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Kıymetli eğitimciler ve anne-babalar;

Okul öncesi dönem (0-6 yaş), çocukların gelişimleri açısından son derece önemlidir. 
Bu dönemde özellikle el göz koordinasyonu, küçük motor becerileri ve el becerilerinin 
desteklenmesi gerekmektedir.

Okul Öncesi 6 Yaş Sanat Faaliyetleri, çocukların temel gelişimlerini, el göz koordinasyonunu 
ve estetik duygularını desteklerken, okul öncesi eğitim setleri ve faaliyet kitaplarına yardımcı 
olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Okul Öncesi 6 Yaş Sanat Faaliyetleri kitabında boyama, yırtma, yapıştırma, kesme, katlama 
alıştırmaları, resim tamamlama, atık malzeme kullanımı gibi farklı faaliyetler vardır. Okul öncesi 
çocukların, el göz uyumunun, küçük motor becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla yapılan 
“kesme-koparma-katlama ve yapıştırma” faaliyetleri çok önemlidir. 

Bu faaliyetlerle çocukların kesme becerileri ve görsel algıları gelişecek, parça-bütün 
ilişkisi kavranacak, başlanılan işin bitirilmesi sağlanacak, yönergelere uygun hareket etme gibi 
alışkanlıklar kazanılacaktır. Aynı zamanda paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve sanatsal 
ürünler oluşturma öğrenilecektir.

Faaliyetleri uygularken, çocuklar arasındaki bireysel gelişim farkları göz ününde 
bulundurulmalıdır. Bazı faaliyetler küçük yaştaki çocuklar tarafından yapılabileceği gibi, uygun 
olduğu belirtilen yaştaki bazı çocuklar tarafından yapılamayabilir. Bunun için çocukların doğum 
yaşından ziyade gelişim yaşı ve becerileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Faaliyetler, okul öncesi eğitim programına ve eğitim öğretim konularına uygun olarak 
hazırlanmıştır. Faaliyetler, kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Ancak uygulama sırasında yaş 
grupları ve gelişim seviyeleri dikkate alınarak sıralamada değişiklik yapılabilir. Uygulamaları 
açıklayıcı yönergeler de yaş grubuna ve seviyeye göre sadeleştirilebilir veya zenginleştirilebilir.

Faaliyetler yapılırken muhtemel kazaları önlemek için makas ve yapıştırıcı gibi malzemeler 
eğitimcinin ya da anne-babanın kontrolünde kullanılmalıdır.

Bazı faaliyetlerde atık malzeme (kâğıt, pamuk, ip v.s.) kullanımı tavsiye edilmiştir. Ancak bu 
malzemeler, eğitimcinin veya yetişkinin imkân ve hayal gücüne bağlı olarak değiştirilebilir.

Okul Öncesi 6 Yaş Sanat Faaliyetleri kitabımızın kıymetli eğitimcilere bir kaynak, anne - 
babalara ise çocuklarıyla eğlenceli ve eğitici vakit geçirmek için kullanabilecekleri bir seçenek 
olması dileğiyle…

Çamlıca Çocuk

6 YAŞ SANAT FAALİYETLERİ
Çamlıca Çocuk Yayınları / 61

Genel Yayın Yönetmeni
Ömer Faruk Yılmaz

Çamlıca Çocuk Yayınları
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 54 Güneşli – Bağcılar / İst.
Tel: 0212 657 33 00 
www.camlicacocuk.com - bilgi@camlicacocuk.com
T.C. Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifika Numarası: 15732
©Çamlıca Çocuk, Çamlıca Basım Yayın ve Tic. A.Ş. Markasıdır.

Baskı
Fazilet Neşriyat ve Tic. A.Ş.
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 52 Güneşli – Bağcılar / İst.
Tel: 0212 657 88 00 (pbx)  -  Faks: 0212 657 95 88
www.fazilet.com.tr
Matbaa Sertifika Numarası: 16384



İNCE SAYFA

KİTABIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

İşe yaramayan, kullanılmış kâğıt, gazete ve dergilerle 
serbest yırtma çalışmaları yaptırınız. Yırttıkları parçaları 
toplattırınız.

Kitabımız mutlaka bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.

Kitaptaki alıştırmalara başlamadan kitabı çocuklara tanıtınız ve yapılacak faaliyetleri uygulamalı olarak 
gösteriniz.

Makasla gazete, dergi ya da farklı yayınlardaki resimleri 
serbest kesme alıştırmaları yaptırınız.

Makasların ucunun küt olmasına ve çocukların ellerine 
uygun büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

Yapıştırıcı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
uygulamalı olarak gösteriniz.

Kitabı kullanmaya başlamadan önce çocuklara;
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KİTAPTA KULLANILACAK MALZEMELER
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•	 Geometrik şekilleri işaretli yerlerden keselim. Boş bir sayfa üzerine istediğimiz şekilde yapıştıralım.
•	 Yapıştırdığımız şekiller üzerinde kuru boya, sulu boya, püskürtme, ip baskısı, parmak boyası tekniklerini 

kullanabilirsiniz.
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•	 Sayfada gördüğün resim neye benziyor? Noktaları tamamlayalım, ayıcığın diğer yarısını çizgilerimizle 
tamamlayarak boyayalım.


