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Sevgili anne babalar,
Yazmayı öğrenmek, çocuğunuzun hayatında önemli bir dönemdir. Anaokulununda başlar,
ilköğretimin ikinci yılına kadar devam eder.
Anaokulu günlerinde çocuk, yazmayı öğrenmeye ilk adımlarını atarak bir parmakla düz
çizgiler, eğriler, daireler ve noktalar çizmeyi öğrenir.
Bu aynı zamanda doğru duruşun benimsenmesini de kapsar: masaya dönük, vücudu kollar
ve bacaklar uygun yerleştirilmiş şekilde doğru açıda tutarak sandalyede oturmanın en iyi
yoludur.
Öğretmen ayrıca, daha küçük ve doğru şekiller yapabilmeleri için çocuklara kol, yumruk ve
eldeki motor hareketleri nasıl geliştireceklerini de gösterecektir.
Yazma aracı da bu öğrenme sürecinde önemli olacak; şu anda, çocuğunuz bir kurşun
kalemle yazıyor, sonra azar azar, sunduğu tüm ekstra olanakları keşfederek farklı kalemler
kullanmaya başlar.
Yazmayı öğrenmek çocuk için önemli bir aşamadır; iyi yazmak psiko-motor gelişimi için
önemlidir ve iyi el yazısının nasıl eğitim başarısının yolunu açtığını biliyorsunuz. İyi yazma
yeteneği ile çocuk okumayı öğrenirken daha rahat hissedecek. Metinleri anlamak ve
hatırlamak onlar için daha kolay olacaktır.
Evde çalışacağınız bu alıştırma kitabıyla, çocuğunuzun yazma isteğini geliştirmesine yardımcı
olabilir ve onun gelişimini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Aile olarak yapacağınız bu etkinlikler
çocuğunuzun çabasını teşvik etmeye yardımcı olur ve onların başarıları ile gurur duymanıza
olanak sağlar.
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Okuldan eve

Okuldan eve

Uzmanlardan duruş,
kalem tutma tavsiyeleri*
Uzmanlardan
duruş

İYİ VÜCUT POZİSYONU
Güzel yazma için iyi duruş birkaç günde kazanılamaz. Anaokulu boyunca, çocuklar öncelikle
«beden imajı» diye bilinen şeyin ne olduğunu öğrenmek zorundalar. Kolu vücuttan ayrı
hareket ettirme, nesneleri hizalama, çizgileri ve eğrileri bir parmakla izleme, yatay ve dikey
ile ne kast edildiğini anlamayı öğrenerek hareketi kontrol etmek ve konumsal farkındalık
için, yukarı, aşağı, soldan sağa, vücudun değişik yerlerini tespit etmeye çalışırlar.
Sonra çocuk, sizin evde yardımcı olduğunuz, yazma için doğru vücut pozisyonunu
benimsemeye başlar, eğer mümkünse: iyi aydınlatılmış bir yerde, doğru boyutta bir
sandalyede, ayaklar yerde düz, dizler uyluk seviyesinin altında, sırt düz, hafifçe öne doğru
eğilerek oturur. Dirsek ve ön kol rahatça hareket edecek şekildedir. Sırt dik kaldığı sürece
yazı yazmayan el destek için kullanılabilir. Ön kol doğal olarak uzatılmış, esneme veya dönme
olmadan eldeki tüm kaslar hareketsizdir.

YAZMA ARACINI TUTMAK
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Kurşun kalem orta parmağın üzerinde
duracak şekilde başparmak ve işaret
parmağı arasında tutulur. Bu tripod
tutuşudur. El ve ön kol dış köşe üzerinde
desteklenir ve masanın yüzeyinde kayar.
Kalem hafif eğik tutulur, ama çocuğun
sayfadaki
yazıyı
kalayca
görmesini
sağlayacak kadar uzak olmalıdır. Parmak
esnek ve çevik kalmalıdır, ancak bazı kaslar
daha sonra harfleri, kelimeleri ve cümleleri
yaratacak hatları oluşturmak için gereklidir.
Diğer el (sağ elini kullananlar için sol el)
sayfayı sabit ve vücudu dengeli tutmalıdır.
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*Philippe Kotska - psiko-motor uzmanı
David Boisdevesys - BIC ergonomi tasarımcısı

Noktalardan çizgiye

Noktalardan
çizgiye

Latin alfabesinin temel şekilleri çizgi, daire (o), döngü (e), bardak (u) ve köprüdür (n).
Anaokulu alıştırmalarının çoğu satırın başında gösterilen modellerin kopyalanmasıyla bu
şekillerin nasıl yapılacağının öğrenilmesini içerir.
Başlangıç olarak basit şekillerle çalışacağız - burada noktalı çizgilerle gösterdiğimiz, çizgiyi
korumaya çalışarak kalemle takip edilecek sürekli ve kesik çizgiler.
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Noktalardan çizgiye

Noktalardan
çizgiye

İşte size, çocuğunuzun çizgileri izlemesine bile yardımcı olacak, tek bir yatay yönde hareket
eden, çocuğunuzun noktalı çizgileri takip etmek için renkli ya da keçeli kalem kullanacağı bir
«dalga» seti.
Bu bölümdeki tüm egzersizler için, çocuğun her zaman sol taraftan başladığından emin olun.
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Noktalardan çizgiye

Noktalardan
çizgiye

Bu taslaklar, onu gelecekte harfleri oluşturması için hazırlayacaktır. Bunlar ağırlıklı olarak
döngüler ve yuvarlak şekillerdir.
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Çizgiler ve süsleme
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Köprü şekli esas olarak m ve n harflerinde bulunur.
Çizimimiz doğal olarak bir köprü gösteriyor. Köprünün altındaki nehir mavi, güneş yukarıda
parlıyor ve tepeler yeşil. Renkli kalemlerle!
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bağlantı

Çizgiler ve
süsleme
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Çizgiler ve süsleme
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Tam yukarı veya aşağı doğru alan köprü i, u, m, n ve özellikle v için temel şekildir. Çizgilerin
dikkatlice takip edilmesiyle evin çatısı süslenir.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
evim

Çizgiler ve
süsleme
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Çizgiler ve süsleme
Döngü, e, l, b, f, k vb. dahil olmak üzere birçok harf için temel şekildir.
Bu alıştırma, döngülerin geminin gövdesi üzerindeki dalgaları temsil ettiği süsleme amaçlı
çizimle, bu şekil üzerinde gelişmek içindir. Dar döngüler, küçük şekiller oluşturmasında
çocuğa deneyim kazandırır.

Çizgiler ve
süsleme

feribot
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Çizgiden harfe

aaaaaaaa
İşte bir a, kıtır kıtır yemek isteyeceğiniz bu elmanın şeklinde!
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elma
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Çizgiden harfe
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Çizgiden harfe

sssssssssssss
Şekiller daha doğru ve karmaşık hale gelir. Bu bizi s ve j’ye hazırlamaya yardımcı olur…
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Çizgiden harfe

Sıçan

12

Çizgiden harfe
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Türkçe’deki en yaygın harflerden biri e’dir. Pek çok kelimenin son harfidir.
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eğlenceli fil
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Çizgiden harfe
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Çizgiden harfe
Daha önce olduğu gibi, gri çizgiler kelimeleri oluşturmada başlangıç uygulaması olarak keçeli
kalem veya kurşun kalem kullanılarak üzerine yazılacak şekli oluştururlar. Bu, 4 yaşındaki bir
çocuk için zor bir alıştırmadır, ama anaokulunun son senesine başlayan ve harflere aşina
olan 5 yaşındaki bir çocuk için uygundur.
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Çizgiden harfe
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