
Değerli anne - babalar ve eğitimciler,

Araştırmak, incelemek ve keşfetmek bebeklik döneminde başlayan insani 
bir süreçtir. İnsanın doğuştan gelen bu özelliği, sonraki yıllarda çevre ve eğitim 
faktörüyle şekillenir. Çevrede ne kadar çok uyarıcı varsa ve araştırma ortamı ne 
kadar zenginse, insanın keşfetme ve öğrenme hızı o kadar gelişir ve pekişir.

İşte bu süreçte okul öncesi dönem son derece önemli bir yere sahiptir. 
Hayatın ilk altı yılı, karakterin ve keşfetme yeteneğinin şekillenmeye başladığı 
bir dönemdir.

Birazdan sayfalarını aralayacağınız Karınca Bilmiş Bilim Öğreniyor (Fen ve 
Doğa Etkinlikleri), yukarıda bahsi geçen hedefler üzerine, 6 yaş çocuklarının 
araştırma, inceleme, deneme, keşfetme, dünyaya farklı açılardan bakabilme 
ve en önemlisi de yeni şeyler üretebilme özelliklerini geliştirmek amacı ve 
bilinciyle, alanında uzman bir eğitim ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kitapta, vücudum, canlılar, çevre, 4 element, dünya, gökyüzü ve uzay, 
enerji kaynakları gibi konu içerikleri anlatım,  yönerge çalışmaları, hareketli ve 
asetatlı sayfalar, deney, sanat faaliyetleri, çıkartma sayfaları, test ve alıştırma 
teknikleriyle verilmiştir. Etkinlikler hazırlanırken, çocuğun pasif dinleyici değil, 
aktif katılımcı olarak eğitim sürecinde bizzat yer almasına dikkat edilmiştir.

İçerik ve yöntemler, çocuğun yaş grubuna uygun, çok yönlü gelişimini 
(bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil) desteklemeyi hedefleyerek MEB Yeni 
Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitabı işleyen yetişkinin, çocuğun dikkat süresini göz önünde bulundurarak, 
verilen yönergeleri önceden okuyup, gerekirse ek yönergelerle desteklemesi, 
zaman zaman çocuklarla fikir alışverişinde bulunması, daha verimli ve keyifli bir 
eğitim süreci sağlayacaktır.

Hep birlikte sağlıklı, üretken ve başarılı nesiller yetiştirebilmek ümidiyle.....

Çamlıca Çocuk



Bu kitapta fen ve doğa çalışmaları yapıp yeni şeyler keşfetmeye hazır 
mısın?

Kitap boyunca sana eşlik edecek arkadaşını tahmin et bakalım.

• Toprağın altında yaşar.

• Yiyecekleri sırtında taşıyarak yuvasına götürür.

• Yazın çalışıp kışın dinlenir.

Kim olduğunu bulduysan şimdi onunla tanışmaya ne dersin?

      Çıkartma sayfasından kahramanımızı bulup yuvasının yanına 
yapıştır.

İşte bu kitapta sana eşlik edecek olan arkadaşın KARINCA BİLMİŞ.

MERHABA

MERHABA

Bu kitapta fen ve doğa çalışmaları yapıp yeni şeyler keşfetmeye hazır mısın?
Kitap boyunca sana eşlik edecek arkadaşını tahmin et bakalım.

o Toprağın altında yaşar.
o Yiyecekleri sırtında taşıyarak yuvasına götürür.
o Yazın çalışıp kışın dinlenir.
o Hatta Ağustos Böceği ile bir masalı bile vardır.

Kim olduğunu bulduysan şimdi onunla tanışmaya ne dersin?
O zaman çıkartma sayfasından kahramanımızı bulup yuvasının yanına yapıştır.
İşte bu kitapta sana eşlik edecek olan arkadaşın KARINCA BİLMİŞ.
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Çıkartma sayfasından Karınca Bilmişʼin bebeklik, gençlik ve yaşlılık 
resimlerini bulup uygun sırayla bos kutulara yapıştır.

Doğar

İNSAN

büyür

ve yaşlanır

• Çıkartma sayfasından Karınca Bilmiş’in bebeklik, gençlik ve yaşlılık 
resimlerini bulup uygun sırayla boş kutulara yapıştır.

Kendimizi Keşfedelim
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