




Çızerek
ög-reniyorum

SAYILAR

4-5 
yaş 

Bu kitabın
 sahibi

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında
yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.



Küçük maskot tavşan Bonbon 
etkinlikler boyunca çocuğunuza 
eşlik ediyor.

Kullanım Kılavuzu

Her sayfada  
bir beceri

Sayıları keşfetmek için  
çizgi çalışmaları

Sayılarla ilintili  
aşamalı etkinlikler

“Çizerek Öğreniyorum” serisi, okul öncesi eğitim ve öğrenimin temel pedagojik prensipleriyle tam 
uyumlu alıştırmalar sunar. Somut olarak, eğitim çalışmalarının merkezinde çizgi çalışmalarına 
alıştırma ve küçük motor becerilerinin geliştirilmesi vardır.

Çizerek Öğreniyorum SAYILAR  Kitabı, 4-5 yaş çocuğunun gelişimine uygun, sayıları konu alan 
eğlenceli ve çok çeşitli etkinlikler sunar:

• İlk sayıları çizgiler yardımıyla keşfetme,
• Sayıları 10’a kadar yazma,
• Miktarları düzene sokma, gruplama, karşılaştırma, toplama, çıkarma.
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Çayırda taylar dolaşıyor. Önce siyah yeleli tayın, sonra da 
açık kahverengi yeleli 2 tayı çevreleyen çizgilerin üzerinden geç.

Rakamları kaldırılan parmak sayısıyla eşleştir.
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2’ye kadar
SAY
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1 ve 2 rakamlarını
YA Z

Önce rakamların üzerinden geç, sonra kendi başına yaz.

Rakamların üzerinden geç, sonra zarlarla eşleştir.
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