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RENKLER ! AİLELER İÇİN İPUÇLARI

Renkleri Tanıma: Çocuğunuza istenen renkleri göstermesi için yönerge 
verebilirsiniz. Örneğin, "Maviyi göster" vb.

Renkleri İfade Etme: Çocuğunuza bir rengi göstererek hangi renk olduğunu 
sorabilirsiniz. Örneğin, kırmızıyı gösterip "Bu hangi renk?" vb. 

Eşleme: Evinize çeşitli nesneleri göstererek renk kartları ile eşleme 
çalışabilirsiniz.

El Çalışmaları: Oyun hamurları kullanarak aynı renkteki renk kartları ile 
eşlemesini isteyebilirsiniz. 

Sıralama: Farklı renkteki nesneleri bir araya getirerek aynı renkte olan 
nesneleri gruplamasını isteyebilirsiniz. 



ŞEKİLLER
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ŞEKİLLER - AİLELER İÇİN İPUÇLARI

Şekil Tanıma: Çocuğunuza istenen şekli göstermesi için soru sorabilirsiniz. 
Örneğin, "Daireyi göster." vb.:

Şekli İfade Etme: Çocuğunuza gösterdiğiniz şeklin hangi şekil olduğunu 
sorabilirsiniz. Örneğin, "Bu hangi şekil?" vb. 
Eşleme: Evinizde farklı şekil formlarına sahip nesneleri arama ve bulma 
çalışması yapabilirsiniz. 

El Çalışmaları: Çocuğunuzla oyun hamurları kullanarak şekil yapma çalışması 
gerçekleştirebilirsiniz. 
El Çalışmaları 2: Bir tepsiye un döküp, un üzerinde parmaklarınızı kullanarak 
şekil çizme çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. 
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SAYILAR - AİLELER İÇİN İPUÇLARI

Sayı Tanıma: Çocuğunuza istenen sayıyı göstermesi için yönerge verebilirsiniz. 
Örneğin, "Beşi göster.", "6'yı göster." vb. :

Sayı İfade Etme: Çocuğunuza sayı kartlarını göstererek "Bu kaç?" sorusunu 
sorabilirsiniz. 

Eşleme: Bazı sayıları küçük kağıtlara yazarak yazdığınız sayıyı rakam/sayı görseliyle 
eşlemesini isteyebilirsiniz. :
El Çalışmaları: Oyun hamurları kullanarak çeşitli sayıları oluşturma çalışmaları 
yapabilirsiniz. 

Sayma: Bir sayı kartı seçip çocuğunuzla nesne sayma çalışması 
gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için balık kraker kullanabilirsiniz. 

Tane Kavramı: Çocuğunuza size istenen sayıda nesne vermesine yönelik 
çalışabilirsiniz. Örneğin, "Bana 3 tane balık kraker ver." gibi. 

Sayma Alıştırmaları: Mümkün olduğunca sayma alıştırmaları yapabilirsiniz. Örneğin, 
şarkı söylerken ya da el yıkarken. 

El Çalışmaları: Bir tepsiye un dökünüz ve parmaklarınızı kullanarak rakam ve sayıları 
yazma çalışmaları yapabilirsiniz. 
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HARFLER - AİLELER İÇİN İPUÇLARI

Harf Tanıma: Çocuğunuza "a'yı göster", "b'yi göster" gibi yönergeler vererek harf 
tanıma çalışması gerçekleştirebilirsiniz. 

Harf Gösterme: Çocuğunuza bir metin içerisinde harf gösterip "Bu hangi harf?" 
sorsunu sorabilirsiniz. 

Eşleme: Post-it'lere harfleri yazarak pano üzerinde eşleme çalışmaları 
gerçekleştirebilirsiniz. 

El Çalışmaları: Oyun hamuruyla farklı harfleri oluşturma çalışmaları yapabilirsiniz. :

Sesletim: Bir harf seçerek sesletim çalışmaları (P, pıp pıp ses çıkarır gibi) 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Sesletim: Çocuğunuza bir harfin çıkarılış sesini söyleyerek o harfi göstermesini 
isteyebilirsiniz. Örneğin, "Dııı göster." gibi. 

Ezbere Okuma Çalışmaları: ABC gibi şarkılar kullanarak ezbere harf söyleme 
çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. 

El Çalışmaları: Bir tepsiye un serptikten sonra harf yazma çalışmaları yapabilirsiniz. 
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DUYGULAR - AİLELER İÇİN İPUÇLARI

Duygu Tanıma: Çocuğunuzla "Mutlu olanı göster." vb. çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. 

Duyguyu İfade Etme: Çocuğunuza bir resim gösterebilir ve "Nasıl hissediyor?" sorusunu 
sorabilirsiniz. 

Taklit: Ayna karşısından çeşitli duyguları taklit etme çalışması gerçekleştirebilirsiniz. 

Eşleme: Post-it'lere bazı duyguları ifade eden yüzler çizebilir ve duygular panosunu 
kullanarak eşleme ya da gruplama çalışması yapabilirsiniz.

El Çalışmaları: Çocuğunuza "Mutlu bir yüz çiz.", "Üzgün bir yüz çiz." gibi yönergeler 
verebilirsiniz. 

Film ya da Videolarda Duygu Belirleme: Bazı film ya da videoları kullanarak görüntüyü 
dondurabilir ve karakterlerin hangi duyguya sahip olduğunu sorabilirsiniz. 

Yorgun Mutlu Kızgın Üzgün Korkmuş Şaşkın
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BOYUTLAR
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Boyutu Tanıma:  Çocuğunuzla "Büyük olanı göster.", "Küçük olanı göster." gibi çalışmalar 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Boyutu İfade Etme:  Çocuğunuza "Büyük mü?", "Küçük mü?" gibi sorular sorabilirsiniz. 

Kavramlar: Büyük, küçük, orta, en büyük gibi kavramları çalışabilirsiniz. 

El Çalışmaları: Oyun hamurları kulllanarak farklı büyüklükte nesneler oluşturma çalışması 
yapabilirsiniz.  

Gruplama: "Boyut" sayfasının fazladan kopyalarını  alabilir ve büyük / orta / küçük gibi 
gruplama çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz.

Evinizde bulunan büyük ve küçük nesneleri gösterme çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. 

BOYUTLAR - AİLELER İÇİN İPUÇLARI
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HAYVANLAR - AİLELER İÇİN İPUÇLARI

Hayvanları Tanıma: Çocuğunuza "Aslanı göster", " Pandayı göster" vb. 

Hayvanları İfade Etme: Bir hayvan resmi gösterip "Bu hangi hayvan?" 
sorusunu sorabilirsiniz. 

Hayvan Sesleri Çıkarma: Birlikte hayvan seslerini taklit etme çalışması 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Hayvan Seslerini Ayırt Etme: Bir hayvan sesi çıkarıp, bu sesin hangi hayvana 
ait olduğunu göstermesini isteyebilirsiniz. 

Hareket Çalışmaları: Çocuğunuzla birlikte çeşitli hayvanların hareket 
taklitlerini yapabilirsiniz. 
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