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Çocuğunuzun okula hazırlanmasına yardım edin - Birlikte bu faaliyetleri yapın. Eğlenin! 

 

MIKNATISLI HARFLER VE SAYILAR 

Çocuklarınıza harf ve sayılardan bahsetmek ve onlarla faaliyetler yapmak,  çocuklardaki 

sayı ve harf kavramının gelişmesine yardımcı olacaktır. 

Çocuğunuza yardımcı olun: 

 Harfleri ve sayıları değişik kümelere ayırın. Misal:  renk ayrımlarına göre veya 

çocuğunuzun bildiği veya bilmediği harf veya kelimeleri guruplara ayırın. 

 Onları sayın. Her kümede kaç tane var?   Tamamı kaç tanedir? 

 Çocuğunuzun adındaki harfleri bulun. Bu harfleri buzdolabının üstüne yerleştirin. 

 Mıknatısları, şemanın üstündeki  harfler  ve sayılarla birleştirin. 

 

KİTAPLAR:  

Çocuğunuza kitap okumanız onların dinleme yeteneklerini artıracak, 

onların hikaye ve yazılı şeylere karşı olan ilgilerini çoğaltacaktır. 

 Çocuğunuza sizinle birlikte oturup, kitaptaki her resime bakmasını teşvik edin. 

Birlikte zevk almaya başlayarak bu süreyi 10 – 15 dakikaya çıkarın. 

 Hikaye ve resimler hakkında konuşun. 

 Birlikte yakınınızdaki bir kütüphaneye  gidip, kütüphanedeki programlara katılın. 

 
 

MUM BOYA,  KAĞIT, ZAMK, MAKAS 

Sanat faaliyetleri,  çocuğunuzun yazı yazabilmesi için gerekli olan  parmak 

kontol ve koordinasyonunu geliştirecektir. 

 Çocuğunuzu mum boya veya kalın renkli kalemlerle resim yapması için teşvik edin. 

 Çocuğunuza eski dergi veya gazetelerden resim kesmesine izin verin. 

 Birlikte sevdiğiniz resimleri yapıştırın. 

 Çocuğunuzun yaptığı sanat eserlerini takdir edin ve her kesin görebileceği yere asın. 

 

OYUN HAMURU 

Oyun hamuru, çocuklarınızın yazı yazabilmeleri için gerekli olan parmak kontrol ve 
koordinasyonunu geliştirmede yardımcı olur. Oyun hamuru yapmak için: 1  bardak un, 1.2 

bardak tuz, 2 çay kaşığı pesek (tartar) kreması, 1 bardak su, 1 yemek kaşı sıvı yağ, ve yiyecek 

boyası gerekecektir. 

1. Bütün bu maddeleri karıştırıp, orta hararette 5 dakika pişirin. 

2. İyi karıştırıp, mumlu kağıdın üstüne koyarak soğutun. 

3. Hamuru yoğurup, kullanmaya hazır bir hale getiririn. 

4. Plastik kapalı bir kutuda saklayın. 

 

Çocunuza, hamuru nasıl yuvarlayıp top şekilleri yapabileceğini gösterin. 

Hamuru çeşitli şekiller, harf ve sayılar yapmak için kullanın. 
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