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Dikkat - Zekâ Seti nedir?

Dikkat - Zekâ Seti nelere yardımcı olur?

Dikkat - Zekâ Seti ne gibi kazanımlar sağlar?

Dikkat -Zekâ Seti tanıtım ve bilgilendirme
videolarına ulaşmak için bu karekodu

cep telefonu kameranızı açarak okutunuz.

Bu set; dikkati, öğrenmeyi, düşünme becerilerini, motivasyonu, çalışma verimliliğini olumlu etkileyerek 
geliştirir. Okul hayatında ve günlük hayatta problemlere yaratıcı çözümler üretilmesine yardımcı olur. 
İçerikler oluşturulurken kullanılan ‘’Disiplinler Arası Bağlantı Sistemi’’ ile günlük hayattaki gibi karmaşık 
problemlere çözüm ararken farklı disiplinlere ait bilgi ve deneyimleri bir arada kullanabilme becerileri 
kazanmalarını sağlar.

Dikkat –Zekâ Seti okulda ve günlük hayatta daha başarılı çocuklar yetiştirilmesini hedefleyerek konusunda 
uzman olan kişiler tarafından SCAMPER Öğrenme Tekniği ve Disiplinler Arası Bağlantı Sistemi gibi teknikler 
kullanılarak hazırlanmış çalışmalardır.

3SORUDA DİKKAT-ZEKÂ SETİ

Dikkat - Zekâ Seti çalışmalarıyla birlikte üretkenliğin dört temel boyutu olan akılcılık, esneklik, özgünlük ve 
zenginleştirme etkinlikleri ve Scamper gibi tekniklerle çocuklar, doğuştan gelen kapasitelerini en yüksek 
verimlilikte kullanabilmek için ihtiyaç duyduğu kazanımları eğlenceli ve zevkli aktiviteler eşliğinde 
edinecektir. Zamanla dikkat ve öğrenme fonksiyonlarını bozan tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon
gibi cihazların oluşturduğu hasarları azaltmak ve çocukların doğru alanlara yönlenmesini sağlamak için 
Dikkat –Zekâ Seti etkin bir yardımcıdır.
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Disiplinlerarası

Bağlantı Sistemi

Disiplinlerarası Arası Bağlantı Sistemi, farklı disiplinlere ait bilgi ve 
becerileri anlamlı bir biçimde bir araya getirme ve kullanma yönünde 
etkili bir strateji olarak görülmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda 
bütüncül olan doğal düşünme biçimimizle tutarlılık göstermektedir. Yani 
disiplenler arası bir organizasyon sayesinde öğretim süreci, hem belirli 
disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların anlamlı 
bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmasına yardımcı olur.

Dikkat-Zekâ Seti 
tanıtım videoları

https://www.youtube.com/channel/UC3Mker2KwqMCA7-xRSY9lvQ


Ebat               : 19x27

Kağıt              : 1. Hamur, 90 gr

Kitap sayısı   : 7

Sayfa sayısı  : Her biri 56 sayfa, toplam 392 sayfa

Çıkartma       : 7 sayfa

yaş6Teknik Özellikler

Bu set oluşturulurken öğrencilerin üretkenliklerini ve hayal güçlerini 

geliştiren Scamper Tekniği gibi yardımcı tekniklerden faydalanılmıştır.

Etkinlik örnekleri

7
kitap

Örnek çalışma sayfalarını görmek 
için bu karekodu cep telefonu kameranızı 
açarak okutunuz.

Bu set 400’e yakın
etkinlikten oluşmaktadır.

Çıkartma
etkinlikli

https://drive.google.com/file/d/1DPg38QEauc5zsTEAcdB7GFH7P47ZDE-K/view


Ebat               : 19x27

Kağıt              : 1. Hamur, 90 gr

Kitap sayısı   : 7

Sayfa sayısı  : Her biri 64 sayfa, toplam 448 sayfa

Çıkartma       : 7 sayfa
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Çıkartma
etkinlikli

Etkinlik örnekleri

7
kitap

Bu set 400’ü aşkın
etkinlikten oluşmaktadır.

Örnek çalışma sayfalarını görmek 
için bu karekodu cep telefonu kameranızı 
açarak okutunuz.

Bu set; dikkati, öğrenmeyi, düşünme becerilerini, motivasyonu, 
çalışma verimliliğini olumlu etkileyerek geliştirir.

https://drive.google.com/file/d/1ObBsWBRqDRgVaIaWarjoYSa5xkTftr-F/view


Ebat               : 19x27

Kağıt              : 1. Hamur, 90 gr

Kitap sayısı   : 7

Sayfa sayısı  : Her biri 64 sayfa, toplam 448 sayfa

Çıkartma       : 7 sayfa
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Çıkartma
etkinlikli

Etkinlik örnekleri

Etkinliklerde kolaydan zora doğru bir sıralama yoktur. 
Tüm kitaplar karma zorluk derecesine göre hazırlanmıştır.

7
kitap

Bu set 400’ü aşkın
etkinlikten oluşmaktadır.

Örnek çalışma sayfalarını görmek 
için bu karekodu cep telefonu kameranızı 
açarak okutunuz.

https://drive.google.com/file/d/1BA4uayuyxXLC65kw0rrmEeWh_4x_1jBE/view


Ebat               : 19x27

Kağıt              : 1. Hamur, 90 gr

Kitap sayısı   : 7

Sayfa sayısı  : Her biri 64 sayfa, toplam 448 sayfa

Çıkartma       : 7 sayfa

yaş9Teknik Özellikler

Dikkat –Zekâ Seti; okulda ve günlük hayatta daha başarılı 
çocuklar yetiştirilmesi hedeflenerek hazırlanmıştır.

Etkinlik örnekleri

7
kitap

Bu set 400’ü aşkın
etkinlikten oluşmaktadır.

Çıkartma
etkinlikli

Örnek çalışma sayfalarını görmek 
için bu karekodu cep telefonu kameranızı 
açarak okutunuz.

https://drive.google.com/file/d/1RGHrAdvV-af70t-l9kga65eoybW-ufZo/view


Ebat               : 19x27

Kağıt              : 1. Hamur, 90 gr

Kitap sayısı   : 7

Sayfa sayısı  : Her biri 64 sayfa, toplam 448 sayfa

Çıkartma       : 7 sayfa
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Doğuştan gelen zekâ kapasitesi eğitimle desteklenebilir.

Etkinlik örnekleri

7
kitap

Bu set 400’ü aşkın
etkinlikten oluşmaktadır.

Çıkartma
etkinlikli

Örnek çalışma sayfalarını görmek 
için bu karekodu cep telefonu kameranızı 
açarak okutunuz.

https://drive.google.com/file/d/1ZCKwR0n8HGCdQV2iQbMv6iFFWhr1K8c3/view


https://drive.google.com/file/d/15nH1VLhBn_oSyRImimR-S4jp9rPypqKY/view


https://drive.google.com/file/d/1eu6e5JU5LxkRHC8JsuZ5ED_T7j83xW4l/view


https://drive.google.com/file/d/1niEhXeuJ_PSZS7Lxl-0hspw-qyjwPZyd/view


https://drive.google.com/file/d/1B25q4EF0PP-zZuiAz4XetUEI2b0MJn4H/view


https://drive.google.com/file/d/1POyKNX-8ZJ9oB1KWDZw1SoVytYJ4J8xD/view


https://drive.google.com/file/d/11YuVt8lwKWifbxUlS8ZaapS1mzTxvOhk/view


https://drive.google.com/file/d/1gdCqlITXJopZ1_m9L3zcTM3mTjBRXMIx/view





	DIZE_16
	DIZE_16_2



