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L I S T E N

Sunuş

Çocuğunuzun gelişimi için hazırlanan LISTEN (Dinle) 
Kitabı, TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) yöntemine göre 
hazırlanmıştır. 

TEM’de esas olan anlayış, çocukların küçük adımlarla 
yürüdüğüdür.

Bu metotla hazırlanan kitaplarda, çocuğunuzun 
becerilerinin en üst noktaya taşınması hedeflenir.

Kitaplardaki kelimeler ifade ve hayal gücünü geliştirdiği 
gibi görsellerin adetleri ve şekilleri de görsel hafızayı 
artırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

TÜZDER tarafından hazırlanan IQ, Dikkat ve Yetenek 
Geliştiren Kitaplar Serisi; uluslararası standartlarda, çoklu 
dil seçeneğiyle hazırlanmıştır.

21. Yüzyıl Becerileri’ni geliştirici nitelikte etkinliklerden 
oluşan kitaplar, PISA ve TIMSS gibi uluslararası 
değerlendirme ölçeklerine uygun şekilde hazırlanmıştır.

“Uluslararası Eğitimde İnovasyon Merkezi” (ICIE) ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 
onaylanmış olan seri, 7+ yaş seviyesinde, 3 farklı gelişim 
kademesi düşünülerek tasarlanmıştır.

1. Level (IQ, Yetenek, Görsel Motor): Paint, Draw, Cube
2. Level (IQ, Dikkat, Problem Çözme): Find, Solve, Listen
3. Level (IQ, Mantık, Muhakeme, Strateji): Think, 
Coordinate, Algorithm

TEM uygulamasında yüksek kazanımın elde edilmesi için 
uygulamaların bu 9 kitapla eş zamanlı yapılmasını tavsiye 
ediyoruz.

LISTEN kitabı ile çocuklarda, işitsel zeka, işitsel dikkat, 
sesleri ayırt etme, sesin geldiği yönü bulma, doğadaki 
sesleri tanıma, sesli yönergeleri takip etme, zihinde 
canlandırma, duyduğu ses ile görselleri eşleştirme gibi 
becerilerin geliştirilmesi üzerine etkinlikler hazırlanmıştır.

Introduction

This book has been prepared according to TÜZDER Education 
Method (TEM) for your child’s development. The basic philoso-
phy of TEM suggests that child grows in incremental steps.

The books prepared in this method aim to improve your child’s 
skills to the highest levels.

Di�erent types of vocabulary used in books help your child 
improve their imagination and ability of expression. Similarly, the 
books prepared according to TÜZDER Education Method follow 
a certain system to develop your child's visual memory by using 
a variety of visuals and patterns.

TÜZDER prepared a set of books to improve your children in IQ, 
attention and skills. These books have been prepared in multiple 
languages, conforming to the international standards. 

The books consist of activities designed to improve the "21st 
century skills". They have been prepared conforming to the 
international assessment scales like PISA and TIMSS.

The set is approved by The International Centre for Innovation in 
Education (ICIE). It has been designed for 7+ age groups, 
considering three di�erent developmental stages.  It consists of 
9 books in 3 levels.

LEVEL 1: (IQ, Drawing Skills, Visual Motor Skills). Paint, Draw, 
Cube.
LEVEL 2: (IQ, Attention, Problem Solving). Find, Solve, Listen.
LEVEL 3: (IQ, Logic, Reasoning, Strategy). Think, Coordinate, 
Algorithm.

In order to achieve a high gain in the TEM applications, we 
recommend the applications to be carried out with these 9 
books or in sets each of which consists of 3 books.

With the LISTEN book, activities were prepared on the develop-
ment of skills such as auditory intelligence, auditory attention, 
distinguishing sounds, finding the direction of the sound, 
recognizing the sounds in nature, following the voice instruc-
tions, visualizing the sound, matching the sound and visuals it 
hears.

Sayfalardaki etkinlikleri yaparken yönergeler ve ses 
dosyaları doğru olmasına dikkat edilmelidir. Her sayfanın, 
aktivite numaraları aynı zamanda ses dosyalarının 
numaralarıdır. Sesli yönergeleri isterseniz cihazına 
indirebilir ve sıra ile yapabilir veya her sayfanın etkinlik 
sesini QR kodlarını kullanarak tek tek açabilirsiniz.

Her etkinlik için tek bir ses doyası hazırlanmış olup 3 farklı 
kademe ile ilerlemektedir. 

Bildirim Komutu: Etkinlik sorusu okunmadan önce, 
çocuğun soruya hazırlanması ve dikkatini toplaması ile 
soruya giriş yapılır. Aktivite numarası okunur.

Etkinlik Komutu: Sayfada görünen etkinliğe yönelik soru 
açıklanır. Soruyu dinlerken, dilerseniz sesi durdurarak 
yönergeyi tekrar okuyabilir, çocuğun soruyu tam 
anladığından emin olabilirsiniz.

Yaptırım Komutu: Sorunun cevabını bulmaya yönelik 
sesler yer alır. 

Ses dosyalarını kullanmadan bu etkinlikleri kendiniz de 
uygulayabilirsiniz. Kitabın son sayfasında yer alan sorular 
sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sayfadaki sesleri kendiniz 
seslendirebilir veya verilen seslerin isimlerini söyleyerek 
etkinliği yapabilirsiniz.

LISTEN kitabı hem işitme becerisini geliştiren ve 
destekleyen hem de bu beceriyi dikkat ve zekâ ile 
koordineli hale getiren, bu beceriyi dikkat ve zekâ 
yönüyle destekleyen bir program dahilinde hazırlanmıştır. 
Çevremizde algıladığımız her şeyi dikkat becerimiz kadar 
algılayabiliriz ve dikkat, hayatımızın her noktasında, her 
an kullandığımız karmaşık bir süreçtir.

Bu süreç, zihinsel becerilerin tümü için gereklidir. Bilişsel 
gelişimin öncelikli etkeni dikkattir. Günümüzde dikkat 
denince genel olarak görsel dikkatin yanında işitsel 
dikkatin önemi göz ardı edilmektedir. İşitsel dikkat, görsel 
dikkat kadar önemli bir beceridir. Görsel dikkatte işitsel 
becerinin payı oldukça az olmasına rağmen işitsel dikkat 
görsel dikkatle beraber gelişir ve görsel dikkati besler. 
Çevremizdeki uyarıcıları algılayıp seçmek ve onlara 
yoğunlaşabilme becerisinde işitsel dikkati de görsel 
algıyla beraber ilerletmek hayati önem taşır.

Etkinlikleri yaparken çocuğunuzun yönerge alma ve 
takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı 
ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır. 
Yapılan zekâ testlerine ve dünyadaki uygulama ve tarama 
örneklerini göz önünde bulunduğumuzda, genellikle 
çocukların zihin yaşı ile takvim yası arasında ±6 aydan 36 
aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 
araştırma sonuçlarını da göz önünde 
bulundurduğumuzda, çocukların potansiyelini mevcudun 
çok daha ilerisine taşıyabilmek amacıyla, kitaplarımızdaki 
etkinlikler yaş farklılığı düşünülerek tasarlanmıştır.
Etkinlikler, ebeveyn / eğitmen gözetiminde olabileceği 
gibi, çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. 
Böylece, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı 
kazanacaktır.

Geleceğimiz için us’lu çocuklar...

Listen etkinliklerinde çocukların dikkatlerini toplamaları, 
sürdürebilmeleri, işittikleri yönergelere göre hareket 
edebilmeleri, sıralı sesleri kompoze edebilmeleri, zihinsel 
olarak anlamlandırıp çıkarımda bulunarak sayfaya 
yansıtabilmeleri hedeflenmektedir. Bu beceriler her 
çocukta aynı oranda değildir. Bazen, bir etkinliği, 
oyunlaştırarak birkaç kez uygulayabilirsiniz.



LISTEN kitabında yer alan etkinlikler, çocuklarda, işitsel 
zeka, işitsel dikkat gibi becerilerin gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim 
testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. 
Bunlar;

LISTEN KİTABININ ZEKA TESTLERİ İLE EŞLEŞMESİ

TEST ADI

Wisc-r/Wisc-4

St. Binet

Metropolitan

Temel 

Kabiliyet Testi

ALT TEST ADI

Sayı dizisi, harf rakam dizisi alt testi

İşitsel bellek alt testi

Kelime cümle anlama alt testi

Tüm alt testler

Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası
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Etkinliklerin Uygulanması

Cevap Anahtarı İçin: 
 www.tuzderyayinlari.com



You should carefully examine the letters below. 
Can you find and mark the letters you hear?

Aşağıdaki harfleri dikkatle incelemelisin.
Duyduğun harfleri bularak işaretler misin?

TR EN
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You should carefully examine the numbers below. 
Can you find and mark the numbers you hear?

Aşağıdaki rakamları dikkatle incelemelisin. 
Duyduğun rakamları bularak işaretler misin?
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You should carefully examine the images 
below. Can you write down the numbers of the 
pictures in the order you hear?

Aşağıdaki görselleri dikkatle incelemelisin. 
Duyduğun seslerin sırasına göre 

numaralarını yazar mısın?

TR EN
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You should carefully examine the following 
picture and objects. Can you find and mark 
the objects in the story?

Aşağıdaki resmi ve nesneleri dikkatle 
incelemelisin. Hikayede geçen nesneleri 

bularak işaretler misin? 
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