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Değerli Anne – Babalar ve Eğitimciler; 

Çocuklar, yaşamın ilk 6 yılında bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve 

özbakım alanlarında çok hızlı gelişirler. Çocukların gelişim serüvenlerinde her türlü 

öğrenme için hazırlıklı olmaları, herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca 

ve yeterli bir şekilde öğrenebilmeleri gerekmektedir. Bir başka ifadeyle hazırlıklı 

olmak, çocuğun o zamana kadar bazı bilgi ve becerilerin kazanılmasında güçlük 

çekerken artık bunu kolayca yapabilmesi demektir. 

Erken çocukluk döneminde okuma - yazmaya hazırlık çalışmaları olarak; 

özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme 

çalışmaları, sosyal - duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, duyu eğitimi 

çalışmaları, nefes ve ritim çalışmalarının yanı sıra okuma-yazma farkındalığı ve 

motivasyon geliştirme çalışmalarıda yapılmaktadır.

Erken çocukluk döneminde okuma - yazmaya hazırlık çalışmaları birbirlerine 

bağlı bir yapı sergilerler. Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi, işitsel ve görsel algıya 

yönelik çalışmaların yanında aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön 

becerilerin geliştirilmesini de hedefler. Bu sebeple yazıya geçişte motor becerilerin 

kazanımı için küçük kas gelişimi ve el göz koordinasyonunun kazanımı, kalem 

tutma ve kullanma becerisinin kazanımı, karalamalardan eğik çizgi çalışmalarına 

geçiş ve noktaları birleştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bu kitap, çocukların okul 

öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık alanında; görsel algı çalışmaları (şekil-

pozisyon algılama, şekil - zemin algısı, uzaklık - derinlik - boyut algılama), işitsel 

algı çalışmaları, el göz koordinasyonunu sağlama çalışmaları, mekânsal ilişkileri 

algılama çalışmaları, dikkat çalışmaları, kavram çalışmaları, örüntü çalışmaları, 

problem çözme ve düşünme becerilerini desteklemeye yönelik hazırlanan 

etkinlikler içermektedir.

Kitabın içeriğini oluşturan becerilere yönelik hazırlanan çalışma sayfalarında 

kolaydan zora bir sıra takip edilmiştir. MEB Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı’na 

uygun olarak hazırlanan bu kitabın çocuklara, anne - babalara ve eğitimcilere 

faydalı olması temennisi ile...
Dr. Gülçin GÜVEN

Ceren ÇOKYÜKSEL
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• Çizgiler çizerek resimleri eşleştiriniz.
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• Çizgileri birleştirerek çocukları dondurmalara ulaştırınız.


