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Bu zeka kartları bebeğinize nasıl yardımcı olur?
• Bu zeka kartlarını (flash card) bebeğinizin ilk kavramlarını

öğrenmesine yardımcı olmak için hazırladık. 
• Bu kartlardaki kelimeler ve fotoğraflar ile bebeğiniz

etrafındakileri tanıyacak, kelimeleri ve anlamlarını çok 
daha çabuk öğrenecek!

Kullanmanız çok kolay:
• PDF dosyasını indirin
• Mümkünse kalın bir kağıda renkli basın. Normal A4 kağıt 

da olur.
• Her gün bebeğinizin sakin ve mutlu olduğu bir zamanda 

bir yere oturun, bebeğinizi kucağınıza alın veya bebeğinizi
mama sandalyesine veya bebek arabasına oturtun. 

• Bebeğinize resimleri gösterin ve kelimeleri söyleyin. 
Resimleri göstermeniz ve kelimeleri söylemeniz yeterli. 

• Her gün yaklaşık 10 kart gösterin. Birini gösterdikten 
sonra diğerine geçin.

• Bebeğiniz kelimeleri söyleyemese bile, resimleri görüp 
kelimeleri sizden duyması öğrenmesini sağlayacaktır. 
Hatta zaman zaman evde bebeğinizi kucağına alın ve bu 
kelimelerin karşılığı olan nesneleri gösterin.

• Unutmayın ders vermiyorsunuz. Beraber eğlenin. Mutlu 
olun.

Tüm hakları saklıdır. 
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Bu kitapçık bebeğinize nasıl yardımcı olur?
• Bu zeka kartlarını (flash card) bebeğinizin ilk soyut 

kavramlarla tanışmasına yardımcı olmak için hazırladık. 
Bu kartlarla bebeğiniz kavramları tanıyacak ve çok daha 
çabuk öğrenecek.

Kullanmanız çok kolay:
• PDF dosyasını indirin
• Mümkünse kalın bir kağıda renkli basın. Normal A4 kağıt 

da olur.
• Her gün bebeğinizin sakin ve mutlu olduğu bir zamanda 

bir yere oturun, bebeğinizi kucağınıza alın veya bebeğinizi
mama sandalyesine veya bebek arabasına oturtun. 

• Bebeğinize resimleri gösterin ve kelimeleri söyleyin. 
Resimleri göstermeniz ve kelimeleri söylemeniz yeterli. 

• Her gün yaklaşık 10 kart gösterin. Birini gösterdikten 
sonra diğerine geçin.

• Bebeğiniz kelimeleri söyleyemese bile, resimleri görüp 
kelimeleri sizden duyması öğrenmesini sağlayacaktır. 
Hatta zaman zaman evde bebeğinizi kucağına alın ve bu 
kelimelerin karşılığı olan nesneleri gösterin.

• Unutmayın ders vermiyorsunuz. Beraber eğlenin. Mutlu 
olun.

Tüm hakları saklıdır. 
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Yemek hazırlama 
zamanı

Yemek hazırlarken “Şimdi 
mamanı hazırlayacağım’’ de
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Yemek zamanı

“Şimdi yemek yiyeceğiz” de
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Mama saati

Yemekten önce “Şimdi seni 
besleyeceğim” de
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Alt değiştirme zamanı

Alt değiştirirken “Şimdi senin 
altını değiştireceğim, tertemiz 

olacaksın” de
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Banyo saati
Banyoya hazırlanırken “Şimdi seni 

yıkayacağım” de)
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Oyun zamanı
Oyuna başlarken “Şimdi 

oynayacağız” de
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Yatma saati
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Uyku zamanı
Beşiğine uyutmak için koyarken 
“Şimdi seni yatıracağım, sen de 

mışıl mışıl uyuyacaksın” de
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Sabah
Sabah pencereden bakıp “Sabah 

olmuş”
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Akşam
Akşam pencereden bakıp “Akşam 

olmuş” de
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Gece
Gece pencereden bakıp “’Karanlık  

olmuş”
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Sizin çocuğunuz da
en iyi gelişimi

hak ediyor

Çocuğunuza özel
yetiştirme kılavuzu ÇocukluDünya,

anne babalara yardımcı oluyor.

Sizi CocukluDunya.com websitemize
bekliyoruz.


