


	 Kazanımlar:
• İşitsel	Dikkat Gelişimi 
• Dinlediğini	Kavrama-Anlama Becerileri 
• Görsel	Algı	ve	Dikkat Gelişimi
•	 Odaklanma	ve	Konsantrasyon Arttırımı
•	 Duyduğunu-Gördüğünü	Kısa	Süreli	
Belleğe	Kolay	Kaydetme

•	 Kalıcı	Hafızada	Kolay	Depolama 
Yeteneği 

•	 Akıl	Yürütme	•	İşlem
•	 Mantık	•	Muhakeme	
•	 Dil gb. alanlarda sağlayacağı gelişim; 

yaşamına en iyi şekilde başlangıç 
yapması ve sürdürmesinde önemli 
katkılar sağlayacaktır.

İnsan beyninin en esnek,
uyumlu ve hızlı geliştiği dönem,

erken çocukluk döneminde 3-4 yaştır.
Bu	dönemde	beyinde; görme, işitme, dil, sosyalleşme, 

duygusal kontrol gibi yetilerin geliştirilmesi ve üst düzeye 
çıkarılması çocuğa verilen eğitimle yakından ilişkilidir. 

İster	matematikle	ister	sanatla	ilgileniyor	olsun;
hem	sağ	hem	sol	beynini	güçlendirmiş	ve	dengede	

kullanabilen	çocuklar	eğitim	yaşamlarında
çok	daha	başarılı	olacaktır. 

Bu amaçla hazırladığımız kitaplardaki etkinlikler,
beynin en çok hangi alanını etkiliyorsa tabloyla belirtilmiştir. 

Bu sayede çocuğun gözlemlenmesi ve
yönlendirilmesinde yardımcı olacaktır.

ALGI, DİKKAT VE KONSANTRASYONU ARTIRAN
GÖRSEL-İŞİTSEL EGZERSİZLER

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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