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Değerli Anne-Baba ve Eğitimciler;

Okul öncesi dönemde, çocukların büyüme ve gelişimi oldukça hızlıdır. 
Bu süreçte aile içinde ya da okulda çocuğa sunulan örnek davranışların 
ve eğitimin kalitesi, çocuğun ileriye dönük olumlu davranışları ve zihinsel 
donanımları elde etmesinde son derece önemlidir. Çocuğun yetişme 
sürecinde göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu da, örnek 
davranışların sergilenmesinde ve eğitimde sürekliliği sağlamaktır. 

Okul döneminde edinilen bilgi ve beceriler çocukların tatil ve eğlenme 
ihtiyacı ihmal edilmeden küçük dokunuşlarla da olsa tatil sürecinde 
devam ettirilmeye çalışılmalıdır. Bu sayede hem bu edinilen bilgi ve 
beceriler pekiştirilmiş olacak, hem de bir süre sonra başlayacağı yeni 
eğitim sürecine uyum sağlaması kolaylaşmış olacaktır.

Bütün bunları dikkate alarak, çocuklarımızın yaz tatili boyunca zevkle 
takip edeceği “Yaz Tatili Kitabım” isimli çalışmayı hazırladık. Kitap 
boyunca çocuklarımız; dikkat, zekâ ve düşünme becerilerine yönelik 
çalışmalarla zihin performansını daha verimli hale getirebilecek ve 
öğrendiği birçok kavramı, bilgi ve beceriyi eğlenerek yeniden pekiştirme 
imkânı bulabilecektir. Ayrıca sayfalar ilerledikçe karşısına çıkacak 
çıkartmalı etkinliklerle de farklı kazanımlar elde edebilecektir. 

 Çocuklarımızın, bilişsel gelişimi ve sosyal-duygusal gelişimi başta 
olmak üzere bütün gelişim alanlarında gelişimine katkı sağlayacağına 
inandığımız kitabımızın faydalı olması ve mutlu bir yaz tatili geçirmeniz 
temennisiyle…

Çamlıca Çocuk
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•	 Noktaları birleştirerek kuşların yemlere ulaşmasına yardımcı olunuz.
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•	 Noktaları birleştirerek tel örgüyü tamamlayınız.
•	 Çıkartma sayfasındaki tavukları tel örgünün yanına yapıştırınız.
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•	 Burak, kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Kahvaltıda yemeyi düşündüğü şeyler 
masanın üzerinde durmaktadır.

•	 Masanın üzerindeki yiyeceklerin bazıları yarım, bazıları ise bütündür.
•	 Yarım olan yiyecekleri işaretleyiniz.
•	 Bütün olan yiyeceklerin isimlerini söyleyiniz.
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•	 Resimlerde gördüğünüz olayları oluş sırasına göre dairelerin içine “1. 2. 3. 4.” 
rakamlarını yazarak sıralayınız.

•	 Olayları oluş sırasına göre anlatınız.


