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DS Leisure Eğitimi Zaman Çizelgesi 

 
DOWN SENDROMLU BİREYLERİN HAYAT KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN  

KAPSAYICI SERBEST ZAMAN EĞİTİM PROGRAMI - DS LEISURE 
 

Ders 1 
 

Süre İçerik Materyaller 

60 – 120 dakika  Bilgisayar, projektör, serbest 
zaman aktiviteleri sunumu, hafıza 
oyunu, çalışma kitabı, konuşma 
çubuğu 

55 dakika Serbest zamanlarla ilgili konuşma: nedir, 
serbest zamanlarında neler yapabilirsin, 
nelerden hoşlanırsın? 

Konuşma çubuğu 

15 dakika Mola Yiyecek ve içecek 

20 dakika Neler yapmaktan hoşlanırsın? Konuşma çubuğu 

30 dakika Seçimini yap 
Bugün yapılanları hatırla ve gelecek 
konuyu söyle 

Çalışma kitabı 

 

Ders 2 
 

Süre İçerik Materyaller 

60 – 120 dakika  Bilgisayar, projektör, çalışma kitabı 
sunumu, çizimler, yazım, çizim ve el 
işi araçları, çalışma kitabı, konuşma 
çubuğu 

20 dakika Önceki dersi hatırla ve bugünün konusunu 
açıkla 

Konuşma çubuğu, çalışma kitabı, 
sunum 

50 dakika Çalışma kitabındaki alıştırmaları yap Çalışma kitabı, çizimler, yazım, 
çizim ve el işi araçları  

15 dakika Mola Yiyecek ve içecek 

15 dakika Alıştırmada yapılanları göster. 
Bugün yapılanları hatırla ve gelecek dersin 
konusunu söyle 

Çalışma kitabı 
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Ders 3 

 

Süre İçerik Materyaller 

60 – 120 dakika  Bilgisayar, projektör, hayalden 
uygulamaya sunumu, çizimler, 
yazım, çizim ve el işi araçları, 
çalışma kitabı, bant, soru kartları 

10 dakika Tarafını seç Soru kartları 

30 dakika Yapılman gereken adımlar hakkında 
konuş 

Konuşma çubuğu 

15 dakika Mola Yiyecek ve içecek 

50 dakika Aksiyon planı yap. 
Bugün yapılanları hatırla ve gelecek 
dersin konusunu söyle 

Çalışma kitabı 

 

Ders 4 
 

Süre İçerik Materyaller 

60 – 120 dakika  Çalışma kitabı, canlandırma kartları 

10 dakika Bugüne kadar neler yapıldı hatırlat Çalışma kitabından aksiyon planı 

25 dakika Yuvarlak masa tartışması, 
Canlandırma (Rol yapma) kartları 

Canlandırma kartları 

10 dakika Tarafını Seç Soru kartları, bant 

15 dakika Mola Yiyecek ve içecek 

50 dakika Canlandırma ile alıştırma yap Canlandırma kartları 

 

Ders 5 
 

Süre İçerik Materyaller 

60 – 120 dakika Sunum Çalışma kitabı  

20 dakika Bugüne kadar yapılanları tekrar et, 
sunum yapmak ne demek açıkla 

Çalışma kitabından aksiyon planı 

20 dakika Sunum üzerine çalış Bilgisayar, dergi, 
çizimler, yazım, çizim ve el işi 
araçları 

15 dakika Mola Yiyecek ve içecek 

10 dakika Sunumu bitir  

50 dakika Herkes sırayla sunum yapsın ve 
dinlesin 

 

 
 

 

 


