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Çocuklar İçin Duyu 
Bütünleme Aktiviteleri
Çocukların Gelişmelerine, Öğrenmelerine ve Büyümelerine

Yardımcı Olacak 50 Yeni ve Kolay Aktivite 

Carol Kranowitz & Joye Newman



Carol Kranowitz, St Columba’s Anaokulu’nda (Washington, 
DC) 25 yıl müzik ve davranış öğretmenliği yaptı.  Bu 
süre boyunca birçok rahatsız veya sakar görünen ve oyun 
alanında yürümek, el ele tutuşmak, daire oyunları oynamak, 
engel üstünden geçmek gibi temel aktiviteleri yapmakta 
sorun yaşayan “senkronize olamayan”  çocukları gözlemledi. 
Carol, bu çocukların çalışmalarında ve oyunlarında daha 
yetkin olmalarına yardımcı olmak için nispeten yaygın bir 
bozukluk olan Duyu Bütünleme (İşlemleme) Bozukluğu 

(DBB) üzerine çalışmaya başladı. DBB dokunma, denge ve hareket gibi duyusal 
mesajların yorumlanmasında zorluk yaşanmasına ve günlük yaşamda problemlerle 
karşılaşılmasına sebep olur.

1980’lerde Carol, bir iş ve uğraşı terapistinin yardımı ile okul öncesi çocuklarını 
DBB konusunda taramaya başladı. Muhtemel DBB olan çocuklara rehberlik ederek 
bu bozukluğun birincil tedavisi olan iş ve uğraşı terapisine yönlendirdiler.  Algısal 
motor problemleri olan diğer çocukları (ve olası DBB) özellikli fiziksel aktivitelerin 
yapıldığı, Joye Newman’s Kids Moving Company gibi bu konuda kurulmuş en iyi 
organizasyonlara yönlendirdiler. 

Carol, lisans eğitimini Barnard College’de ve yüksek lisans eğitimini Eğitim ve İnsan 
Gelişimi konusunda George Washington University’de tamamladı. Diğer yayınları, 
The Out-of-Sync Child (Perigee), The Out-of-Sync Child Has Fun (Perigee), 
Growing an In-Sync Child, with Joye Newman (Perigee), The Goodenoughs Get 
In Sync (Sensory World) ve Preschool SENSE (Sensory World).  Carol, yazılarında 
ve uluslararası atölyelerinde, ailelere, eğitmenlere ve diğer profesyonellere duyusal 
sorunların nasıl ortaya çıktığını açıklamaktadır. Evde ve okulda bu sorunları 
çözmek için eğlenceli stratejiler önermektedir. Ayrıca S.I. Focus Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni ve The Sensory Therapy And Research (STAR) Center’ın kurul 
üyesidir. Maryland’da yaşıyor ve 5 torunu bulunmaktadır. 

Web sitesi: www.out-of-sync-child.com.

Joye Newman, algısal motor terapistidir. Algısal Motor 
Terapisi (AMT) çocuk ve yetişkinlerde temel hareket ve 
öğrenme yeteneklerini geliştirir ve artırır.  1979’da Joye, 
yüksek lisansını Eğitim ve İnsan Gelişimi konusunda George 
Washington University’de Algısal Motor Gelişimi uzmanlığı 
üzerine tamamlamıştır. Joye, yüksek lisans çalışmalarında 
davranışsal optometri, iş ve uğraşı terapisi ve psikolojiyi 
entegre ederek algısal motor terapisinde kendi metotlarını 
geliştirdi.

Joye, Kids Moving Company (KMC) adlı popüler bir organizasyonu kurdu 
ve yönetmeye devam ediyor. KMC’yi kurdu, çünkü birçok çocuğun evde ve 
okulda dolaşmaya teşvik edilmediğinden endişeliydi. Aslında birçok çocuğun 
hareket etmekten caydırıldığını fark etti. Çocukların hareket etmeleri, oynamaları 
ve gelişimsel olarak uygun bir ortamda olmaları için bir yer sağlamak istedi. 
Aslında KMC eğlenceli ve fonksiyonel aktiviteler,  AMT ve doğum günü partileri 
düzenlenen stüdyo ortamı sundu. Günümüzde KMC’nin stüdyo bölümü kapatıldı 
ve Joye okul içi programlar, bireysel değerlendirmeler ve ebeveynlere çocuklarının 
yaptıkları her şeyde daha emin ve yetkin olmaları konusunda danışmanlık veriyor. 

Joye, Washington Independent Services for Educational Resources (WISER) 
kurucu üyesi ve eğitim başkanı, Jewish Primary Day School of Washington, 
DC kurucu üyesi ve Board of Jewish Education’ın erken çocukluk özel ihtiyaç 
danışmanıdır. Anaokullarının hareket programlarını geliştirmeleri ve düzenlemeleri 
için okula hazırlık, yaratıcı hareket ve algısal motor gelişim alanlarında danışmanlık 
ve eğitimler vermektedir. Joye, Maryland’da yaşıyor ve 3 yetişkin çocuğu 
bulunmaktadır. 

Web sitesi: www.kidsmovingco.com.
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Yazarlar Hakkında



Önsöz
‘Duyu’lmak İstiyorum’ kitabımda teorisini ve çocuklardaki gelişimsel ve 
davranışsal sonuçlarını çeşitli çözüm önerileri ile birlikte anlattığım ‘Duyu 
Bütünleme’ süreçleri insan gelişiminin ilk ve en önemli basamağıdır. ‘Modern 
Toplum’ koşullarında ne yazık ki duyu bütünleme problemlerini çok daha fazla 
yaşayan çocuklarımızın doğru anlaşılması ve bu problemlerin oldukça kolay 
müdahalelerle çözülmesi için uzmanlar, ebeveynler, öğretmenler ve toplum olarak 
hepimiz daha fazla bilgi ve deneyim sahibi olmalıyız.  

Duyu bütünleme alanında uzun yıllardır çalışan bir çocuk fizyoterapisti 
olarak; günlük hayatlarında çocukları ile kaliteli vakit geçirmek isteyen birçok 
anne babadan “Onunla nasıl oynayacağımı bilemiyorum.” yorumlarını sıkça 
duyuyorum. Çocuklarını dikkat, öğrenme, davranış gibi birçok farklı ve üst düzey 
alanda destekleme kaygısı ile masa başı ya da davranışsal çalışmaların çok daha 
önemli olduğunu düşünerek, bunları yapmadıkları ve sadece basit ve eğlenceli 
oyunlar oynadıkları zamanlarda işe yaramaz şeyler yaptıklarını veya zamanı boşa 
geçirdiklerini düşünebiliyor, kaygılanabiliyorlar. Oysa beynin karmaşık yapısını 
anlamaya çalışırken onu tek başına çalışan bir makine gibi düşünmek yetersizdir. 
İnsan beyni çevresinden olduğu gibi bedeninden gelen uyarılarla şekillenir ve 
değişir. Bu uyarımları doğru anlamak ve doğru şekillendirmek mümkündür. 

Benim bakış açımla bu kitabın içinde de bolca bulabileceğiniz aktivitelerin her 
biri, beynin mekanizmalarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan birer 
gelişimsel formüldür.

Günlük hayatımızda yaşadığımız koşuşturmacalardan dolayı uzun kitaplar 
okumanın gitgide zorlaştığı günümüz dünyasında, basit ve pratik olanın kıymeti de 
hızla arttı. Bu kitap bu konuda zorlanan ebeveynler için de oldukça uygulanabilir 
şekilde düzenlenmiş ve beynin matematiksel formülünü bize çeşitli aktiviteler 
aracılığıyla sunuyor. 

Yapmanız gereken şey çok basit, kitabı alın, çocuğunuzla birlikte onun yaş grubuna 
göre renklerle kategorize edilmiş olan sayfalardaki resimlere bakarak ya da belki 
daha da eğlencelisi, gözünüzü kapatıp hangi aktiviteye denk geleceğini bilmeden 
birlikte bir sayfa seçin. İşi daha da eğlenceli hâle getirmek ve elbette bir yandan 
kendi duyu bütünleme süreçlerinizi de dengelemek için aktiviteleri ailece sırayla 
yapmak da iyi bir fikir olabilir. 

İyi eğlenceler 

Ebru Albayrak Sidar

Duyu Bütünleme Uzmanı - Fizyoterapist

 



Çocuklar İçin Duyu Bütünleme Aktiviteleri Hakkında...........6

Hareket Bizi Senkronize Eder!................................................7

Senkronize Ol - Saniyeler İçinde!...........................................9

Yardımcı İpuçları...................................................................10

Başlangıç Aktiviteleri
Başlangıç 1 Baton Vücut...................................................11

Başlangıç 2  Araba Yıkama................................................13

Başlangıç 3 Ayak Alkışı....................................................15

Başlangıç 4  Taklitçi...........................................................17

Başlangıç 5  Yumuşak Spagetti..........................................19

Başlangıç 6  Duvarı Tutmak...............................................21

Başlangıç 7  Seksek............................................................23

Başlangıç 8  Çember Günü.................................................25

Başlangıç 9  Zıplama Ülkesi..............................................27

Başlangıç 10  Havaya Yükselme..........................................29

Başlangıç 11  Bak ve Ol.......................................................31

Başlangıç 12  Ben ve Gölgem..............................................33

Başlangıç 13  Yukarı Hareket...............................................35

Başlangıç 14  Üstte ve Altta.................................................37

Başlangıç 15  Şehri Boyama.................................................39

Başlangıç 16  Ataşlar (Kâgıt Tutacakları)............................41

Başlangıç 17  Tuzu Uzat.......................................................43

Başlangıç 18  Vuruş Kopyalamaca.......................................45

Başlangıç 19  Hızlı Çöpçü Avı.............................................47

Başlangıç 20  Hazine Avı.....................................................49

İçindekiler



Orta Düzey Aktiviteleri
Orta Düzey 21   Neşeli Amigo...............................................51

Orta Düzey 22   Gel Buraya Başparmak................................53

Orta Düzey 23   Sürüngenetor................................................55

Orta Düzey 24   Eğlenceli 52 Toplama..................................57

Orta Düzey 25   Çılgın Jokerler.............................................59

Orta Düzey 26   Zıpla..............................................................61

Orta Düzey 27   Mutfak Görevi.............................................63

Orta Düzey 28   Dinle ve Çiz................................................65

Orta Düzey 29   Daha Fazla Çekirdek...................................67

Orta Düzey 30   Peçeteden Origami......................................69

Orta Düzey 31   Kâgıt Topları...............................................71

Orta Düzey 32   İnsan Engeli.................................................73

Orta Düzey 33   Gergin Şekiller.............................................75

Orta Düzey 34   Yılanımsı.....................................................77

Orta Düzey 35   Ses Uzatma..................................................79

Orta Düzey 36   Durdur Şunu!..............................................81

Orta Düzey 37   Durdur Şunu, Bardak!.................................83

Orta Düzey 38   Neredeyim Ben?.........................................85

Orta Düzey 39   Zop ve Hop..................................................87

İleri Düzey Aktiviteleri
İleri Düzey 40    Kavşak........................................................89

İleri Düzey 41    Harfe Zıplamaca.........................................91

İleri Düzey 42    Yap Yap Oyunu...........................................93

İleri Düzey 43    Yüksel ve Parla...........................................95

İleri Düzey 44    Sallanan Tekne............................................97

İleri Düzey 45    Semafor.......................................................99

İleri Düzey 46    Makas Uzuvlar..........................................103

İleri Düzey 47    İpolometre.................................................105

İleri Düzey 48    Kaygan Kaymak........................................107

İleri Düzey 49    Turnike......................................................109

İleri Düzey 50    Duvar Topu.................................................111



6

Her aktivite,
Gelişimsel temellidir. Aktiviteler 3 seviyede organize 
edilmiştir: 

• Başlangıç Düzey - Tipik gelişim gösteren okul öncesi 
çocuğun becerileri

• Orta Düzey - Tipik gelişim gösteren ilkokul çocuğunun 
becerileri

• İleri Düzey - Tipik gelişim gösteren ortaokul çocuğunun 
becerileri

Ayrıca bütün aktiviteler, çocuklar beceri geliştirdikçe, onlar 
için daha geliştirici/zorlayıcı hareket önerileri içerir.

Esnek ve uyarlanabilir. Her bir aktivite çocuğunuzun 
özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir yollar içerir. Çünkü 
çocuğunuz eşsizdir. Bazı hareketlerde diğerlerinden daha 
iyidir. Birini diğerine tercih eder ve her gün aynı egzersizleri 
yapmak istemez… Bu konuda yaratıcı olmaktan çekinmeyin!

Aynı anda birçok beceriyi ele alır. Her bir aktivite tek bir 
yeteneğe konsantre olmak yerine, birçok temel duyusal, 
motor ve görsel beceriyi birleştirir. Ele alınan birincil 
beceriler kartlarda belirtilmiştir. 

Hadi başlayalım!
• Başlangıçtan ileri düzeye doğru çocuğunuzun beceri 

seviyesinin süreçte nerede olduğunu belirleyin. 
Unutmayın, bu seviyeler esnektir ve sadece rehberdir.

• Sıkı çalışın! Eğer seçtiğiniz aktivite size çok kolay gelirse, 
onu daha zorlu yapacak yollar öneriyoruz. Eğer aktivite 
çok zorsa, başka bir aktivite seçin. 

Umuyoruz ki kendi dokunuşlarınızı da ekleyerek, size ve 
çocuğunuzun ihtiyaçlarına yönelik kendi özel programınızı 
hızlıca oluşturacaksınız.

Çocuklar İçin Duyu Bütünleme Aktiviteleri 
Hakkında…
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Hareket Bizi Senkronize Eder!
Çocuk doktorları, öğretmenler ve diğer uzmanlar, 
çocuğun fiziksel, duygusal, akademik ve genel başarısında 
erken motor gelişimin hayati öneme sahip olduğunu 
fark ettiler. Çocuklar dışarıda oynadıklarında, ağaçlara 
tırmandıklarında, su birikintisine zıpladıklarında, tepeden 
aşağıya yuvarlandıklarında temel duyusal, algısal ve görsel 
becerilerini geliştirirler. 

Duyusal Beceriler
Dokunsal işlemleme, cilt ve saç/kıl yoluyla duyumlar alır ve 
bu duyumlara cevap verir. Beyni dokunsal girdiyi doğru bir 
şekilde yorumlayan bir çocuk diğer insanlar veya nesneler 
tarafından dokunulmaktan rahatsız olmaz. 

Vestibüler işlemleme, iç kulaktan yerçekimi ile ilgili 
duyumları alır ve bu duyumlara cevap verir. Çocuk, kafasının 
hangi konumda olduğunu -dik, uzanmış veya düşmüş olup 
olmadığını- vestibüler duyu sayesinde algılar. 

Propriyosepsiyon, kaslardan ve eklemlerden gelen 
duyumların bilinç dışı farkındalığıdır. Çocuk yere sert 
vurarak veya parmak ucunda yürüdüğünü, bir kalemi ne 
kadar sertlikte tuttuğunu, bir kapıyı açmak için kolunu nasıl 
uzattığını algılar.

Algısal Beceriler
Denge, statik (yerinde) olarak çocuğun oturmasına devam 
etmesine veya dinamik (hareketli) olarak odada sıçramasına 
yardım eder.

Bilateral koordinasyon, vücudun her iki tarafını eş zamanlı 
hareket ettirebilme, iki ayak üzerinde zıplayabilme veya 
yazarken kâğıdı sabit tutabilme yeteneğidir.

Yönsellik, yukarı, aşağı, ileri, geri, yana doğru veya çapraz 
hareketin farkındalığı ve bu yönde hareket etme yeteneğidir.

Yanallık, bedenin iki tarafının farkındalığı ve bir tarafın 
diğerinden bağımsız hareket edebilme yeteneğidir.
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Orta hat geçişi (midline crossing), vücudun bir tarafındaki 
göz, el veya ayağa ait alanda diğer taraftaki göz, el veya 
ayağın kullanımıdır. Orta hat geçişi özellikle vücudun iki 
tarafının yanı sıra çevrenin iki tarafının entegrasyonu için 
önemlidir.

Motor planlama, yabancı ve karmaşık bir vücut hareketinin 
basamaklarını koordineli bir şekilde sıralayabilme ve 
organize edebilme yeteneğidir.

Mekânsal farkındalık, uzaydaki ve çevresindeki dünyaya 
göre yerini/konumunu anlayabilmektir. Çocuklar, uzayda 
hareket ederek mekânsal ilişkilerini fark ederler. Oda 
boyunca sürünen çocuklar, kucakta taşınan çocuklara göre, 
mekânsal boyutlar hakkında daha fazla şey öğrenirler.

Görsel Beceriler
Görme, binokülarite (çift gözle tek görme) ve görsel 
takip önemli gelişimsel becerilerdir. Çocuğunuzun yazı 
yazma, merdivenleri tırmanma ve topu yakalama gibi 
görevleri yerine getirebilmesi için birçok karmaşık beceri ve 
yetenekleri birleştirmesi gerekir. 

Çocuğunuz bu temel becerileri ancak hareket ederek 
kazanabilir. Bu ativiteleri çocuğunuzu harekete geçirmek için 
yapın! İyi eğlenceler!

Daha fazla ayrıntıyı, Kranowitz ve Newman tarafından 
yazılan, Growing an In-Sync Child: Simple, Fun Activities 
to Help Every Child Develop, Learn and Grow adlı kitaptan 
alabilirsiniz.
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Aşağıdaki tabloyu kendi anlık Duyu Bütünleme aktivitelerinizi dizayn etmek için kullanabilirsiniz. İlk dört sütundan birer 
kelime seçerek başlayın, örneğin; “İleri yürü, çok yükseğe, düz bir çizgide.” Farklı bir aktivite için sadece herhangi bir sütundaki 
bir kelimeyi değiştirin, örneğin; “İleri zıpla, çok yükseğe, düz bir çizgide.” Şimdi bir veya daha fazla kelimeyi değiştirerek 
ve istediğiniz kadar sayıda sütundan kelimeler birleştirerek eğlenin! Her aktiviteyi farklı ve eğlenceli yapmak için kendi 
kelimelerinizi de ekleyebilirsiniz! 

HAREKET YÖN SEVIYE YOL TEMPO DINAMIK ILAVE

Yürü

Koş

Zıpla

Atla

Yuvarlan

Sıçra

Dörtnala

Kay

Sürün

Kıvır

İleri

Geri

Hedefe Doğru

Çaprazlama

Yüksek

Orta

Düşük

Düz

Kavisli

Zikzak

Spiral

Hızlı

Yavaş

Orta

Kaba (şiddetli, 
baskın)

Yumuşak

Denge Torbası

Rulo Top

Sıçrama Topu

Senkronize Ol - Saniyeler İçinde!
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Aşağıdaki ipuçlarını takip ettiğinizde duyu bütünleme aktiviteleri daha başarılı olacaktır:

1. Sesiniz çok güçlü bir araç olabilir. Ses tonunuzun değişmesi ve tonlama, aktivitenin tüm yönünü değiştirebilir. 
Yönlendirmelerinize yeni bir boyut kazandırmak için sesinizi şakacı, yumuşak veya heyecanlı tonlamalarla kullanın. 

2. Uygun olduğunda, çocuğunuzun bakışlarını önündeki görsel bir hedefe sabitlemesini isteyin; mesela bir lambaya, maskeleme 
bandı çizgisine veya size! Görsel hedefler eklemek çocuğunuzun dengesini, duruşunu ve dikkatini geliştirecektir.

3. Çocuğunuzun nefes alışının ve verişinin farkında olun. İnsanlar genellikle konsantre olduklarında nefeslerini tutarlar. 
Aktiviteler sırasında nefes almasını sağlamak için çocuğunuz sizinle birlikte saysın veya onunla konuşmaya devam edin. 

4. Uzuvlarla ilgili sağ veya sol olarak komutlar verirken, karşıt elinizi veya ayağınızı kullanarak göstermeyi unutmayın. 
Çocuğunuz sizinle yüz yüze olduğunda onun sağ eli sizin sol elinizi yansıtır. 

Yardımcı İpuçları
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