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Kıymetli anne - babalar ve eğitimciler;
Okul öncesi eğitimde sanat faaliyetlerinde kullanılan yöntemlerden biri de
boyama çalışmalarıdır. Boyama çalışmaları, sınırlı boyama ve serbest boyama
olarak ikiye ayrılabilir. Serbest boyamalar çok küçük çocukların (3-4 yaş gibi)
yaptığı kontrolsüz veya daha kontrollü çizimler iken serbest boyama 5-6 yaşlarda
yapılan genellikle konulu veya konusuz boyama faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu kitaptaki faaliyetler 36 ay ve üzeri çocukların gelişim özellikleri, ilgi ve
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Okul Öncesi
Eğitim Programı kazanım ve göstergelerine uygun ve sınırlı boyama çalışmaları
mantığına göre hazırlanmıştır. Bu süreçte öğretmen veya ebeveyn çocuktan bir
desenin, motifin, şablonun içini boyamasını ister. Bu kitaptaki desenler, şekiller,
nesneler; basit ve büyük çizilmiştir. Çünkü bu yaştaki çocukların algısı henüz
ayrıntıları, iç detayları keşfedecek kadar gelişmemiştir. Bu bakımdan çocuğun
yaşam alanında, çevresinde gördüğü nesneler en basit formları ile bu kitapta yer
almaktadır.
Boyama kitapları çocukların kalem tutabilmeyi öğrendikleri yaklaşık iki yaştan
itibaren kullanılmalıdır. Çünkü boyama kitaplarındaki faaliyetler sayesinde
çocuğun el-göz koordinasyonu, kalem hâkimiyeti ve çizim becerilerinde sınır
algısının fark edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda çocuklar bu
kitaplar sayesinde resim, çizgi ve kalemle tanışmış olacaktır.
Kitabımızın çocukların eğitiminden sorumlu bütün anne-baba ve eğitimcilere
başarılı ve özgüveni yüksek fertler yetiştirme konusunda bir rehber ve kaynak
olması dileğiyle…
Uzm. Pedagog Murat Çakar
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