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Değerli Anne - Babalar ve Eğitimciler;
Okul öncesi eğitim; Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine 

uygun, çocuktaki merak ve öğrenme arzusunu dikkate alan, yakın çevresinden 
başlayarak sosyal ve kültürel değerler doğrultusunda çocuğu en iyi şekilde 
yönlendiren sistemli ve bilinçli bir eğitim sürecidir. 

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, ailenin sosyokültürel 
değerlerinin programa yansıtılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra, okul ve ev 
arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların 
kalıcılığını sağlar.

Ailemle Eğlenceli Faaliyetler kitabımız ile 60 ay ve üzeri çocuklarımızın 
eğlenerek öğrenmesi, öğrenirken sorularına cevap bulması ve kendine 
güvenmesi hedeflenmiştir.

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygun olarak hazırlanan kitabımızda 
60 ay ve üzeri çocuklarımızın bütün gelişim özellikleri dikkate alınarak çocuk 
merkezli eğitim hedeflenmiştir.

Kitabımızın hazırlanış sürecinde çocuklarımızın gelişim özelliklerinin yanında 
bireysel farklılıkları dikkate alınıp, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru 
ilerlenmiştir. Kitabımızda görsel algıları geliştiren, çocuğumuzu düşünmeye 
sevk eden, dil gelişimini destekleyen etkinliklere de ayrıca yer verilmiştir.

Etkinlikler uygulanırken;
• Çocuğunuzun 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 yüreklendirilmeli, etkinlik bittiğinde sözel olarak 
ödüllendirilmeli,

• Çalışma zamanı seçimine, çocuğun da düşüncesi alınarak karar 
verilmeli,

• Etkinlikleri uygulama sırasında çocuğun kitabı kullanış şekline, kalemi 
tutuşuna ve oturma şekline dikkat edilmelidir.

Çocuğunuzla birlikte keyifli, verimli, başarılı zamanlar geçirmeniz dileğiyle…

HÜSNİYE PUZA GACAR
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Minik kelebek Kıtır, papatya ile saklambaç oynuyor. Ama... Bir türlü 
papatyanın sakladığı sayıları bulamıyor.

• Haydi! Kıtır’a yardım ediniz.

• Sayıları bulup X ile işaretleyiniz.

• Bütün sayıları bulunca sobe deyiniz.

• Minik kelebeğin sayıları bulmasına yardım ettiniz. Şimdi papatyayı 
istediğiniz renklerle boyayabilirsiniz.

Saklambaç
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• Çocuğunuzla birlikte çiçekleri boyayınız.

• Çiçeklerden başlayarak noktaları birleştirmesini isteyiniz.

Boyuyorum - Noktaları Birletiriyorum


