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ÖNSÖZ

O
kul öncesi eğitim çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz 
bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde 

ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma-
yazmaya hazırlık çalışmalarıdır.

Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler: çocuğun akıl yürütmesine, 
algısal yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları geliştirmesine temel hazırlamaktadır. Çocuğun okuma 
becerisini kazanmasında en etkili yöntemin, ses birimleri ve bu birimleri temsil eden yazılı semboller 
arasındaki ilişkiye dikkat çeken çalışmalar olduğu kabul edilmektedir. Çocuklar, okuma becerilerini 
geliştirmeye yönelik etkinliklere katılarak, çevrelerindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat ederek 
ve yetişkinlerin yazı dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyerek okula başlamadan çok daha önce, okuma 
kavramlarını oluşturmaya başlamaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yaş, gelişim düzeyi ve 
bireysel farlılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; görsel algı çalışmalarını, işitsel algı çalışmalarını, kalem tutma ve 
el becerisini geliştirme çalışmalarını, temel kavram çalışmalarını, problem çözme becerilerinin gelişimini, 
dikkat süresi ve dikkat yoğunluğu ile bellek gelişimini destekleyen çalışmaları, güven ve bağımsız davranış 
geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında çocukların yaşam boyu 
kullanabilecekleri dinleme, konuşma, etkili iletişim kurma, okuma yazma becerileri vb. kazanmaları ve 
bu beceriler yoluyla tüm gelişimleri yönünden kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda bu kitap; Efil Yayınları, Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi kitaplarından eğitimciler için 
“EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK” kitabının tamamlayıcısı ve destekleyicisi 
olarak, 5-7 yaş çocukları için hazırlanmıştır. Bu kitaptaki etkinlik numaraları öğretmen kitabınının sırası 
izlenerek düzenlenmiştir. “OKUMA YAZMAYA HAZIRLANIYORUM” kitabının tek başına kullanılması yeterli 
değildir. Eğitim programında çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak, okuma yazma için gerekli 
olan temel özelliklere ilişkin amaç ve kazanımlara ve bunların kazanılmasını sağlayacak etkinliklere yer 
verilmelidir. Bu nedenle, eğitim programında her iki kitabın birlikte kullanılması çocuklara sağlayacağı 
yarar yönünden son derece önemlidir. Çocukların bireysel farklılıkları ve hazır bulunuşlukları göz önünde 
bulundurularak, kitaptaki etkinliklerin tamamının her çocuk tarafından yapılması beklenmemelidir. Ayrıca 
okul öncesi eğitimcilerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının planlanmasında yeterli ve doğru yöntem 
bilgisine sahip olması, yoruma dayalı farklı ve yanlış uygulamaların neden olabileceği çocukların edindikleri 
olumsuz özelliklerin alışkanlığa dönüşmesinin engellenmesi yönünden büyük önem taşımaktadır.

Eğitimcilerin, programın tüm etkinliklerini kullanarak doğru ve çağdaş yöntem bilgisi ile okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarını planlaması, uygulaması ve bundan çocukların yüksek yarar sağlaması 
dileklerimle…

Doç. Dr. Adalet Kandır
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rumEtk in l i k  No: 
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rum Etk in l i k  No: 
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rumEtk in l i k  No:  1

 �  Sayfanın ortasındaki kalın çizginin üstünde bulunan 
şekilleri sarı renge boya.

 � Sayfanın ortasındaki kalın çizginin altında bulunan 
şekilleri kırmızı renge boya.

ET
K i

NL iK SAYFA
SI
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rum Etk in l i k  No:  1

 � Masanın üstünde bulunan nesneleri daire içine al
 � Masanın altında bulunan nesnelerin üzerine çarpı işareti 
(X) çiz.

ET
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NL iK SAYFA
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rumEtk in l i k  No:  2

 � Her satırda ilk resme bak.
 � ilk resimle aynı olan resmi daire içine al.ET

K i
NL iK SAYFA

SI

 a
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rum Etk in l i k  No:  2

 � Her satırda bulunan meyvelere bak. 
 � Farklı olan meyveyi daire içine al.ET

K i
NL iK SAYFA

SI

 b
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rumEtk in l i k  No:  5

 � Resimdeki çocuğun başını mavi renge boya.
 � Gövdesini istediğin bir renge boya.
 � Kollarını sarı renge boya.
 � Ayaklarını kırmızı renge boya.
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NL iK SAYFA
SI
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rum Etk in l i k  No:  6

 � Çocuğun üzerindeki giysileri inceleyerek, çocuğun 
nereye gidebileceğini düşün. 

 � Çocuğun gideceği yere uygun olarak resmi tamamla.

ET
K i

NL iK SAYFA
SI

 a
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rumEtk in l i k  No:  6

 � Kışlık giysi giyen çocuğun giysisine benzer olan kalın bir 
kumaşı al ve resmin altına yapıştır.ET

K i
NL iK SAYFA

SI

 b
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Okuma Yazmaya Haz ı r lan ıyo rum Etk in l i k  No:  8

 � Hem yaz hem de kış mevsiminde tatile giderken yanına 
alabileceğin eşyaları daire içine al.ET

K i
NL iK SAYFA

SI

 a


