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Kitabımızı kullandığınız için teşekkür ederiz. 

• PDF dosyasını bilgisayarınıza indirin.

• A4 kağıda çıktısını alın. 

• Çocuğunuzun çizgilerin üzerinden  istediği 
çizmesini isteyin.

• Yaşı ilerledikçe çizgilerin daha düzgün olmasına 
özen gösterin. 

• PDF dosyaların istediğiniz kadar çıktısını alın. 
Tekrar tekrar kullanın. 

İyi eğlenceler,

ÇocukluDünya Ekibi

Tüm hakları saklıdır. 
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Meyvelerin arasındaki çizgileri 
birleştir!

3



Meyvelerin arasındaki çizgileri 
birleştir!
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Yavru hayvanları annelerine ulaştır!
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Hayvanları yemeklerine ulaşır!
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Yelkenli gemileri deniz fenerine 
ulaştır!
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Çocuğun yaprakları süpürmesine 
çizgileri tamamlayarak yardım et!
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Çizgileri tamamla
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Çizgileri tamamla!
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Salıncakların zincirlerini ve merdivenin 
basamaklarını tamamla!
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Kızın ağaç eve çıkabilmesi için 
merdiveni tamamla!
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Maymunların sallandığı ipleri tamamla!
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Çizgileri tamamla ağacın düşen 
yapraklarını yere ulaştır!
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Yağmur damlalarını çiz!
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Palyaçonun çevirdiği çemberleri tamamla!
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Örümceklerin ağlarını çiz!
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Çizgileri birleştir ve kaykay yapan 
çocuğu bitiş çizgisine ulaştır!
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Kayak yapan çocuğu bitişe ulaşır!
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Çizgileri birleştir ve patenli 
çocuğu bitiş çizgisine ulaştır!
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İki çizgi arasına düz bir çizgi çizerek 
hayvanların diğer tarafa geçmelerine 
yardım et!
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İki çizgi arasına düz bir çizgi çizerek 
hayvanların diğer tarafa geçmelerine 
yardım et!
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Çizgiyi tamamla ve arabayı 
benzin istasyonuna ulaştır!
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Çizgiyi tamamla ve arabayı benzin 
istasyonuna ulaştır!
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Kızın kaydıraktan kaymasına 
yardım et! 
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Çocuğun kaydıraktan kaymasına yardım et!
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Çizgiyi tamamla ve atı ahıra ulaştır!
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Fareyi peynire götür!
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Çocuğu boya ve yoyosunun ipini 
tamamla!
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Ağacın üstündeki meyveleri 
tamamla ve resmi boya!
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Uçan balonları tamamla ve 
boya!
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Kardan adamı tamamla! 
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Resmi tamamla ve boya!
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Resmi tamamla ve boya!
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Resmi tamamla ve boya!
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Resmi tamamla ve boya!
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Bardağın desenlerini tamamla ve boya!

37



Bardağa istediğin gibi desenler çiz ve boya!
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Çadırın desenlerini tamamla ve boya
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Çadıra istediğin gibi desenler çiz ve boya!
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Uçurtmanın desenlerini tamamla ve boya!
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Uçurtmaya istediğin gibi desenler çiz 
ve boya!
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Doğumdan itibaren
çocuğunuzun gelişim seviyesine uygun, 

oyunlar ve aktiviteler içeren,
gelişim programı sunuyoruz.

Sizi CocukluDunya.com websitemize
bekliyoruz.

Çocuğunuzun
tüm yeteneklerini
eğitici oyunlarla

geliştirelim

https://www.cocukludunya.com/

