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Bu kitap nasıl kullanılır
Dolu Dolu Etkinlik Kitabım 3 - 6 yaş arasındaki çocukların, 
gün boyu sıkılmadan ilgilenecekleri bilişsel gelişim sağlayan 
etkinlikler içermektedir. 

260’tan fazla bulmaca, alıştırma ve oyun ile okul öncesi eğitim 
konularını içeren eğlenceli bir etkinlik yelpazesi sunmaktadır.

Çizgi Çalışması ve Yazma

 Basit ve karmaşık çizgiler çizme, boyama, harflerin yazılışı,  
ilk kelimeleri oluşturma...

Okuma

 Sesleri, harfleri, kelimeleri tanıma ve kronolojik sıraya koyma,  
kelimelerin hecelerini ayırt etme... 

Matematik

 Sayma, karşılaştırma, bütünün içinde yerini bulma,  
ayırt etme, şekilleri tanıyıp çizme, mantık dizilerini tamamlama...
 

Çevreyi Keşfetme

 Dünyayı ve gündelik yaşamı keşfetme, hayvanları, doğayı tanıma, 
tehlikenin farkına varma, renkleri ayırt etme... 

Bu kitap çocuğunuzun kendi başına, dilediği zaman  
özgürce yapabileceği etkinlikler içerir.

Öğrenmek bir oyundur. Çocuğunuz, Dolu Dolu Etkinlik Kitabım ile 
öğrenmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini keşfedecek!
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Güneş ailesi ve dostları

Berk Güneş beş yaşında. 
Son derece kurnaz ve akıllı 
olan Berk, sihir hakkında her 
şeyi öğrenmek istiyor.

Aslı Güneş altı yaşında. 
Sürekli konuşan ve komik 
olan Aslı, minik ejderhası 
Ejder ile oynamaya 
bayılıyor. 

Ejder çok yaramaz bir 
ejderha... Ama asla bilerek 
ve isteyerek yaramazlık 
yapmıyor! 

Ebru Hanım, Berk ile Aslı’nın 
annesi. Gazeteci olan Ebru 
Hanım, aynı zamanda okçuluk 
şampiyonu!

Hakan Bey, Berk ile Aslı’nın 
babası. Koyun yetiştiriciliği 
yapıyor ve ilginç bir bahçesi 
var.

Sedef teyze, Ebru Hanım’ın 
kız kardeşi. Evcilleştirdiği 
kurt ile yaşıyor!

Güneşler’in komşusu Melis 
Halis her şeyden korkan, 
çok kibar bir cadı.

Cadı Filiz yanına yanaşırsa 
hemen kaç! Bu cadı kötü 
sihirler yapmayı pek seviyor.

Dev Orhan çok kocaman ve 
etkileyici. Ama kalbinde hiç 
kötülük yok inan! 
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 Gerçek renkleri mavi olmayanların üzerini işaretle.

Mavi hayat

 Berk hayatı bugün toz mavi görüyor! Mavi olan ne varsa işaretle. 

Hava güzel  
olduğunda mavi, 

hava kötü olduğunda 
gri rengine dönüşen 

nedir?
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Amanın, amanın! 
Nerede benim çoraplarım?

Seni gidi ejderha!
Kaybettim patiklerimi gitti. 

ABRA KADABRA!
Yardım et bana!

 Çorap ve ayakkabı çiftlerini eşleştir.

 ● ●	 ● ●	 ● ●

 ● ●	 ● ●	 ● ●

 Kaleminle ayakkabı çizgilerinin 
üzerinden geç.

 İkinci çorabı diğer eşiyle aynı 
renklere boya.




