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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Her sayfasında bir sayı 
için verdiği görsel uyaranla, 
çocukların görsel algı ve 
dikkatlerinin gelişimine 
katkı sağlıyor.

• Kitabın sonunda yer alan 
etkinlikler ile çocuklar, 
öğrendikleri sayıları 
pekiştiriyor.

• Sayıları, kitabın 
sayfalarında saklı 
sürpriz oyunlarla 
buluşturarak denizde geçen 
eğlenceli bir öykü anlatıyor.

• Farklı deniz hayvanlarını 
tanıtarak bir “mini-belgesel” 
izletiyor.

1. Kitap boyunca, denizde yaşayan 
hangi hayvanlar ile tanışıyorsunuz? 
Hepsini tek tek bulmaya çalışın ve 
sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Yengeç ve ahtapot, sizce hangi 
özellikleri sayesinde ağa takılmış 
yavruları kurtarıyor?

3. Öyküye başka bir deniz hayvanı 
eklemek isteseniz, hangisini 
eklerdiniz? Hangi özellikleri, ağdaki 
balıkların kurtulmasına yardımcı 
olurdu?

4. Denizde gördüğünüz en ilginç 
hayvan hangisiydi? Onu görünce ne 
hissettiniz? Korktunuz mu, yoksa 
merak mı ettiniz?

5. Sayı ile rakam arasındaki farkın ne 
olduğunu biliyor musunuz? Sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.

1. Öyküye başlamadan önce, kitabın 
en başındaki resim ile en sonundaki 
resmi karşılaştırın. Sizce bu kitap 
nasıl bir öykü anlatıyor? Tahminlerde 
bulunun ve arkadaşlarınızla tartışın.

2. Her sayfaya yeni eklenen canlıları 
ve nesneleri, öyküyü okumadan sayın. 
Öyküyü, metne hiç bakmadan, kendi 
cümlelerinizle anlatın.

3. Kitabın sonunda yer alan deniz 
tablosunu, öyküdeki renklerden farklı 
olarak, istediğiniz şekilde boyayın.

4. Sınıfta hep birlikte bir “deniz yaşamı 
belgeseli” izleyin ve üstüne tartışın. 
Daha önce görmediğiniz canlılar 
öğrendiniz mi?

Denizde Sayılar, ahtapottan yosunlara kadar neredeyse bütün 
deniz canlılarının, bir araya gelerek, dokuz yavru balina ile 
on yavru yengecin, yakalandıkları ağdan kurtarmasını konu 
ediniyor. Öyküsüne, masmavi bir sayfada, bir deniz feneri 
çizimiyle başlayan Denizde Sayılar, kompozisyona sonraki her 
sayfada yeni bir çizimin eklenmesiyle zenginleşiyor. Deniz 
fenerinin yanına bir sonraki sayfanın çiziminde iki balıkçı 
teknesi, bir sonrakinde üç balıkçı, bir sonrakinde dört can 
simidi ekleniyor ve her sayfaya, devam sayısı eşlik ediyor. 
Sonunda kitapta, rengârenk, hareketli bir deniz tablosu 
adım adım ortaya çıkıyor. Sayfalardaki ince ayrıntılar ise 
hem çocukların dikkat algısını güçlendiriyor hem de ortaya 
eğlenceli bir kitap çıkarıyor.

Denizde Sayılar
1’den başlayıp 20’ye uzanan sayıları, sayfalarında saklı sürpriz 

oyunlarla buluşturan, bir yandan da denizde geçen maceralı bir öykü 
anlatan, eğlenceli ve öğretici bir resimli kitap
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