


Değerli anne - babalar ve eğitimciler;

Dikkat ve zekâ; öğrenme süreci ve gündelik hayatta başarının temel taşlarından 
birisidir. Çamlıca Çocuk Yayınları olarak sizlere sunduğumuz üç kitaplık bu set ile 
okul öncesinden itibaren 1, 2 ve 3. sınıf seviyesinde çocukların eğlenerek dikkat ve 
zekâlarını geliştirebilecekleri faaliyetleri bir araya getirdik.

Bu set ile çocuklarda dikkati uzun süre devam ettirme, ayrıntıları fark edebilme, 
el-göz koordinasyonu, anoloji, parça-bütün ilişkisi, çoktan seçme, sıra dışı düşünme, 
zeka geliştirme, problem çözme, simetri, tetris, farklı olanı bulma, eşleştirme, parça 
tamamlama, anlamlı olanı bulma, fark bulma, labirent, örüntü, aynısını uygulama, 
oluş sırası gibi sıra dışı birçok faaliyet mevcuttur. Setteki çalışmaların sonunda 
çocuklarımızın dikkat ve zekâ beceri, derslere dikkatini verme, sıra dışı düşünme, 
özgüven, problem çözme gibi birçok temel becerisi gelişmiş olacaktır.

Anne, baba ve eğitimcilerin; dikkat ve zekâ becerileri setinin çocuklara uygulama 
aşamasında faaliyetleri hemen yapıp geçmek yerine, faaliyetlerde geçen resim, 
şekil, nesne, olay, problem gibi temel kavramlar üzerinde çocukları konuşturmak ve 
faaliyetlere bizzat dâhil etmek, mümkünse kitaplarda geçen nesnelerin maketlerini 
uygulama ortamına getirerek, yaparak, yaşayarak öğrenme ortamını oluşturmak 
hedeflenen gelişmeleri sağlayabilecektir. 

Eğitim sistemimizde son yapılan (4+4+4) değişiklikle beraber ilk 4 yıl öğrenciye 
bilgi vermekten çok okuma, yazma, kavrama, temel becerileri geliştirme, düşünme 
gibi öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi hedeflenmektedir. Çamlıca Çocuk 
olarak dikkat ve zekâ becerileri eğitim seti ile bu becerilerin gelişimine katkıda 
bulunmaktan mutluluk duyarız.
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•	 Her	satırda	farklı	olanı	bulup	işaretleyiniz.
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Farklı Olanı Bulma



•	 Her	sırada	yukarıdaki	şeklin	aynısını	bulup	işaretleyiniz.
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Aynı Olanı Bulma


