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Birbirini takip eden üç işi yapma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla geniş bir alana geçin ve oturun. Birlikte bir oyun oynayacağınızı söyleyin. Oyunun adını söyleyin: “ Söylediğimi yap! “ . Daha sonra 

ona yönergelerinizi verin ve yapmasını isteyin : “ Ayşecim ayağa kalkıp, masanın oraya hızla gidip bana kitabı getirir misin? “ gibi. Bu şekilde 
birbirini takip eden üç değişik yönerge verebilirsiniz. 

Edilgen cümleleri anladığını belli etme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuz ile karşılıklı masada oturun. Üzerlerinde çeşitli eylem ya da günlük olayların olduğu( bulaşık yıkayan kadın, ödevini yapan 
çocuk … vb.) etkinlik kartlarını alın. 2- 3 etkinlik kartını seçip yan yana koyun. Bir kartda ki olayı sözel olarak ifade edin ve uygun kartı 

size vermesini isteyin: “ ödev yapıldı “ … vb.  

İstediğinde bir çift nesneyi veya resmi bulma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla geniş bir alana geçin ve oturun. Birlikte bir oyun oynayacağınızı söyleyin. Bulunduğunuz ortama çeşitli nesneler/resimler (Çift olarak) 

yerleştirin. Oyunun adını söyleyin: “ Bana nesneyi/resmi bul!“ . Daha sonra ona yönergelerinizi verin ve yapmasını isteyin : “Ayşecim bana elma 
resminin çiftini bulup getirir misin? “ gibi. Bu şekilde birbirini takip eden değişik yönergeler verebilirsiniz. 

Konuşurken “yapar mıydınız” ve “yapabilir misiniz” gibi ifadeleri kullanma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Önünüze çeşitli davranışları içeren etkinlik kartları koyun (elindeki kitabı annesinin okumasını 

isteyen bir çocuk resmi, arkadaşını oyuncağını isteyen bir çocuk resmi..vb.) . Bu etkinlik kartlarını sırayla çocuğunuza gösterin ve 

sorun: “Sence burada çocuk ne söylemeli?” diyerek sorunuzu sorun ve “Annecim bana bu hikaye kitabını okuyabilir misin?” 
şeklinde bir cevap vermesini sağlayın. Tüm etkinlik kartları için be etkinliği sürdürün. 

Birleşik cümleler kullanma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Önünüze çeşitli olaylar içeren etkinlik kartları koyun ( Koşarken düşen bir kız, televizyon 

izlerken yemek yiyen bir çocuk gibi. ) . Bu etkinlik kartlarını sırayla çocuğunuza gösterin ve sorun: “ Ayşecim burada ne oluyor söyler 
misin? “ Çocuğunuzun verdiği cevabın birleşik bir cümle olmasına dikkat edin: “Çocuk televizyon izlerken yemek yiyor” şeklinde. Bunun 

için ilk etkinlik kartındaki cümleyi siz kurarak ona model olabilirsiniz. 

İstenildiğinde nesnelerin “altını” ve “üstünü” bulma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Önünüze çeşitli şekillerde legolar koyun (üç boyutlu) . Daha sonra tek tek bu nesneleri alarak : 

“Bana bu legonun altını gösterebilir misin?” (Bu soruyu lego’ nun üstünü göstermesi için de sorun) diyerek sorunuzu yöneltin ve 
göstermesini isteyin. 

Resimdeki anlamsızlıkları, saçmalıkları gösterme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Önünüze çeşitli olaylar içeren etkinlik kartları koyun ( Bu kartlardaki olaylar içinde saçma, 
anlamsız öğeler yer alsın: Resimde bulunduğu ortama göre ters duran(baş aşağı..vb) bir çocuk …vb.) Daha sonra çocuğunuzdan bu 

kartlarda yer alan saçmalıkları ve anlamsızlıkları bulup göstermesini isteyin. 

Kız/erkek kardeş, anneanne, babaanne,dede kelimelerini kullanma. 



Etkinlik: 

Çocuğunuzla yan yana masada oturun. Elinize aile albümünüzü alın ve birlikte bakmaya başlayın. Her resmi isimlendirmesini sağlayın: 
“Ayşecim bak, bu kim?” şeklinde sorunuzu sorun ve “Bu benim dedem-ablam-kız kardeşim…vb.” ifadeleri kullanarak cevap vermesini 

sağlayın. 

9- Resimli ipuçları olmadan bildiği bir hikayeyi anlatma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla yatmadan önce birlikte bir hikaye okuyun. Ertesi gün bu hikaye kitabını almadan çocuğunuzdan bu hikayeyi anlatmasını 
isteyin: “Ayşecim, dün okuduğumuz bir hikaye vardı. Onu hatırlıyor musun? Kitabın resimlerine bakmadan bu hikayeyi bana anlatabilir 

misin?” diyerek yönergenizi verin. Takıldığı yerlerde onu destekleyebilirsiniz. 

10-Belirli bir sınıfa ait olmayan resmi isimlendirme.(Ör: hayvan olmayan) 

Etkinlik: 

Çocuğunuz ile karşılıklı masada oturun. Üzerlerinde çeşitli nesne gruplarının( meyveler, hayvanlar, meslekler…vb.) resimleri olan 
kartları alın. Aynı nesne grubundan iki etkinlik kartını ve birde üzerinde farklı nesne resmi olan bir etkinlik kartını masanın üzerine koyun: 

“ bana kartların içinden üzerinde hayvan resmi olmayan kartı söyler misin?” … vb. sorular yöneltin, doğru olarak söyler ise onu 

ödüllendirin: “ aferin sana doğru söyledin”. Zorlanırsan ona model olun ve farklı kartlar ile çalışmayı sürdürün. 

11- Uyaklı kelimeleri söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı yerde oturun. Ona üç kelime söyleyin ve bu kelimelerden uyaklı olanları bulmasını isteyin. İlk verdiğiniz 

kelimelerden uyaklı olanları siz bulun ve model olun. Daha sonra ondan bulmasını isteyin: “Yaprak-torba-tabak , burda uyaklı 
kelimeler tabak ve yaprak, şimdi sen sana söyleyeceğim kelimelerden uyaklı olanları bana bulur musun? Senin kelimelerin: yüksek-

duvar-yazar ” şeklinde. 

12-Karmaşık cümleler kullanma.(Ör: Anne içeri gelmemi istiyor, çünkü) 

Etkinlik: 

Çocuğunuza birlikte bir oyun oynayacağınızı söyleyin.Oyunun adını söyleyin:” Cümlemi Tamamla!” diyerek çocuğunuza : “Şimdi 
sana bir cümle söyleyeceğim ve senden bu cümleyi tamamlamanı isteyeceğim, sonra sen bana bir cümle söylersin ben tamamlarım. İlk 

cümlen şu: Kendimi yorgun hissediyorum,çünkü….” Diyerek yönergenizi verin ve cümleyi tamamlamasını isteyin. 

13-Bir sesin yüksek veya alçak olduğunu söyleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla yan yana yerde oturun. Daha önceden teybe çeşitli sesler kaydedin(yüksek ve alçak sesler ) . Tek tek bu sesleri ona dinletin 
ve isimlendirmesini isteyin: “Ayşecim bu ses nasıl bir ses bana söyler misin?Alçak mı yüksek mi?” şeklinde. 

14-Az, çok, birkaç olan miktarlı eşyaları gösterme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı yerde oturun. Önünüze üzerinde az-çok-birkaç miktarlı nesne resimleri olan etkinlik kartları koyun ve 
sorduğunuzda doğru kartı göstermesini isteyin: “Ayşecim bu karttaki nesnelerden az olanı bana gösterir misin?” bunu çok ve birkaç 

kavramı için de tekrar edin. 

 


