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Eğitmenler tarafından hazırlanan bu kitap, erken çocukluk dönemini kapsayan çizim, okuma, 

matematiğe giriş, çevreyi keşfetme ve el becerileri aktiviteleri içerir.

Resimli ve eğlenceli bu aktiviteler; çocuğunuzun gözlem yapma, düşünme ve mantık yürütme becerilerini 

artırmayı amaçlamaktadır.

Her konu, kendine özgü başlığından ve renginden kolayca ayırt edilebilir.

Anne Babalar İçin

● Çizgi çizme ve isimlerini öğrenme

● Farklı araç gereçleri kullanma

● Yazmaya hazırlık olarak; doğrular,  
    yuvarlaklar, sarmal eğriler,  
    dalgalı çizgiler çizme

● Bir okuyuşta öyküyü anlama

● Basit kelimeleri, harfleri tanıma  
    ve ayırt etme

● Kafiyeli kelimeleri ve sesleri  
    ayırt etme

● Ayırt etme, sınıflandırma, sıralama

● 5’e kadar sayma

● Şekilleri tanıma

● Küçük grupları karşılaştırma

● Öğelerin yerini bulma

● Duyuların işleyişini keşfetme

●  Hava, su gibi doğa öğelerini keşfetme

●  Canlıların, hareket biçimleri ve çoğalma  
gibi özelliklerini tanıma

● Çevreyi tanıma

ÇİZİM

OKUMA

MATEMATİK

ÇEVREYİ KEŞFETME

Kitabın sonunda, çocuğunuzun öğrendiklerini 
pekiştireceği el becerileri ve oyun etkinlikleri 
kitapçığı bulunmaktadır.

El becerileri ve oyun  
etkinlikleri kitapçığım
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Bu kitabı kullanırken
●Çocuğunuz için uygun ve rahat bir ortam sağlayın.

– Düşünmesi için zaman verin ve acele ettirmeyin. Asla zorlamayın!

– Çocuğunuzu cesaretlendirin ve başarılarını kutlayın. Bir çalışmayı tamamladığında (yarım bırakmış olsa da), 

sayfanın altındaki şekli boyamasını önerin.

● Sorularını yanıtlamak için hazır bulunun, çocuğunuzun yerine çalışmayı asla tamamlamayın.

– Yönergeleri net bir biçimde okuyun ve çocuğunuza tekrar etmekten kaçınmayın.

– El becerisi etkinliklerinde rehberlik etmek için yanında durun.

● Son olarak, gerekli araç gereci sağlayın. Kitap boyunca ihtiyacınız olacak araç gereçler: Ucu açılmış 

boya kalemleri, renkli keçeli kalemler, yapıştırıcı ve çocuğunuzun yaşına uygun makas.



I
.
çindekiler

ÇİZİM
1. Aynısını çizme

4. Daire çizme

8. Dikey çizgiler çizme

11. Yatay çizgiler çizme

15. Çizgileri kesiştirme

18. Yay çizme

22. Ters yay çizme

25. Dalgalar çizme

29. Eğik çizgileri tamamlama

32. Farklı çizgiler çizme (1)

36. Farklı çizgiler çizme (2)

39. Karmaşık desenlerin aynısını çizme (1)

43. Karmaşık desenlerin aynısını çizme (2)

46. Örnekteki desenlerin aynısını çizme

50. Küçük desenleri çizme

OKUMA
3. Masal dinleme ve anlama (1) :  

Küçük Kırmızı Tavuk

6. Örnekteki kelimeyi bulma (1)

10. “e” sesini tanıma

13. “a” sesini tanıma

17. Resimli öykü anlatma (1)

20. Örnekteki kelimeyi bulma (2)

24. “i” sesini tanıma

27. “u” sesini tanıma

31. Resimli öykü anlatma (2)

34. Örnekteki kelimeyi bulma (3)

38. Yazılı metin türlerini tanıma

41. Şekillerin arasından harfleri ayırt etme

44. Masal dinleme ve anlama (2) :  

Altın Saçlı Kız

47. Cümleyi uygun resimle eşleştirme

51. Masal dinleme ve anlama (3) :  

Anne Keçi ve Oğlaklar

53. İsmimizdeki harfleri tanıma

MATEMATİK
2. Daireyi tanıma

5. Bir yolda ilerleme

9. Üstünde / Altında

12. Kareyi tanıma

16. 1’den 3’e kadar sayma

19. Çiftleri eşleştirme

23. Benzer iki şekli tanıma

26. 3’e kadar sayma

30. Üçgeni tanıma

33. Yukarıda / Aşağıda

37. Uzunlukları karşılaştırma

40. Grup öğelerini 5’e tamamlama

45. Miktarları sayılarla eşleştirme

48. Miktarları karşılaştırma

52. Simetriyi tamamlama

54. Yolu takip etme

ÇEVREYİ KEŞFETME
7. Yaz ve kış mevsimlerini ayırt etme

14. Bir bütünün parçalarını tanıma

21. Eşyaların işlevini öğrenme

28. Hayvanları tanıma ve sınıflandırma

35. Mevsimleri tanıma

42. Çevremizi tanıma 

49. Hayvanların beslenme şekillerini öğrenme

 
1  Mete ve Alya’nın kâğıt 

bebekleri
2  Hayvanlı eşleştirme kartları
3  Karnaval maskesi yapımı
4  Şaka balığı yapımı
5  Yapboz

El  
becerileri ve  

oyun etkinlikleri  
kitapçığım
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Bitirince boyuyorum.

Çİ
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M

	●Zürafanın desenlerini çiz, sonra da zürafayı boya.

Aynısını çizme
1

Zürafa  
ne yer?



MATEMATİK

Bitirince boyuyorum.
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	●Resimdeki bütün daireleri boya.

Daireyi tanıma
2

Palyaço ve 
akrobatları nerede  

görebilirsin?
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Küçük Kırmızı Tavuk
Bir zamanlar, güzel bir evde yaşayan bir köpek, bir ördek, bir kedi ve küçük kırmızı 

bir tavuk varmış. Köpek, ördek ve kedi çok tembellermiş. Köpek, sabahtan akşama kadar 
kulübesinde yan gelip yatar; ördek, gölette gezinir, kedi de güneş altında uyuklarmış. 
İçlerinden yalnızca küçük kırmızı tavuk çalışırmış. Evi temizler, çamaşır yıkar ve yemekleri 
hazırlarmış.

Günün birinde, yiyecek ararken buğday taneleri bulmuş.
Arkadaşlarına sormuş:
“Buğdayları ekmeme hanginiz yardım eder?”
“Ben etmem,” diye havlamış köpek.
“Ben de etmem,” diye vaklamış ördek.
“Ben de etmem,” diye miyavlamış kedi.
“Peki,” demiş küçük kırmızı tavuk. “Ben de tek başıma ekerim.”
Tarlaya ekilen buğday büyümüş, büyümüş ve hasat zamanı gelmiş.
Küçük kırmızı tavuk arkadaşlarına sormuş:

“Buğdayları biçmeme hanginiz yardım eder?”
“Ben etmem,” diye havlamış köpek.

“Ben de etmem,” diye vaklamış ördek.
“Ben de etmem,” diye miyavlamış kedi.

“Peki,” demiş küçük kırmızı tavuk. “Ben de tek başıma 
biçerim.”

Buğday taneleri toplanmış, ama taneleri değirmene götürüp 
öğütmek gerekiyormuş.

Küçük kırmızı tavuk arkadaşlarına sormuş:
“Buğdayları değirmene taşımama hanginiz yardım eder?”
“Ben etmem,” diye havlamış köpek.
“Ben de etmem,” diye vaklamış ördek.
“Ben de etmem,” diye miyavlamış kedi.
“Peki,” demiş küçük kırmızı tavuk. “Ben de tek başıma taşırım.”

Masal dinleme ve 
anlama (1)

	●Bir büyüğünden masalı sana okumasını rica et.  
Sonra da soruları yanıtla.

Tavuklar  
nerede yaşar?
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Neden küçük 
kırmızı tavuk 

taze ekmeği tek 
başına yedi?

Küçük kırmızı  
tavuk onlardan 

yardım istediğinde 
diğer hayvanlar ne 

yanıt verdi?

Evde kimler  
yaşıyor?

Küçük kırmızı tavuk, elde ettiği unla 
ekmek yapmaya karar vermiş.

Arkadaşlarına sormuş:
“Ekmek hamuru yapmaya hanginiz 

yardım eder?”
“Ben etmem,” diye havlamış köpek.
“Ben de etmem,” diye vaklamış ördek.
“Ben de etmem,” diye miyavlamış kedi.
“Peki,” demiş küçük kırmızı tavuk. “Ben de 

tek başıma yaparım.”
Küçük kırmızı tavuk, hamuru yoğurmuş ve ekmeği pişirmek 

için fırına koymuş.
Biraz sonra pişen ekmeğin mis gibi kokusu etrafa yayılmış. 

Kokuyu duyan köpek, ördek ve kedinin ağzı sulanmış!
Küçük kırmızı tavuk onlara sormuş:
“Bu taze ekmeği yememe kim yardım eder?”
“Ben ederim,” demiş köpek, kulübesinden çıkarak.
“Ben de ederim,” demiş ördek, göletten fırlayarak.
“Ben de,” demiş kedi, patileri üzerinde sıçrayarak.
“Tüh,” diye yanıtlamış küçük kırmızı tavuk. “Ben bu ekmeği 

tek başıma yemeye karar verdim,” demiş ve dediği gibi de yapmış.




