ALGI, DİKKAT VE KONSANTRASYONU ARTIRAN
GÖRSEL-İŞİTSEL EGZERSİZLER

azanımlar
• İşitsel ikkat elişimi
• inledi ini avrama nlama Becerileri
• Görsel lgı ve ikkat elişimi
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il 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 dönemidir.

Bu dönemde, beyinde her saniyede yüzlerce yeni nöron bağlantısı oluşmaktadır.
Bu bağlantılar; çocuğun bilişsel, dilsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin temelini oluşturur. Beyinde
bu yetilerin geliştirilmesi ve üst düzeye çıkarılması çocuğa verilen eğitimle yakından ilişkilidir.
Beyinde uyarılmayan ve kullanılmayan bağlantılar ise zayıflar ve yok olur.
İster matematikle ister sanatla ilgileniyor olsun hem sağ hem sol beynini bu

dönemde güçlendirmiş ve dengede kullanabilen çocuklar eğitim yaşamlarında
çok daha başarılı olacaktır.

Görsel algı ve dikkat gelişimi; görsel hafıza, görsel ayrım ve göz-hareket koordinasyonu sağlamada
çok önemli bir yer tutar. Bu sayede görünenin anlaşılması ve yorumlanması mümkün olur.
İşitsel algı ve dikkat gelişimi; işitilenlerin anlaşılması, hatırlanması, ayrımlaştırılarak yorumlanması,
doğru ifade edebilmesi adına oldukça önemlidir. Algı ve dikkat fonksiyonlarının gelişimi,
beyin ve onun nöral bağlantıları zorlanarak ve çalıştırılarak güçlendirilebilir.
Bu amaçla hazırlanan setimizde; görsel ve sesli beyin egzersizleriyle sağ beyni; sözel-sayısal
egzersizlerle sol beyni geliştirecek çalışmalara yer verilmiştir. Bir kerede birden fazla unsura dikkat
etme ve odaklanma gerektiren çalışmalar, çocukların görsel, işitsel odaklanma, konsantrasyon,
matematik becerileri, analitik düşünme ve yorumlama gelişimlerine büyük katkılar sağlayacaktır.
Kitaplardaki etkinlikler, beynin en çok hangi alanını etkiliyorsa tablolarla belirtilmiştir.
Bu sayede çocuğun gözlemlenmesi ve yönlendirilmesinde yardımcı olacaktır.
ISBN: 978-625-7909 79-2
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• inledi ini avrama nlama Becerileri
• Görsel lgı ve ikkat elişimi
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doğru ifade edebilmesi adına oldukça önemlidir. Algı ve dikkat fonksiyonlarının gelişimi,
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daklanma ve
nsantras n Artırımı
u du unu Görd
n
ısa reli
Belle e
la
a detme

alı ı a ızada
la
e lama
eteneği
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