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Değerli anne babalar ve eğitimciler;

Hayatın altın yılları olarak nitelendirilen okul öncesi dönemde ileriki hayatın 
temelleri atılmaktaır. Okul öncesi eğitimin amaçlarından bir tanesi de çocukların 
dilini doğru ve güzel kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenme hızının sonraki gelişim 
dönemlerine oranla bu dönemde daha yüksek olduğunu bilmekteyiz. Buradan 
yola çıkarak 24- 36 aylık dönemdeki çocukların eleştirel düşünebilmelerine, 
sorgulamalarına ve sorduklarına da el ele, göz göze gelerek onun hizasında ve 
gelişim düzeyine hitap edecek cevaplar vererek gelişimlerine katkı sağlamamız 
gerekmektedir. 

Kitabımızda; etkileşimli ve paylaşımlı okuma, taklit oyunları, tekerleme söyleme, 
parmak oyunu oynama, sohbet etme, hikaye anlatma, hikaye tamamlama, başka bir 
hikaye oluşturma, drama yöntem ve teknikleri kullanıldı. İçerik olarak ise kendimizi, 
çevremizdeki insanları, okulumuzu tanımaya ve kullandığımız araç gereçlerin doğru 
kullanımına yönelik oyunlar, sınıf kuralları, renkler, şekiller, öz bakım becerisini 
destekleyen etkinlikler, duygular, gözlem yapabilmeyi gerektiren etkinlikler, sofra, 
kültür, misafir adabı, hayvanlar alemi, meslekler ve sınıf kuralları etkinliklerine 
yer vererek çocuklarımızın dil gelişimlerine katkı sağlaması hedeflenmektedir. 
Kitabımızda yer alan etkinlikler çocuklarımızın birçok duyu organına hitap edecek 
şekilde hazırlanmıştır.

Dil gelişimi kitabımızın keyifli bir öğrenme sağlayarak çocuklarımıza faydalı olması 
dileğiyle..

Zekeriya Guter
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• Yukarıdaki hayvanların isimlerini söyleyiniz.
• Seslerini ve hareketlerini taklit etmeye çalışınız.
• Kuyruklarına pamuk yapıştırarak resimleri tamamlayınız.


