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Çamlıca Çocuk

Kıymetli eğitimciler ve anne-babalar;

Okul öncesi dönem, çocuğun bedensel, zihinsel, dil, sosyal-duygusal gelişim 
alanlarında ilerlediği, öz bakım becerilerini kazandığı, kişiliğinin şekillenmeye, 
sorumluluk duygularının gelişmeye başladığı önemli bir dönemdir. Çocukların okul 
öncesi dönemde sahip oldukları bütün birikimleri sonraki yıllarda kullanabilmeleri, 
olgunlaşmaları eğitim süreçleriyle doğrudan ilgilidir.

Okul öncesi dönemde eğitimin en önemli amaçlarından birisi, çocukların 
yaşlarına ve yeterliliklerine uygun sorumluluklar vererek davranışlarının sonuçlarını 
görebilmesini sağlamak ve sorumluluk duygusu kazandırmaktır. 

Okul öncesi dönemde verilen eğitimlerin bir diğer amacı ise düşünme gerektiren 
etkinliklerle çocuğun problem çözme ve eleştirel düşünmelerine katkı sağlamaktır.

Çocukları yeterli düzeyde yetiştirebilmek için problem çözme becerileri, 
problem çözme stratejileri, bilginin kaynağına ulaşma, iletişim becerileri, eleştirel 
düşünme, sentez, değerlendirme ve analiz becerilerini kazandırmak üzere 
gerekli eğitimleri ve etkinlikleri organize etmek, okul öncesi eğitimcilerinin temel 
sorumluluklarından biridir.

Düşünüyorum Büyüyorum kitabımız çocukların düşünme becerilerini 
desteklemeye yönelik kolaydan zora doğru sıralanmış çalışmalardan oluşmaktadır 
ve Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygun olarak 
hazırlanmıştır. Kitabımızın bütün anne-baba ve eğitimcilere faydalı olması 
temennisiyle..
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• Zeynep, en çok sevdiği oyuncaklarının resmini duvara asmış.
• Sen de bu oyuncaklardan en çok hangisini sevdiğini söyle ve 

onu işaretle.
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• Resimdeki oyuncakları inceleyelim. Oyuncaklar çok üzülmüş. 
Neden üzülmüş olabilirler?

• Evde ve okulda oyuncaklarla oynarken nelere dikkat 
ediyorsun?


