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   Başlamadan önce
Değerlendirme ve Gelişti rme Seti  Nedir?

Bu kitap görsel akıl yürütme için hazırlanmış dikkat ve zekâ etkinlikleri çalışmaları 
serisinin bir parçasıdır.

Başlangıç seviyesinden i� baren kapsamlı bir şekilde dikkat, odaklanma, akıl 
yürütme, zihinsel çevirme, görsel algı, üç boyutlu algı, kodlama yeteneği gibi 
becerileri geliş� rir.

Bu Kitap Neleri Kapsıyor?
10–11 ve üzeri yaşlar için hazırlanan 1 ve 2. kitaplar dikkat ve zekâ etkinlikleri 
kitaplarının en önemlileridir.

Görsel akıl yürütme soruları dört ayrı grupta toplanabilir:

Benzer Şekiller, Eksik Şekiller, Dönen Şekiller ile Kodlanmış Şekiller ve Man� k

Testler, bu yaş grubu dikkat ve zekâ gelişimi için tamamen uyumludur. Kitaplar 
çocukların her zaman düşünmeye zorlanmaları, sıkılmamaları ve aynı soru türünü 
defalarca tekrarlamamaları için diğer çoğu alış� rma testlerine göre çok daha çeşitli 
beceri ve soru türlerini çalış� rmak üzere tasarlanmış� r.  

Çeşitliliğin öğrenmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Çeşitlilik, çocukların hazır 
cevap olmalarına ve beklenmedik durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. 

Kitabın İçeriğinde Ne Var?
* Al�  Etkinlik: Her biri 60 sorudan oluşur.

* Baştan Sona Öğreti ci Bağlan� lar: Kitap ikonu soruların yanında bulunur. Bütün 
temel soru � plerinde açıklamalar ve uygulamalar sunarak önemli konularda yol 
gösterir.

* Puanlama Araçları: Her etkinliğin sonunda puanlama kutuları vardır.  64. sayfada 
Gelişim Tablosu yer alır. Bu tablo çocukların neler yapabildiklerini gösteren görsel 
bir mo� vasyon aracıdır. Tablo aynı zamanda çocukların bir sonraki aşamada ne 
yapabileceğine karar vermeye yardımcı olan yüzdelik puana dönüşür.

* Sonraki Adımlar: Etkinlikleri bi� rdikten sonra ne yapacakları konusunda 
tavsiyeler kapağın iç tara� nda yer almaktadır.

* Cevaplar: Kolaylıkla çıkarılabilen çek kopar bölümünde yer almaktadır.



Bu Kitap Nasıl Kullanılır?
Dikkat ve zekâ geliştirme çalışmalarının en güçlü yanlarından biri, esnek kullanım 
özelliğine sahip olmasıdır.

Çalışma kâğıtları evde, okulda ve öğretmenler tarafından aşağıdaki faydaları 
sağlamak için kullanılabilir:

• Düzenli görsel akıl yürütme uygulamaları sağlamak,

• Temel dikkat ve odaklanma becerilerinde güçlü ve zayıf yanları belirlemek,

desteklemek ve geliştirmek,

• Bireysel ihtiyaçları belirlemek,

• Ödev hazırlamak, planlamak, organize olmak,

Süreli uygulama testleri on beş dakika süreyle verilmelidir.

Çalışmalara ilk seviyeden başlayıp kitaptaki sıraya uygun ilerlemek, en iyi verimi 
almanızı sağlayacaktır.

Puanlama Ne Anlama Geliyor ve Nasıl Geliştirilebilir?
Çocukların arka sayfalardaki ilerleme tablosunu doldurmasıyla birlikte 
gelişimleriyle ilgili fikir edineceksiniz. Sonrasında arka kapağın içindeki yönergeler 
çocuğun gelişimini desteklemek ve ivmelendirmek için ne yapmanız gerektiği 
konusunda sizi yönlendirecektir.

Yeni aşamalara geçmeden önce çocuklarla beraber yanlış yaptıkları aktivitelerin 
üzerinden geçmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Birlikte çalışırken çocuğa 
yönlendirici sorular sorarak doğruyu buldurmaya çalışmanız en değerli yardım 
olacaktır.

Web sitesini unutmayın! www.dikkatvezekaakademisi.com
Dikkat ve Zekâ Akademisi hakkında bilgi ve yeni öneriler için sitemizi ziyaret edin. 
Bu çalışmalar çocuklarınızın hem günlük hayatta hem okul hayatında kapasitelerini 
en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olacaktır.
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Etkinlik 1
B 2 Sol baştaki şekillere en çok benzeyen şekil hangisidir? Harfini daire içine alınız. 
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