
SOSYAL İZOLASYON DÖNEMİNDE 
DİKKAT BECERİLERİNİ DESTEKLEYİP

GELİŞTİREBİLECEK ÖNERİLER



Değerli Velimiz;
Dikkat dağınıklığı ve odaklanamama hızla gelişen dünyamızda çağımızın ortak sorunu olarak yer almaktadır. 

Çevremizde dikkatimizi dağıtan sayısız dikkat dağıtıcı etken varken yapılan işe odaklanmak oldukça zor olabilir. 
Fakat yine de bulunduğumuz her ortamda dikkat ve odaklanmayı geliştirmeye yönelik çalışmalar, dikkati destek-
leyen beyin bölgelerini harekete geçirmeye yardımcı olabilecek fiziksel egzersizler bilişsel davranışsal teknikler ile 
dikkat ve konsantrasyon yoğunluğunu artırabilir.

Aşağıda dikkat geliştirici ve konsantrasyon arttırıcı bazı örnek çalışmalar paylaşılmıştır. Bu etkinlik önerile-
rinde belli bir yaş sınırı yoktur. Etkinliklerin zorluk dereceleri çocuğun yaşına göre düzenlenebilir.

Öncelikle dikkat gerektiren konu ile ilgili çocuğun zihninde oluşmuş olan kalıplaşmış işlevsiz otomatik düşün-
celerin gözden geçirilmesi ve olumluya çevrilmesi gerekir.

“Başaramam.” “Ne kadar çalışsam da olmuyor.” “Dikkatim çabuk dağılıyor.” “Ne yapsam da dikkatimi toplaya-
mıyorum.” “Hiçbir zaman yapamayacağım.” Gibi olumsuz düşünceler yerini olumlu motive cümleleri ile değişti-
rilip olumsuz inançlar kırılmalıdır.

ÖNSÖZ



• Sportif ve sanatsal aktiviteler: Çocuğunuzun ilgi ve yönelimlerine uygun olan sanat ve spor aktivitele-
rinden bir ya da bir kaçını destekleyebilirsiniz. Sevdiği faaliyetlere uğraşıyor olması, çocuğun dikkat kalitesini de 
olumlu yönde etkileyecektir

•  Denge oyunları: Çocuklarla yapılacak, denge ve koordinasyon çalışmaları, dikkat geliştirmek için en 
ideal uygulamalardan biridir. Bireysel ya da uzmanlar eşliğinde de planlanacak bu tür faaliyetler, çocuğun kendi 
bedenini algılaması, fark etmesi ve yönetmesi gibi birçok beyin fonksiyonunu aktif hale getirir. Bu da özellikle 
görsel, dokunsal ve kinestetik dikkat açısından oldukça önemli sonuçlar verecektir.

•  Nefes ve gevşeme egzersizleri: Nefes ve gevşeme egzersizleri, dikkat geliştirmede son derece önemli ça-
lışmalardan biridir. Bu egzersizler, bedensel ve ruhsal enerjiyi dinginleştirerek dikkatin kısa sürede toplanmasını 
ve devamlılığını sağlayacaktır. 

•  Sürekliliği olan bir çalışma düzeni: Planlı çalışmanın öneminin yanı sıra bu çalışmalarda büyük aksak-
lıklara yol açmadan yapılacak hafifletmeler, ödev yapma sürekliliğini koruyacak ve bu da hem dikkati geliştirecek 
hem de öğrenilmesi gereken konuların kaçırılmamasını sağlayacaktır.

• Söylediklerinizi tekrarlatma: Çocuğa çeşitli yönergeler vererek, aynı yönergeleri tekrarlamasını istemek 
de işitsel dikkat açısından etkili bir uygulamadır. Oyunlaştırarak ve eğlencesini ön plana çıkararak, ikili, üçlü, 
dörtlü yönergeler verilmeli ve çocuktan bu yönergeleri tekrarlaması istenmelidir. Hatta bu yönergelerin gerektir-
diği faaliyetleri yapması istenmelidir.

•  Geri sayma: Aklınızdan 100’den geriye doğru sayın.Bu egzersiz beyninizin belirli olarak tek bir şey dü-
şünmesine yardımcı olacaktır.Aklınızdan 100’den geriye doğru her 3 sayıyı atlayarak 100, 97, 94, 91,. şeklinde 
sayın. Bu ikinci egzersiz daha zorlayıcı olduğundan daha fazla dikkat gerektirir ve aklınızı dikkat dağıtıcı diğer 
faktörlerden uzaklaştırır. 

Çocuklarınızla Yapabileceğiniz Aktiviteler



•  Hafıza kartı oyunları: Çeşitli hafıza kartları ile yapılacak görsel dikkate yönelik etkinliklerdir. 
•  Kutu oyunları:  Dikkat ve konsantrasyon alanları ile ilgili yapılandırılmış çeşitli kutu oyunlarıdır.
• Son harften kelime bulma: Oyunculardan biri bir kelime söyleyerek oyunu başlatır. Ondan sonra gelen 

oyuncu, söylenen kelimenin son harfini kullanarak yeni bir kelime söyler. Bu şekilde oyun devam eder.
• Kelime merdiveni: Bir konu başlığı seçilir. Örneğin: Orman. Birinci kişi konu ile ilgili bir kelime söyler ( 

ağaç ), ikinci kişi önce aynı kelimeyi sonra kendi ekleyeceği kelimeyi söyler ( ağaç- yeşil). Sırası gelen, her defa-
sında söylenmiş olan sözcükleri söyleyip yeni sözcüğü ekler.

•  Resmi hatırlama: Çocuğa bir dakika süresince bir resim gösterilir ve bir dakika sonra resim kapatılır. 
Daha sonra resimle ilgili sorular sorulur.

•  Şekilleri hatırlatma: Bir kağıda bir takım geometrik şekiller çizerek çocuğa bir dakika süreyle gösterilir. 
Bir dakika sonra resim kapatılır ve çocuktan hatırladığı kadarıyla çizmesi istenir.

•  Anlatılan hikâye ile ilgili sorular sorma: Çocuğa bir hikaye anlatılır. Daha sonra bu hikâyenin belli kı-
sımlarıyla ilgili sorular sorulur. 

•  Okuduğunu anlatma: Çocuğa bir okuma parçası verilir ve beş dakika içinde okuyabildiği kadarını oku-
ması istenir. Beş dakikanın sonunda çocuktan okuduklarından anlatması istenir. Bu oyun çocuğun kısa süreli 
hafızasını geliştirir.

• Nesne saklama: Bu oyun için evin belli bir odası seçilir ve çocuğa etrafındaki nesnelere dikkatlice bak-
ması istenir. Çocuk odadan çıkınca herhangi bir nesne saklanır. Çocuk odaya geri döndüğünde hangi nesnenin 
saklandığını bulmaya çalışır.

•  Balonla- topla oynama: Oyuncular şişirilmiş balon veya topu birbirlerine atarak yere düşürmemeye 
çalışırlar. Bu oyun aynı zamanda çocuğun konsantrasyon gelişimini destekler. 

•  Şişirilmiş balonu avucun içinde düşürmeden evin içinde dolaşması: Yılan şeklinde uzatılmış ipin üze-
rinden yürümeye çalışması sağlanmalıdır. Bu oyun çocuğun konsantrasyonunu artırmaya yöneliktir.

•  Harita üzerinde bir şehri veya ülkeyi bulma oyunu: Harita okuma ile bütünü görmesi, bütünden parça-
yı bulması dikkat ve konsantrasyonunu geliştirir.

•   Benzer iki resim arasındaki farkları bulma: Birbirine benzeyen ama aralarında küçük farklılıklar bulu-
nan iki resim çocuğa gösterilir. Bunların arasındaki farklılıkları çocuğun bulması istenir.

•   Sessiz sinema, isim şehir, puzzle: Dikkat, konsantrasyon,sebat, yaratıcılık gibi pek çok alanların gelişme-
sine destek olacak çalışmalardır.

•    Kutuda ne var: Bir kutuya koyacağınız nesne ya da nesneleri ipuçları vererek çocuğunuzun tahmin 
etmesini isteyebilirsiniz. Bu tip oyunlar hem soru sorma hem yanıtlama hem de hem de hayal güçlerinin gelişimi 
açısından oldukça değerlidir.



•   Ne Çizdim Oyunu: Kağıda istediğiniz bir şey çizin. Kağıdı, çizdiğiniz tarafı görünmeyecek şekilde kat-
layın ya da arkasını çevirin. Çocuğunuza çiziminizle ilgili ipucu verin. Örneğin; hayvan mı, bitki mi, yemek mi? 
Bilirse, çizme sırası ona geçsin.

•   Resmi Tamamla: Yere büyükçe bir kağıt serin. Çocuğunuz ya da aile bireylerinden birini bu kağıdın 
üzerine yatırarak kenarlardan siluetini çizin. Çiziminizin detaylarını (saç, kaş, göz, burun) çocuğunuzla ya da aile 
bireyleriyle tamamlayın.

•  Bakliyatlarla Resim Yapalım: Mutfak masasının üzerine fasülye, nohut taneleri, makarna, mısır gibi 
ürünler dökün. Çocuğunuzla birlikte bu malzemeleri kullanarak masanın üzerinde şekiller oluşturabilir veya bir 
kağıdın üzerine yapıştırarak resimler oluşturabilirsiniz.

•  Tat Bil: Çocuğunuzdan gözlerini kapamasını isteyip bu durumdayken ona limon, şeker, tuz, elma, muz 
gibi farklı tatları tattırın. Aldığı tadın hangi besine ait olduğunu tahmin etmesini sağlayın.

Birkaç Etkinlik Önerisi Daha…

Kaynakça: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü/ Evde Eğleniyorum, Öğreniyorum.
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Keyifli Ev Atölyem, Ailece Evde Yapılacak 100 Etkinlik


