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Bol dinozorlu bir aktivite kitabıyla 
tanışmaya hazır mısın?

Dinozorların gizemli dünyasında, 
birbirinden renkli ve eğlenceli 
aktiviteler seni bekliyor.

Kitabın sayfaları arasında 
gezinirken sıra dışı dinozor 
labirentinde ilerleyebilir, gözlüklü 
bir dinozorla hayal kurabilir ya da 
uçan bir dinozora eşlik edebilirsin. 
Hatta turuncu renkli komik 
dinozorla birlikte eğlenceli sesler 
bile çıkarabilirsin.

İlk sayfasından itibaren son 
derece eğitici ve eğlenceli içeriklere 
yer verilen kitabımızda; 
sıra dışı düşünme, mantık yürütme, 
matematik, kodlama, çizgi çalışması, 
kavram eğitimi, duyu ve duygu 
eğitimi gibi birçok alanda özgün 
etkinlikler bulunmaktadır.

Büyük bir özveriyle hazırlanan 
“Nerede Bu Dinozor?” isimli 
kitabımız; bilişsel gelişim, sosyal-
duygusal gelişim, motor gelişim 
ve dil gelişimi gibi temel gelişim 
alanlarının tamamında çocukları 
desteklemektedir.



Sence dinozorlar uzaya gidebilirler mi?

Sayfada neler 

görüyorsun?

Sayfanın 

ortasında neyin 

gölgesi var?

Sence bu nasıl bir dinozor? Nerede? Uzayda neler yapıyor?

Çıkartma sayfasındaki dinozoru alarak gölgenin tam üzerine yapıştırır mısın?

Astronot dinozor 

uzaya gidebilmek 

için nasıl bir araç 

kullanmış olabilir?

Sen de onunla birlikte uzaya gitmek ister miydin? 3



Dinozorların ne gibi özellikleri vardır?
Sence bu özelliklerden en ilginç olan 

hangisidir?

Dinozora ait 
kaç gölge var?

Dinozora ait 
gölgeleri bulup 
işaretler misin?
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Aşağıda anlatılanları dinleyerek, dinozorların
neler hissettiklerini söyleyebilir misin?

Ardından, dinozorların yüz ifadelerini çizer misin?
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Bu dinozorun yumurtalarını başka birisi haber 
vermeden almış. Acaba, o esnada kendisini nasıl 
hissetmiş olabilir?

Birisi, sana ait bir şeyi izinsiz aldığı zaman 
kendini nasıl hissedersin?

Bu dinozorun yüzü, yumurtasını başka birisi aldığı 
zaman nasıl görünüyor olabilir, çizer misin?

Bu dinozor, arkadaşından çok güzel bir hediye 
almış. Acaba, o esnada kendini nasıl hissetmiş 
olabilir?

Sen, bir hediye aldığın zaman kendini nasıl 
hissediyorsun? 

Bu dinozorun yüzü, hediye aldıktan sonra nasıl 
görünüyor olabilir, çizer misin?

Bu dinozor, çok sevdiği ve sık sık okumak 
istediği bir kitabını kaybetmiş. Acaba, o 
esnada kendini nasıl hissetmiş olabilir?

Sen, sevdiğin bir şeyleri kaybettiğin zaman 
kendini nasıl hissediyorsun? Söyler misin?

Bu dinozorun yüzü, kitabını kaybettiği zaman 
nasıl görünüyor olabilir, çizer misin?

Bu dinozor, gökyüzünde uçan bir kirpi görmüş. 
Acaba, o esnada neler hissetmiş olabilir?

Sen, gökyüzünde uçan kirpiler görsen neler 
hissedersin? Söyler misin?

Bu dinozorun yüzü, gökyüzünde uçan kirpileri 
gördüğünde nasıl görünüyor olabilir, çizer 

misin?


