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Değerli anne- babalar ve kıymetli eğitimciler;
Çocuklarımıza her şeyin hazır sunulduğu bir devirde yaşıyoruz. Çocuklarımız 

televizyon karşısında pasif bir şekilde durup, kendilerine sunulanları izliyorlar. Bilgisayar 
oynarken tuşlarla oyunlarını yönetiyor, gerçek olmayan sanal dünyalarında hayatı 
yönettiklerini sanıyorlar. Kendilerinden bir şeyler katmıyorlar. Oyuncaklarıyla oynarken 
bile oyuncağın tuşlarına basarak ona komutlar veriyor, düşünmeden, kendileri oyunda 
rol almadan oynuyorlar. Tüm bunlarla birlikte hayatı da tuşlarla yönetebilecekleri 
yanlışını öğreniyorlar. Sorumluluk almamayı, faaliyette bulunmamayı, pasifleşmeyi, 
izlemeyi, tüketmeyi öğreniyorlar.

Çocukların gelişimsel düzeyleri, bireysel farklılıkları, ilgi ve yeteneklerinin ele 
alındığı, bilişsel, sosyal, dil, duygusal, motor becerileri ve öz-bakım  becerileri yönünden 
gelişimlerinin sağlandığı, araştırmacı ve sorgulayıcı yönleri desteklendiği zaman olumlu 
kişilik temelleri atılacak ve öz güvenleri gelişirken, geleceğe daha sağlam adımlarla 
yürüyerek sağlıklı bir neslin daha da büyüdüğünü, geliştiğini, meyve verdiğini göreceğiz. 
Okul öncesi dönemde aile eğitimi ve katılımı önemlidir. Çocuğun eğitimi, okul ve aile 
arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar çocuğun eğitimine ne kadar erken 
katılırlarsa çocukların kazanımları da o oranda artacaktır. Anne-babaların eğitime 
katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve 
davranışların kalıcılığını sağlar.

Aile faaliyetlerini içeren kitabımız, 48-60 ay çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini, 
öğrenirken sorularına cevap bulmasını ve kendine güvenmesini hedeflemiş ve bu yaş 
grubu çocukların bütün gelişim özellikleri dikkate alınarak MEB Yeni Okul Öncesi Eğitim 
Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

Faaliyetler uygulanırken;

·	 Çocuğun rahat çalışabileceği bir ortam tercih edilmeli,

·	 Yönergeler anlaşılır şekilde okunmalı; her bir yönerge adım adım başarıldıktan  
 sonra sıradaki yönergeye geçilmeli,

·	 Yönergeleri okurken, ses tonuna dikkat edilmeli, mimik ve beden dili ile   
 desteklenmeli,

·	 Gerektiğinde çocuk cesaretlendirilmeli ve etkinlik bittiğinde sözel olarak   
 ödüllendirilmeli.

·	 Çalışma için süre vermekten ziyade, çalışma esnasında çocuğunuzla birlikte  
 olmak önemlidir.

·	 Çalışma zamanı seçimine, çocuğun da düşüncesi alınarak karar verilmelidir.

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için faydalı olması dileğiyle... 

Suzan Karadal
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EVCİL HAYVAN - YABANİ HAYVAN
• Biz insanlar, hayvanlar ve bitkilerle dünyayı paylaşarak yaşarız. Bizim, hayvanlara ve 
bitkilere ihtiyacımız vardır; onlar olmadan yaşayamayız.

• Hayvanlar, yabani hayvanlar ve evcil hayvanlar olarak ikiye ayrılırlar. Yabani hayvanlar 
ormanlarda veya başka doğal ortamlarda bağımsız olarak yaşarlar. Evcil hayvanlar ise 
insanlara ihtiyaç duyarlar. İnsanların bakımı ve koruması altında yaşarlar. Ayrıca insanlara 
birçok fayda sağlarlar.

• Hayvanların insanlara ne gibi fayda sağladığını çocuğunuzla konuşunuz.

• Yukarıda evcil hayvanlar ve yabani hayvanlar birbirine karışmış. Çocuğunuzun çizgi 
çizerek onları doğru yere götürmesine yardımcı olunuz.

FAALİYET

Evdeki ahşap mandalları kullanarak (takıp çıkartarak, ekleyerek) çocuğunuzun çeşitli hayvanlar yapmasını 
isteyiniz. Zorlandığında yardımcı olabilirsiniz. Daha sonra yapılan hayvanları birlikte sulu boya veya parmak 
boyası ile boyayarak üzerine figürler çiziniz ve evinizde süs eşyası olarak sergilemeye çalışınız.
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TABİATI KORUMA
• Yukarıda çevremizi kirleten bazı maddeler ve olaylar bulunmaktadır. Havadan, sudan 
ve topraktan oluşan dünyamız bazı insanların dikkatsizliği sebebiyle kirlenmektedir. 

• Fabrikalardan çıkan zehirli dumanlar havayı kirletir.

• Fabrikalardan çıkan zehirli sular dereleri ve akarsuları kirletir.

• Plastik şişeler ve poşetler toprağımızı kirletir.

• Çocuğunuzdan yukarıdaki resimleri havayı, suyu ve toprağımızı anlatan resimlerle 
onları kirleten madde ve olayları anlatarak çizgi ile eşleştirmesini isteyiniz.

• “Çevremizin kirlenmemesi için neler yapabiliriz?” çocuğunuzla birlikte konuşunuz.


