


Değerli anne - babalar ve eğitimciler;

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, kalem tutma alışkanlığı kazanma, yönergeleri 
dinleme ve anlayabilme, el-göz koordinasyonu kurma, mekân-yön tayin etme, şekiller 
arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme, dikkat süresini arttırma gibi yönlerden 
çocuklarımızı geliştirmektedir.  

Çocuklarımız, yazının soldan sağa yazılması gerektiğini, satır bitince bir alt satıra 
geçilmesi gerektiğini, sayfa akışının soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru olduğunu 
yazmaya hazırlık çalışmalarıyla öğrenmektedirler. 

Çocuklarımızın bu yönlerini geliştirmek amacıyla hazırladığımız kitabımızdaki 
etkinlikler, kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Bunun için etkinlikler sırayla yapılmalıdır.  
Ayrıca etkinlikler yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi faydalı olacaktır:

Çocuklar rahat çalışabilecekleri bir masaya oturtulmalıdır.

Çalışmalar zamana yayılmalı, her gün bir kaç sayfayı geçmemelidir.

Çocuklar, çalışmaya hazır olduklarında öğretmen ya da veliler de onların yanında 
bulunmalı ve yönergeyi kısa bir şekilde açıklamalıdır. 

Öğretmen ya da anne babalar, çalışma boyunca öğrencileri gözlemlemeli ve 
takıldıkları yerde onlara yardımcı olmalıdır.

Çocukların farklı gelişim özelliklerine sahip olabileceği göz önünde bulundurularak 
aşırı zorlama, baskı ya da çocuklar arasında bir yarışma havası oluşturmak öğrenmeyi 
zorlaştıracağı için bu yöndeki müdahalelerden kaçınılmalıdır.

Çocukların gelişmelerini takip edebilmek amacıyla sayfanın bir kenarına o günün 
tarihinin atılması faydalı olabilir.

Çamlıca Çocuk olarak “Yazmaya Hazırlık” kitabının çocuklarımıza faydalı olmasını 
dileriz.
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•	 Furkan,	uzaktan	kumandalı	arabasıyla	oyun	oynuyor.

•	 Furkan’ın	arabasını	bitişe	ulaştırmasına	yardımcı	olunuz.

•	 Başlangıçtan	bitişe	kadar	çizgiyle	götürünüz.
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•	 Ayşe,	bahçelerindeki	çiçekleri	suluyor.	Ona	yardımcı	olunuz.

•	 Noktaları	birleştirerek	çiçekleri	tamamlayınız.
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•	 Halil	Amca,	balkonun	korkuluklarını	boyuyor.	

•	 Noktaları	birleştirerek	balkon	korkuluklarını	tamamlayınız	ve	korkulukları	boyayınız.
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