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ÖNSÖZ

Günümüzde okul çağındaki çocukların karşılaştığı zorlukların başında dikkat 

ve algı problemleri gelmektedir. Bu problemlerin temelinde nöropsikolojik sebepler 

olabildiği gibi; televizyon, bilgisayar gibi araçlarla yoğun vakit geçirmek de dikkat ve 

algı problemlerini beraberinde getirebilmektedir. Bununla birlikte okuma – yazma, 

aritmetik beceriler ve düşünme becerileri konusunda çok az çaba sarf eden 

çocuklarda tam anlamıyla öğrenme gerçekleşememektedir. İlkokul çağında bu 

problemleri yaşayan çocuklar, temeldeki bu problemler sebebiyle akademik 

birikimin arttığı ortaokul seviyesinde daha da başarısız olabilmektedir.

Öğrencilerin bu problemlerle baş edebilmeleri için öncelikle bilgisayar ve 

televizyon gibi medya araçlarının kullanımını minimuma indirerek; dikkat, algı ve 

düşünme becerileri alanında sistemli ve düzenli olarak uygulamalar yapmaları 

gerekmektedir. 

Bu kitap Çamlıca Çocuk Yayınları tarafından ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin 

Dikkat, Görsel Algı ve Düşünme Becerileri olmak üzere 3 temel alandaki 

gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kitapta yer alan çalışmaların her birinin öğrenciye katkı sağladığı gelişim 

alanları sayfaların altlarında sembollerle gösterilmiştir. 

Bu setteki uygulamalardan yüksek verimin alınabilmesi için uygulamaların 

iki günde bir 20 dakika sürekli olarak yapılması gerekmektedir. Öğrencinin 20 

dakika içerisinde kaç sayfa etkinlik yaptığından daha önemli olan, sürekli olarak 

kitabın takip edilmesidir. Ayrıca öğretmen veya aile tarafından öğrencinin yaptığı 

uygulamalarla ilgili geri bildirimlerin verilmesi, yanlış yaptığı noktaların açıklanarak 

düzeltmesinin sağlanması son derece önemlidir. Bu geri bildirimlerin düzenli 

olarak her çalışma süresinin sonunda yapılması gerekmektedir. Öğretmen veya 

anne-babalar geri bildirimler ve seti daha verimli kullanabilmek için ek kitapçıkta 

yer alan bilgilerden faydalanabilirler.

Başarı dileklerimizle...

Çamlıca Çocuk Yayınları



• Aşağıdaki hayvanlar en çok hangi taşıta benziyor? Eşleştirerek gösterelim.
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• Her sırada farklı olan resmi bulup işaretleyelim.

1

2

3

4

a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d

44



• Aşağıdaki balonlardan kutudaki ile aynı büyüklükte olanların üstüne çarpı (x) 

koyalım.
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