




Çızerek
ög-reniyorum

3-4 
yaş 

Bu kitabın
 sahibi

ŞEKİLLER VE
RENKLER

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



“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 ŞEKİLLER VE RENKLER Kitabı, 3-4 yaş çocuğunun gelişimine uygun,  
şekilleri ve renkleri konu alan eğlenceli ve çok çeşitli etkinlikler sunar:

• Geometrik şekilleri tanıma ve çizme,
• Renkleri tanıma ve boyama,
• Şekilleri ve renkleri karşılaştırma, parçaları tamamlama.

Kullanım Kılavuzu

Her sayfada  
bir beceri

Şekilleri keşfetmek için  
çizgi çalışmaları

Küçük maskot tavşan Köpük,  
etkinlikler boyunca çocuğunuza  
eşlik ediyor.

Renklerle ve şekillerle  
ilintili aşamalı etkinlikler
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Köpük’ün köyüne hoş geldin! Evleri çizmek için gri 
kısımların üzerinden geç.

Ok yönünü takip ederek karelerin üzerinden geç.

Kareleri
Ç İZ

1 4

2

3

1 4

2

3
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Maviyi
KEŞFET

Köpük, deniz kenarında oynuyor. Mavi hatlarla 
çerçevelenmiş kısımların içini mavi kalemle boya.

Mavi kuşları yuvarlak içine al.






