleşme kutusunda bulunan bir 
materyalle meşgul olabilirim. 



Öğretmenim yanıma oturabilir ve vücudumu 
sakinleştirmeme yardım edebilir. İhtiyacım olursa birine sarılabilirim.



Yoğun duygular normaldir. Duygularım çok yoğunlaşırsa sakinleşme köşesini 
kullanmak daha iyi hissetmeme yardımcı olabilir.



İKİNCİ HİKAYEDE, SAKİNLEŞME KÖŞENİZ İÇİN KENDİ 
RESİMLERİNİZİ EKLEYEBİLECEĞİNİZ BAZI DÜZENLENEBİLİR 

SAYFALARA YER VERİLMİŞTİR.

KENDİ RESMİNİZİ EKLEMEK İÇİN BOŞ ALANLARA KENDİ 
SAKİNLEŞME KÖŞENİZİN GÖRSELLERİNİ EKLEYEBİLİRSİNİZ.
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ÜCRETSİZ KAYNAKLARI 
KULLANMA KOŞULLARI

YAPABİLİRSİN YAPAMAZSIN
• Bu materyali kendi öğrenciniz ve aileleriniz  için 

kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz. 
• Ücretsiz olan bu materyalin bağlantısını arkadaşlarınıza, iş 

arkadaşlarınıza veya ebeveynlere e-postayla göndererek 
paylaşabilirsiniz.

• Sosyal medya gönderilerimde yer almak için bu materyalin 
kullanım fotoğraflarını autismlittlelearners@gmail.com
adresine gönderebilirsiniz. 

• Bu kaynağı, Autism Little Learners web sitesine veya 

mağazasına bir bağlantı vermeden, başkalarının indirmesi için 

bir pdf olarak çevrimiçi yayınlamak

• Bu kaynağı değiştirmek ya da satmak

• Bu kaynağı kendinize aitmiş gibi yayınlamak

CLIPART KREDİSİ… Yetenekleri için bu harika clip sanatçılarına teşekkür ederiz!

mailto:autismlittlelearners@gmail.com


BİLGİLENDİRME
BENİMLE İLETİŞİM KURUN KREDİ KAZANIN

BENİ TAKİP EDİN

Daha fazla TPT satın alma kredisi kazanmak için geri bildirim 
bırakmayı unutmayın! Sizden haber almayı seviyorum!

En yeni kaynaklardan haberdar olmak için TPT'deki Autism Little Learners
mağazasını takip edin! Takip etmek için yeşil yıldıza tıklayın!

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN TEŞEKKÜR EDERİM!
Desteğin için çok 

minnettarım. 

https://www.facebook.com/autismlittlelearners/
https://www.instagram.com/autismlittlelearners/
https://tr.pinterest.com/autismlittlelearners/
https://twitter.com/autism_little
https://autismlittlelearners.com/
https://www.linkedin.com/in/taratuchel/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Autism-Little-Learners
https://autismlittlelearners.com/contact-me/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Autism-Little-Learners
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Autism-Little-Learners


BİLGİLENDİRME

OTİZM SINIFI KILAVUZU OTİZMİ OLAN ÇOCUKLAR 
İÇİN HARİKA BİR SINIF ORTAMI KURMAK HAKKINDA 

10 TEMEL BİLGİYİ İÇERİYOR. 
Ücretsiz bir kopyasının tarafınıza e-mail olarak gönderilmesini istiyorsanız aşağıdaki görsele tıklayarak kayıt olabilirsiniz. 

https://view.flodesk.com/pages/62b7585cb892e3b3e9c52d7d


BİLGİLENDİRME
BU BAŞLANGIÇ GÖRSEL DESTEK SETİ OKULDA VEYA 
EVDE KULLANMAYA İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİNİZ HER 

ŞEYİ İÇERMEKTEDİR. 
Ücretsiz bir kopyasının tarafınıza e-mail olarak gönderilmesini istiyorsanız aşağıdaki görsele tıklayarak kayıt olabilirsiniz. 

https://mailchi.mp/af7297575815/visualsupportstarterset


Bu materyal Tara Tuchel’in izniyle Algı Özel Eğitim Kurumları Eğitim Ar-Ge Koordinatörü ve
ÖÇED gönüllüsü Deniz Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

This material has been translated into Turkish by Deniz Yılmaz, Algı Special Education
Institutions Education R&D Coordinator and ÖÇED volunteer, with the permission of Tara
Tuchel.


