
BİLİŞSEL GELİŞİM 

İstenildiğinde belirli sayıda nesneyi eline alma.(1-5 kadar nesne) 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı oturun. Önünüze çeşitli nesneler (oyuncaklar,küçük toplar vb.) ve boş bir kutu koyun. Daha sonra çocuğunuza 

istediğiniz sayıda (1-5 kada r nesne ) nesneyi alıp kutuya atmasını söyleyin: “Ayşecim, bana buradan 2 tane nesne seçip kutuya atar 

mısın?”,”Ayşecim bana buradan 5 tane nesne seçip kutuya atar mısın?”..vb. 

Beş dokunun yapısını isimlendirme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Masaya seçtiğiniz farklı dokulara sahip nesneleri koyun: Pürüzlü, parlak,mat,yumuşak,sert dokuya 

sahip 5 nesne. Öncelikle çocuğunuzun bu nesnelere dokunmasına ve incelemesine fırsat verin. Daha sonra birlikte nesnelerin sahip 
oldukları dokuları isimlendirin. Birlikte isimlendirdikten sonra ondan bu nesneleri isimlendirmesini isteyin. Bu nesneler dışında bu dokuya 

sahip etrafınızda bulunan başka nesneleri bulmasını isteyebilirsiniz ya da diğer zamanlarda öğrendiği bu dokulara sahip nesneler eline 

geçtiğinde ona bu nesnelerin dokusunu sorabilirsiniz.  

Üç şekli isimlendirme.(kare, üçgen, daire) 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. İlk olarak üçgen,kare ve daire şekillerini üç boyutlu nesneler (üçgen,kare,daire şeklinde legolar, 

dolgu oyuncaklar….) kullanarak çocuğunuza tanıtın. Daha sonra bu şekilleri beyaz bir kağıt üzerine alt alta çizin. Kağıdı çocuğunuza 

verin: “Bana bu sayfadaki şeklerin isimlerini söyler misin? Bu şeklin adı ne? Onu kırmızıya boyayalım…..vb” . Aynı şekilde 
çocuğunuza bu üç şekil kullanılarak oluşturulmuş bir çalışma sayfası verip buradaki şekilleri önce isimlendirmesini ve sonra aynı şekilleri 

aynı renge boyamasını isteyebilirsiniz. 

İstenildiğinde üçgeni kopya etme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Üçgen şekli çizili kağıdı ona gösterin: “Bu şeklin adı neydi? Birlikte bu şekli çizelim mi?” diye 
sorun ve şekli önce parmağıyla havada ya da masanın üzerinde çizmesini isteyin. Daha sonra kalem ve kağıt vererek şekli kağıt üzerine 

çizmesini isteyebilirsiniz. Eğer şekli kopya etmekte zorlanırsa şekli kesik çizgiler halinde kağıda çizin ve önce bu şekli tamamlamasını 

daha sonra şekli kopya etmesini isteyin. 

5-Bir resimde gördüğü 4 nesneyi hatırlama. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Önünüze üzerinde çeşitli resimler olan etkinlik kartları koyun:Üzerinde en az 5 nesnenin 
resmi olan. Sırayla kartları çocuğunuza gösterin ve resimleri incelemesini isteyin. Daha sonra resmi kapatın ve neler gördüğünü sorun : 

En az gördüğü 4 nesneyi hatırlamalı. 

6-Etkinliklere bağlı olarak günün zamanını söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla günün üç farklı zamanında ( sabah-öğlen-akşam ) kısa etkinlikler yapın: 

Sabah kalktığınızda spor yapabilirsiniz 

Öğlen sevdiği bir oyunu oynayabilirsiniz ya da birlikte çizgi film izleyebilirsiniz. 

Akşam birlikte hikaye okuyabilirsiniz. 

Yaptığınız bu etkinlikler sonunda yapılan etkinliğin zamanını vurgulayın: Sabah, kalktık ve sporumuzu yapıyoruz___Öğlen, 

birlikte oyun oynuyoruz___Akşam, hikaye okuyoruz.. gibi. Aynı davranışı çocuğunuzdan da bekleyin ve yaptığınız 
etkinliklere bağlı olarak günün zamanını söylemesini sağlayın. 

Bildiği dizeleri tekrar etme. 

Etkinlik: 



Çocuğunuzla yan yana oturun. Onun la birlikte bir şiir ya da tekerleme söyleyin. Bir iki defa birlikte baştan sona tekerleme ya da şiir 

söyleyin. Şiir ya da tekerlemeyi söylemeyi bırakın ve devamını çocuğunuzdan getirmesini isteyin. Takıldığı yerlerde ona yardımcı 
olabilirsiniz. 

Bir nesnenin diğerine göre ağır yada hafif olduğunu söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla yerde karşılıklı oturun. Önünüze çeşitli ağırlıklarda nesneler koyun( her nesne farklı ağırlıklarda olsun ) . Daha sonra 
çocuğunuzdan yerden iki nesne seçmesini isteyin. Seçtiği bu nesnelerin hangisinin daha hafif hangisinin daha ağır olduğunu söylemesini 

sağlayın. 

Üçlü bir gruptan bir nesne aldığında hangisinin eksik olduğunu söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Çocuğunuzun önünde üç nesneyi yan yana dizin. Bu nesnelere dikkatle bakmasını söyleyin. Daha 

sonra gözlerini kapatmasını ya da arkasını dönmesini isteyin ve bu gruptan bir nesneyi çıkarın. Çocuğunuzun hangi nesneyi aldığınızı 
bulmasını sağlayın. Bu çalışmayı farklı nesnelerle sürdürebilirsiniz. 

Sekiz rengi isimlendirme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Kırmızı,sarı,mavi,yeşil,turuncu,mor,siyah,beyaz renkte sekiz etkinlik kartını önünüze koyun. Sıra 

ile ana renklerden (kırmızı, sarı, mavi…) başlayarak kartları çocuğunuza gösterin: “Bu rengin adını söyleyebilir misin?” şeklinde 
çocuğunuzun çalışma sonunda bu sekiz rengi isimlendirmesini sağlayın. 

9-Küçük birimli paraları isimlendirme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Küçük birimli paraları (10, 25, 50 kuruşlar ve 1 ytl) önünüze koyun. Sıra ile en küçük birimli 

paradan başlayarak çocuğunuzla paraları birlikte isimlendirin. En sonunda siz paraları çocuğunuza gösterin ve onun isimlendirmesini 
sağlayın. 

10-Sembolleri eşleştirme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Üzerlerine çeşitli sembolleri ( rakamlar, işaretler… vb.) resimleri olan etkinlik kartlarını alın. İlk olarak siz 
önümüze koyduğumuz 3- 4 etkinlik kartında ki sembolleri eşleştirin, ona model olun. Daha sonra 3- 4 etkinlik kartını çocuğunuzun önüne koyun ve 

sembol ile eşleştirilmesini isteyin. Başarılı olduğunda onu ödüllendirin: “ aferin, başardın … vb.“ eşleştirme yapmakta zorlanır ise kartlarda yer alan 
sembolleri inceleyerek eşleştirme yapabilirsiniz.  

11-Gösterilen nesnelerin renklerini söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla yerde karşılıklı oturun. İçinde çeşitli renklerde nesneler olan bir kutuyu alın. ( 
Kırmızı,sarı,mavi,yeşil,turuncu,mor,siyah,beyaz renklerde ) Tek tek buradan bir nesne seçin ya da çocuğunuzdan seçmesini isteyin. 

Çocuğunuzdan seçilen tüm nesnelerin renklerini söylemesini isteyin. Aynı etkinliği etrafınızda yer alan nesnelerin renklerini sorarak da 

yapabilirsiniz: “Ayşecim, bana minderin rengini söyler misin?”.vb. 

12- Üç kez dinlediği bir öyküdeki 5 ana noktayı tekrarlama. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla daha önce okumadığınız bir hikayeyi seçin. Bu hikayeyi kısa aralıklarla (iki günde bir )üç kez ona okuyun. Hikayeyi üç kez 

okuduktan sonra çocuğunuza hikayede geçen 5 ana noktayı sorun:”Bu hikayede neler oldu, bana en önemlilerini söyler misin?”diyerek bu 
5 ana noktayı tekrarlamasını sağlayın. 

13-İnsan resmi çizme.(baş, gövde, kol-bacaklar) 

Etkinlik: 



Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Çocuğunuza bir resim kağıdı verin ve istediği boya kalemlerini seçmesini isteyin. Daha sonra 

birlikte bir resim yapacağınızı söyleyin. Amacımız ona baş-gövde, kol-bacaklardan oluşan bir insan resmi çizdirmek. Bunun için önce 
vücudunuzun bu bölümleri ile ilgili konuşun ve çocuğunuzdan çizdiği resimdeki insanları bu vücut bölümleriyle çizmesini isteyin. 

14-Şarkının beş satırını söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuz için bir şarkı seçin. Bu şarkıyı kasetten dinletme şansınız varsa önce şarkıyı melodisi ile dinlemesini sağlayın. Daha 
sonra şarkının sözlerini tek tek siz söyleyin ve onun da tekrar etmesini isteyin ( şarkı 5 satırdan oluşmalı ya da şarkının 5 satırlık 

bölümünü öğrenmesi beklenmeli ). Sözlerini öğrendikten sonra şarkıyı siz melodili söyleyin ve daha sonra birlikte melodili söyleyin. 

Şarkının sözleri ve melodisi öğretildikten sonra çocuğunuzdan şarkının 5 satırını söylemesini isteyin. 

15-Model olunduğunda 10 küp ile piramit yapma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla yerde karşılıklı oturun. Küpleri önünüze koyun. İlk önce siz 10 kübü kullanarak bir piramit yapın. Piramiti yaparken 
aşamaları ona anlatın: “Şimdi küpleri üst üste koyuyorum. Git gide yükseliyor.”…gibi. Daha sonra çocuğunuzdan 10 kübü kullanarak bir 

piramit oluşturmasını isteyin. 

16- Uzun ve kısayı sözel olarak ifade etme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Etkinlik kartlarını kullanarak yada gerçek nesnelerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Çocuğunuza 

nesnenin kısa ve uzun halinin resmi olan etkinlik kartını gösterin: “Bana burada uzun ve kısa olan nesneyi gösterir misin?” sorusunu 
sorun ve yanıtı bu kısa, bu uzun nesne olarak alın. 

17- Nesneleri bir başka nesnenin önüne, arkasına ve yanına koyma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Masanın üzerine sabit bir nesne yerleştirin : Tahta bir blok, kağıt..vb. Çocuğunuza bir nesne verin 
(lego,top..vb. ) verdiğiniz bu nesneyi sırayla masanın üzerine sabitlediğiniz nesnenin yanına, arkasına ve önüne koymasını isteyin. 

Yönergenizi vermeden önce ilk olarak siz nesneyi doğru konuma yerleştirerek model olabilirsiniz. 

18- Eşit miktarda nesneleri eşleştirme.(en fazla 10 ) 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Çocuğunuza bir çalışma sayfası verin: Çalışma sayfasını ikiye bölün. Her iki tarafta aynı sayıda ( 
en fazla 10 ), faklı nesne resimleri karışık bir şekilde yerleştirilmiş olsun. Çocuğunuzdan aynı sayıda olan nesneleri bulup kalemle 

eşleştirmesini isteyin. 

19- Resimdeki nesnenin eksik parçalarını gösterip isimlendirme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla masada karşılıklı oturun. Ona tamamlanmamış bir nesne resmi gösterin: Bir ev resminde pencerelerin ya da bacanın eksik 
olması …gibi. Daha sonra çocuğunuzdan bu resimdeki eksik parçaları bulmasını ve isimlendirmesini isteyin. 

20- Sıra ile 1’den 20’ye kadar sayma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla 1’den 20’ e kadar sayarken ilk önce nesneleri kullanabilirsiniz. Daha sonra 1’den 20’ ye kadar saymasını isteyebilirsiniz. 

Saymanın pekişmesi için çalışma sayfasında yer alan 20 tane nesneyi ona saydırabilirsiniz. Ya da masa üzerine koyacağınız boncuk, 

kürdan…...vb. nesneleri de saymasını isteyebilirsiniz.  

  

21- Başlangıç (ilk), orta ve son pozisyonlarını isimlendirme. 

Etkinlik: 



Çocuğunuzla yerde karşılıklı oturun. Üç tane nesneyi yan yana dizin ( kitap, kalem, çanta..vb ). İlk önce siz dizdiğiniz nesnelerin 

pozisyonlarını belirtin: Kalem ilk sırada, kitap ortada, çanta sonda….gibi. Daha sonra nesnelerin yerini değiştirin ve çocuğunuzdan 
nesnelerin pozisyonların söylemesini isteyin. Bunu aynı nesnelerle ya da farklı nesnelerle bir iki defa tekrar edebilirsiniz. 

22-20 nesneye kadar sayıp kaç tane olduğunu söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı yerde oturun.Önünüze çeşitli nesneler(arabalar, Legolar, oyuncaklar… vb.) alın., birlikte sayma oyunu oynayacağınızı 

söyleyin. Çocuğunuzun önüne nesneleri ( arabaları ) koyun: “ Şimdi arabaları sayalım, bakalım kaç tane arabamız var?’deyip cevap vermesini 
bekleyin: “ 10 tane arabamız var” … vb. doğru olarak sayarsan çocuğunuzu ödüllendirin: “ aferin, arabaların kaç tane olduğunu doğru söyledin”. 

Eğer arabaları saymada zorlanırsan ona yardımcı olun ve saymaya devam etmesini sağlayın. 

 

 


