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ANDIMIZ 

Türküm, doğruyum, çalşkanm.  

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi özümden çok 

sevmektir.  

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. 

Ey Büyük Atatürk!  

Açtğn yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 

Varlğm Türk varlğna armağan olsun. 

Ne mutlu Türküm diyene! 
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Bu ders kitabı, Öğretim Programı’nın “öğrenmeye hazırlık” öğrenme ala-
nının son bölümü olan “el-göz koordinasyonu ve erken okuryazarlık” 
öğrenme alanı içinde bulunan “yazmaya hazırlık” bölümündeki hedef dav-
ranışların öğretimini içermektedir.

Öğrencilere temel el-göz koordinasyonunu ve yazmaya hazırlık becerileri-
ni kazandırmak için hazırlanan bu kitap, öğrencileri yazmaya hazırlamayı 
amaçlamaktadır. Kitapta iki bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde, öğrenci-
lerin el-göz koordinasyonu becerilerini geliştirmek için dik, yatay, eğik ve 
yuvarlak (dairesel) boyama hareketleri ile boyama yapma; parmakla ve 
pastel boyayla farklı çizim özellikleri olan çizgilerin üzerinden geçme hedef 
davranışlarına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin 
temel çizgi yönlerinde boyamalar yaparak ya da parmakları ile çizgiler 
üzerinden giderek temel çizgileri ve çizim yönlerini fark etmeleri hedef-
lenmiştir. İkinci bölümde ise öğrencilerin temel çizgileri bağımsız olarak 
tek satır aralığına çizebilmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmiştir. 
Bu bölümde noktaların üzerinden giderek çizgileri (dik, yatay, yuvarlak, 
sağa-sola eğik, dalgalı, kırık) birleştirme ve tek satır aralığına harfleri 
oluşturan çizgileri çizme hedefleri ve bu hedeflere ait hedef davranışlara 
yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

Kitapta yer alan tüm çalışmalarda basitten zora doğru bir sıra izlenmiştir. 
Ayrıca, kitapta her bir hedef davranış ile ilgili hem öğretim ve değerlen-
dirme hem de alıştırma etkinlikleri yer almaktadır.

Kitabımızı Tanıyalım

El-Göz Koordinasyonu
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El-Göz Koordinasyonu



Dikey çizgilerle boyuyorum.

10

Ağacın gövdesini ok yönünde boyayalım.



Dikey çizgilerle boyuyorum.

11

Tren vagonlarını ok yönünde boyayalım.



Dikey çizgilerle boyuyorum.

12

Bahçe çitlerini ok yönünde boyayalım.



Yatay çizgilerle boyuyorum.

13

Kupayı ok yönünde boyayalım.

13

Yatay çizgilerle boyuyorum.



Yatay çizgilerle boyuyorum.

14

Saksıları ok yönünde boyayalım.



Yatay çizgilerle boyuyorum.

15

Merdiven basamaklarını ok yönünde boyayalım.



Saga egik çizgilerle boyuyorum.

16

Evin çatısını ok yönünde boyayalım.



Saga egik çizgilerle boyuyorum.

17

Çadırın çatısını ok yönünde boyayalım.



Saga egik çizgilerle boyuyorum.

18

Uçurtmaları ok yönünde boyayalım.



Sola egik çizgilerle boyuyorum.

19

Merdiveni ok yönünde boyayalım.

19

Sola egik çizgilerle boyuyorum.



Sola egik çizgilerle boyuyorum.

20

Çatalın sapını ok yönünde boyayalım.



Sola egik çizgilerle boyuyorum.

21

Ayakkabının bağcıklarını ok yönünde boyayalım.



22

Sıcak hava balonlarını ok yönünde boyayalım.



23

Şekerleri ok yönünde boyayalım.



24

Topları ve bisiklet tekerleğini ok yönünde boyayalım.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

25

Tavşan yuvasına gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.

25

Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

26

Ada bisikletini yolda sürmek istiyor. Parmağınla oku takip 
ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek 
göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

27

Köpek koşmak istiyor. Parmağınla oku takip ederek ona yolu 
göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

28

Mine yolda yürümek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

29

Yunus balığı denize gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.

29



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

30

Ömer ve Ahmet oyuncak arabasını sürmek istiyor. Parmağınla 
oku takip ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle 
çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

31

Onur ve Can, yolda yürümek istiyor. Parmağınla oku takip 
ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek 
göster. 



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

32

Bebek, annesine gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

33

Naz ve Ece yolda yürümek istiyor. Parmağınla oku takip 
ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek 
göster. 



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

34

Yavru kedi annesini arıyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster. 



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

35

Ayşe, annesine çiçek götürüyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

36

Ebru parka gidiyor. Parmağınla oku takip ederek ona yolu 
göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

37

Balık, akvaryuma gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

38

Fil, köpeği kulübesine götürüyor. Parmağınla oku takip 
ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek 
göster.

KULÜBE



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

39

Kutup ayısı evine gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

40

Cem, köpeği barınağa götürmek istiyor. Parmağınla oku takip 
ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek 
göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

41

Sincap meşe palamutuna gitmek istiyor. Parmağınla oku takip 
ederek ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek 
göster.



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

42

Kelebek çiçeğe gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek ona 
yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster.

Arı çilek yemek istiyor. Parmağınla oku takip ederek ona yolu 
göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster!

Yusufcuk sazlığa gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
ona yolu göster. Sonra yolu pastel kalemle çizerek göster!



Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

43

Parmağınla oku takip ederek araçlara yolu göster. Sonra 
yolu pastel kalemle çizerek göster.



44

Oktan başlayarak meyvenin şeklini çiz.

Parmagımla takip ediyorum ve çiziyorum.

Yazmaya Hazırlık



Yazmaya Hazırlık



Yazı araç-gereçlerini tanıyorum.

46

Yazı araç-gereçlerini tanıyalım.

Kalem

Silgi Kalemtıraş

Defter



Yazı araç-gereçlerini tanıyorum.

47

Yazı yazarken kullandığım araç-gereçleri işaretle.



48

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



49

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



50

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



51

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



52

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.

52



53

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



54

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



55

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



56

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



57

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



58

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar annelerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak iki 
çizgi arasında şeklin aynısını çiz.



59

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar yemeklerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak onlara 
yolu çizerek göster.



60

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar evlerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak onlara 
yolu çizerek göster.



61

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar annelerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak iki 
çizgi arasında şeklin aynısını çiz.



62

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar yemeklerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak onlara 
yolu çizerek göster.



63

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar evlerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak onlara 
yolu çizerek göster.



64

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar annelerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak iki 
çizgi arasında şeklin aynısını çiz.



65

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar yemeklerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak onlara 
yolu çizerek göster.



66

Seklin aynısını çiziyorum.

Hayvanlar evlerine gitmek istiyor. Oktan başlayarak onlara 
yolu çizerek göster.



67

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Oktan başlayarak iki çizgi arasında şeklin aynısını çiz.



68

Seklin aynısını çiziyorum.

Oktan başlayarak noktaların üzerinden çiz.



69

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Oktan başlayarak noktaların üzerinden çiz.



70

Seklin aynısını çiziyorum.

Oktan başlayarak iki çizgi arasında şeklin aynısını çiz.



71

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Oktan başlayarak noktaların üzerinden çiz.



72

Seklin aynısını çiziyorum.

Oktan başlayarak noktaların üzerinden çiz.



73

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Noktaların üzerinden çiz.

73



74

Seklin aynısını çiziyorum.

Noktaların üzerinden çiz.



75

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Noktaların üzerinden çiz.



76

Seklin aynısını çiziyorum.

Noktaların üzerinden çiz.



77

Seklin aynısını çiziyorum.

Seklin aynısını çiziyorum.

Noktaların üzerinden çiz.



Alıstırma yapıyorum.

78

Yukarıdan aşağıya noktaların üzerinden çiz.



Alıstırma yapıyorum.

79

Ok yönünde çizgileri çiz.



Alıstırma yapıyorum.

80

Ok yönünde çizgileri çiz.



Alıstırma yapıyorum.

81

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Alıstırma yapıyorum.

82

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Alıstırma yapıyorum.

83

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

84

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

85

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

86

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

87

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

88

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

89

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

90

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

91

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

92

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

93

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

94

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

95

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

96

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

97

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

98

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

99

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

100

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

101

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

102

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

103

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

104

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

105

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

106

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

107

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

108

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

109

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

110

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

111

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

112

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

113

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

114

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

115

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

116

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

117

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

118

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

119

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

120

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

121

Satır başındaki çizginin aynısını ok yönünde çiz.



Çizgi çiziyorum.

122

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

123

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

124

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

125

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

126

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

127

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

128

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

129

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

130

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

131

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

132

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

133

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

134

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

135

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

136

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

137

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

138

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

139

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

140

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

141

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

142

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

143

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

144

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

145

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

146

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

147

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

148

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

149

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

150

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

151

Ok yönünde noktaların üzerinden çiz.



Çizgi çiziyorum.

152

Örneğe bakarak çiz.



Çizgi çiziyorum.

153

Örneğe bakarak çiz.



154
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