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Kıymetli eğitimciler ve anne-babalar;
Okul öncesi dönem, çocukların gelişimleri açısından son derece önemlidir. Bu
dönemde özellikle el göz koordinasyonu ve ince motor becerilerinin desteklenmesi
gerekmektedir.
Okul öncesi aile etkinlikleri ve sanat faaliyetleri, çocukların temel gelişimlerini, el göz
koordinasyonunu ve estetik duygularını destekler.
Kitapta boyama, yırtma, yapıştırma, kesme, katlama alıştırmaları, resim tamamlama,
artık malzeme kullanımı gibi farklı faaliyetler vardır. Okul öncesi çocukların, el göz
uyumunun, ince motor becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla yapılan “kesmekopartma-katlama ve yapıştırma” faaliyetleri çok önemlidir.
Bu faaliyetlerle çocukların kesme becerileri ve görsel algıları gelişecek, parça-bütün
ilişkisi kurma, başlanılan işin bitirilmesi, yönergelere uygun hareket etme gibi becerileri
desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi
duygusal gelişimlere katkı sağlanacaktır.
Faaliyetleri uygularken, çocuklar arasındaki bireysel gelişim farkları göz önünde
bulundurulmalıdır. Bazı faaliyetler küçük yaştaki çocuklar tarafından yapılabileceği
gibi, uygun olduğu belirtilen yaştaki bazı çocuklar tarafından yapılamayabilir. Bunun
için çocukların doğum yaşından daha çok gelişim yaşı ve becerileri göz önünde
bulundurulmalıdır.
Faaliyetler, MEB Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygun olarak hazırlanmıştır.
Faaliyetler, kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Ancak uygulama sırasında yaş grupları
ve gelişim seviyeleri dikkate alınarak sıralamada değişiklik yapılabilir. Uygulamaları
açıklayıcı yönergeler de yaş grubuna ve seviyeye göre sadeleştirilebilir veya
zenginleştirilebilir.
Faaliyetler yapılırken muhtemel kazaları önlemek için makas ve yapıştırıcı gibi
malzemeler eğitimcinin ya da anne-babanın kontrolünde kullanılmalıdır.
Bazı faaliyetlerde artık malzeme (kâğıt, pamuk, ip v.s.) kullanımı tavsiye edilmiştir.
Ancak bu malzemeler, eğitimcinin veya yetişkinin imkân ve hayal gücüne bağlı olarak
değiştirilebilir.
Kitabımızın kıymetli eğitimcilere bir kaynak, anne-babalara ise çocuklarıyla eğlenceli
ve eğitici vakit geçirmek için kullanabilecekleri bir kitap olması dileğiyle...
Zekeriya Guter

KİTABIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Kitapta yer alan faaliyetler mutlaka bir
yetişkin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Kitabı kullanmaya başlamadan önce
çocuklara;

• İşe yaramayan, kullanılmış kâğıt, gazete
ve dergilerle serbest yırtma çalışmaları
yaptırınız. Yırttıkları parçaları toplattırınız.

• Makasla gazete, dergi ya da farklı yayınlardaki
resimleri serbest kesme alıştırmaları yaptırınız.

• Makasların ucunun sivri olmamasına ve
çocukların ellerine uygun büyüklükte
olmasına dikkat ediniz.

• Yapıştırıcı kullanırken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini uygulamalı olarak gösteriniz.

• Kitaptaki alıştırmalara başlamadan kitabı tanıtınız ve
yapılacak faaliyetleri uygulamalı olarak gösteriniz.

• Yukarıdaki çiçeklerin sapları ve yaprakları eksik kalmış. Yün ip,
tahta çubuk, pipet gibi artık materyaller kullanarak çiçeklere
saplar yapalım. Boya kalemlerimizle yaprak çizerek çiçekleri
tamamlayalım.
• Birlikte farklı renklerde ipler kullanarak çeşitli tür ve ebatlarda
çiçekler yapabilirsiniz.
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