
 

DİNLE-ÇİZ 

6-7 YAŞ İŞİTSEL DİKKAT ETKİNLİĞİ 

 Kurşun kalem ve boya kalemleri kullanılır. Silgi kullanılmaz. Etkinliğin başında silgi kullanılmayacağı, dikkatli dinlemesi 

gerektiği çocuğa açıklanır. 

 Her yönerge çocuğa sadece bir kez okunur. Etkinliğin başında size devam etmenizi istediği zamanı söylemesini 

isteyin. Örneğin topu çizince ‘evet’, ‘tamam’ gibi bir yanıtla bir sonraki yönergenizi beklediğini size belirtsin.  

 Çizim sırasında çocuk yanlış yaparsa düzeltilmez, doğru ya da yanlış çizime tepki verilmez.  

 

Yönergeler: 

1. Ağacın önüne küçük bir top çiz. 

2. Tavşanın sağına bir havuç çiz. 

3. Sayfanın sol üst köşesine daire şeklinde bir güneş çiz. Güneşin 8 tane ışını olsun. 

4. Ağacın soluna adını yaz. 

5. Ağacın sağına kalp şekli çiz. 

6. Güneşin sağına iki tane bulut çiz. 

7. Topu maviye boya. 

8. Havucu boyama. 

9. Güneşi turuncuya boya. 

10. Bulutları boyama. 
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DİNLE-ÇİZ 

6-7 YAŞ İŞİTSEL DİKKAT ETKİNLİĞİ 

 Kurşun kalem ve boya kalemleri kullanılır. Silgi kullanılmaz. Etkinliğin başında silgi kullanılmayacağı, dikkatli dinlemesi 

gerektiği çocuğa açıklanır. 

 Her yönerge çocuğa sadece bir kez okunur. Etkinliğin başında size devam etmenizi istediği zamanı söylemesini 

isteyin. Örneğin topu çizince ‘evet’, ‘tamam’ gibi bir yanıtla bir sonraki yönergenizi beklediğini size belirtsin.  

 Çizim sırasında çocuk yanlış yaparsa düzeltilmez, doğru ya da yanlış çizime tepki verilmez.  

 

Yönergeler: 

1. Evin üzerinde uçan üç tane kuş çiz ve yeşile boya. 

2. Eve iki tane pencere, bir kapı çiz. Kapıyı ortaya çiz.  

3. Çatı çizgisini çiz. Çatıyı kırmızıya boya. 

4. Bacadan sola doğru kıvrılan duman çiz. 

5. Kedinin soluna su kabı çiz. Kediyi turuncuya boya. 

6. Evin soluna iki tane ağaç çiz. 

7. Soldaki ağacın altına adını yaz. 

8. Gökyüzüne biri sağa biri sola olacak şekilde iki bulut çiz. 

9. Bulutların arasına daire şeklinde bir güneş çiz. Güneşin on iki tane ışını olsun. 

10. Kedinin üzerine bir sayı yaz. 

@aktif_zihin                www.ogretmentavsiyesi.wordpress.com  



 

 

 

  



 

 

DİNLE-ÇİZ 

6-7 YAŞ İŞİTSEL DİKKAT ETKİNLİĞİ 

 Kurşun kalem ve boya kalemleri kullanılır. Silgi kullanılmaz. Etkinliğin başında silgi kullanılmayacağı, dikkatli dinlemesi 

gerektiği çocuğa açıklanır. 

 Her yönerge çocuğa sadece bir kez okunur. Etkinliğin başında size devam etmenizi istediği zamanı söylemesini 

isteyin. Örneğin topu çizince ‘evet’, ‘tamam’ gibi bir yanıtla bir sonraki yönergenizi beklediğini size belirtsin.  

 Çizim sırasında çocuk yanlış yaparsa düzeltilmez, doğru ya da yanlış çizime tepki verilmez.  

 

Yönergeler: 

1. Yıldızın soluna yaşını yaz. 

2. Yıldızın üstüne adını yaz. 

3. Küçük dairenin sağına soyadını yaz. 

4. Büyük dairenin içine bir kare çiz. 

5. Yıldızın içine bir daire çiz ve kırmızıya boya. 

6. Küçük daireyi yeşile boya. 

7. Sayfanın sol alt köşesine yaşadığın şehrin adını yaz. 

8. Sayfanın sağ alt köşesine yukarı doğru bir ok çiz.  

9. Sayfanın sol üst köşesine sağa doğru bir ok çiz.  
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