


Sevgili anne- babalar ve değerli eğitimciler,

Boyama kitapları çocuklarda renk ve şekil bilgisi, sanat yeteneği ve ince 
motor becerilerinin gelişimini hedefleyen kitaplardır. “Boyama Kitaplarım -1” 
Serisiyle, çocuklarımızın temel davranışları, olumlu değerleri ve görgü kurallarını 
kazanmaları da amaçlanmıştır.

“Boyama Kitaplarım -1” Serisi üç kitaptan oluşmaktadır.

1. Kitap; Çocukların günlük yaşantılarını konu alan “Bir Günüm” kitabı,

2. Kitap; Temel nezaket kurallarını konu alan “Görgü Kurallarım” kitabı,

3. Kitap; Olumlu kişilik özelliklerini konu alan “Değerlerim” kitabıdır.

Boyama kitaplarının kullanımında aşağıdaki konulara dikkat edilmesi, 
hedeflenen beceri ve davranışların gelişimi açısından faydalı olacaktır.

• Çocuğa uygun bir çalışma ortamı hazırlanmalı ve sağlıklı boya malzemeleri 
kullanılmalıdır.

• Çalışma yaparken; kalemi doğru tutma, taşırmadan boyama gibi teknik 
konularda rehberlik edilmelidir.

• Özgün çalışmalar ortaya koyabilmesi ve çalışmalarını severek yapabilmesi için 
çocuğa renk seçiminde müdahale edilmemelidir. Mesela, “Ağacın rengi yeşil 
olur. Kırmızı renkli kuş olmaz.” gibi yönlendirmelerde bulunulmamalıdır.

• Her kitabın farklı kazanımları hedeflediği dikkate alınarak çalışma 
sayfalarındaki cümleler okunmalı ve üzerinde konuşulmalıdır. Bu çalışma 
çocukların temel değerleri ve davranışları pekiştirmesi açısından önemlidir. 
Mesela, “Görgü Kurallarım” kitabının üçüncü sayfasında yer alan 
“Çevremdeki bitkileri korumanın önemi.” cümlesi okunarak, ağaç sevgisi 
ve ağaç dikmenin önemi üzerine çocukla paylaşımda bulunulmalıdır. 
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“Yemek yerken çevremdekileri rahatsız 

etmeden tabağımdakileri bitiririm.”
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“Soframdakilere “afiyet olsun!” der, 

yemeği hazırlayanlara teşekkür ederim.”
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