
İLE ÖĞRENELİM EĞLENELİM

HARFLERİ ÖĞRENİYORUM

Harfleri ve sözcükleri öğrenmekten sohbete 
katılmaya kadar uzanan çeşitli iletişim becerileri, 
çocukların akademik ve kariyer başarısı için büyük 
önem taşır[9]. Çocukları fiziksel olarak harfleri 
yapmaya teşvik eden etkinlikler, okuma ve yazma 
becerilerini de destekler[10]. Birlikte yaptığınız 
etkinliklerde çocuğunuzla yaptığınız konuşmalar 
onun kelime dağarcığını geliştirmesine de katkıda 
bulunur[11].
Alfabeyi öğrenmek, eğitim müfredatının önemli bir 
parçasıdır, ancak yazmayı çocuğunuz için eğlenceli 
ve ilgi çekici hale getirmekte zorlanabilirsiniz. 
Bu etkinlikle çocuğunuzun harfleri daha rahat ve 
eğlenceli öğrenmesini, iletişim becerilerini 
geliştirmesini sağlayabilirsiniz. Onunla konuşarak 
miniğinizin kelime dağarcığını geliştirmesine katkıda 
bulunabilir; sırasını beklemesini sağlayarak ve 
fikirlerini paylaşmasını teşvik ederek iletişim becerileri 
kazanmasına yardımcı olabilirsiniz[12].

İHTİYACINIZ OLANLAR     YAPILACAKLAR

HARF VE/VEYA 
SÖZCÜKLERİN 
BELİRGİN GÖRSELLERİ

1. ADIM
Görseli çocuğunuza verin ve hangi harfin 
inceleneceğine birlikte karar verin.

Örneğin, bir kağıda birkaç 
harf yazın ya da üzerinde 
belirgin bir şekilde harf ya 
da sözcük olan objeler 
bulun

, 

PLAY-DOH 
OYUN 
HAMURU

DÜZ ÇALIŞMA ALANI

• 

2. ADIM
Çocuğunuzdan en sevdiği renkte Play-Doh oyun 
hamurunu kullanarak bu harfi yapmasını isteyin.

3. ADIM
Bildiği kelimeleri ya da adını Play-Doh oyun hamuruyla 
yazmaya çalışın. Etkinlik boyunca çocuğunuzla sohbet 
etmeyi unutmayın. Size yardımcı olacak önerileri aşağıda
bulabilirsiniz.

İletişim



İLE ÖĞRENELİM EĞLENELİM

EĞLENCELİ ÖNERİLER
Çocuğunuzla bol bol sohbet edin ve çocuğunuzun sözcük dağarcığını 
genişletmeye yardımcı olmak için yetişkinlerin kullandığı sözcükleri 
kullanın. Farklı renkleri, dokuları ve harfleri meydana getiren şekilleri 
anlatarak çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmesini destekleyin. 
Olumlu yorumlarda bulunun. Onu daha fazla düşünmeye teşvik etmek 
için aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 

• Harfin çizgileri eğri mi, yoksa düz mü?
• Hangi harflerin delikleri var? Hangi 

harflerin delikleri yok?
• "Bak! Burada kırmızı, mavi, sarı ve beyaz 

var!"
• "Harika! Bir daire yaptın!"
• "Aaa! Bu bir yılana benziyor!" 

Tanıdığı, bildiği kelimelerle bağlantı kurarak harfleri öğrenmesini 
sağlayabilirsiniz. Etkinliğinizde çocuğunuzun ya da aile bireylerinin 
adlarını, yapmayı sevdiği aktiviteleri kullanabilirsiniz.

BU ETKİNLİĞİN YARDIMCI OLDUĞU KAZANIMLAR
Katılımınız ve "Eğlenceli Öneriler"i kullanmanızla birlikte bu etkinlik, 
çocuğunuzun aşağıda sıralananlar dahil pek çok önemli beceriyi  
kazanmasına yardımcı olacaktır:

Temel İletişim Becerileri
• Anne babayla birlikte yapılan etkinlik sırasında onun ilgisini 

çeken konularda konuşmayı sürdürme 
Kelime Dağarcığı

• Çocuğa yönelik konuşmalar onun yeni sözcükleri daha iyi anlamasına
   yardımcı olur
• Anne babayı dinleyerek keşfedilen yeni sözcükleri kullanmaya çalışma 

Okuma
• Alfabenin harflerini tanıma
• Kendi adındaki ve gördüğü sözcüklerdeki harfleri 

tanıma 
Yazma

• Tanıdık harfleri oluşturma ve harfin aynısını 
yapma 
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