
Tanulj játszva Zoknival,
a kis hollóval

RAABE

Jutalom-
oklevéllel

Óvodásoknak

Bevásárlás
Memória és
megfigyelőképesség

„Tanulj játszva Zoknival, a kis hollóval” című sorozatunk 
biztonsággal és könnyedén készít fel az iskolakezdésre. 
Valamennyi füzet a gyerekek hétköznapjaiból dolgoz fel 
egy-egy izgalmas témát, melynek keretén belül célzottan 
koncentrál egy tanulási területre (pl. Kitartás és koncentráció, 
Számok és mennyiségek, Színek és formák). 

 Tapasztalt pedagógusok közreműködésével készült

 Alapkészségek célzott fejlesztése

 Vidám és változatos gyakorlófeladatok és játékok

 Mókás illusztrációk

 Ideális óvodai foglalkozásokon, alsó tagozatban, 
délutáni gyakorláshoz

 Jutalomoklevéllel

Eddig megjelent:
A tanyán – Kitartás és koncentráció 
Az állatkertben – Számok és mennyiségek 
A városban – Színek és formák
Utazunk – Gyakorlófeladatok az íráshoz
Bevásárlás – Memória és megfigyelő-
képesség

Tanulj játszva Zoknival, 
a kis hollóval!

RAABE

ISBN 978-963-9600-18-8

Zokni-Bevasarlas-Borito.indd   1Zokni-Bevasarlas-Borito.indd   1 2009.12.03.   13:31:182009.12.03.   13:31:18



Kedves Szülők!

Miközben gyermekük Zokni, a kis holló társaságában felfedezőútra 
indul, a játékos feladatok segítségével fejleszti a megfigyelő-
képességét és a memóriáját.

Olvassa fel gyermekének a feladatokat, majd hagyja önállóan 
dolgozni. Legyen a közelében, hogy segíthessen, ha erre kéri, 
de ne sürgesse a megoldás közben. 

A fekete-fehér oldalakat a feladat elvégzése után kiszínezhetik 
a gyerekek. A 22−23. oldal („Egy füst alatt… mindent megveszünk!”) 
feladataihoz kivágandó és beragasztandó részeket a 3., 7., 11. és 19. 
oldal sarkain találják meg. 

Miután valamennyi feladatot sikerült megoldaniuk, jutalmul 
oklevél várja a gyerekeket a foglalkoztatófüzet végén.

Biztosak vagyunk benne, hogy Zoknival szórakozás lesz a tanulás!

A RAABE Kiadó szerkesztősége

Tanulj játszva Zoknival, 
a kis hollóval!
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kizárólag a kiadó írásos engedélyével szabad.
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2 Mit vásárolunk a boltban?

Biztosan elkísérted már anyukádat a boltba. 

Emlékszel, miket láttál? Rajzolj le mindent 

a polcra.

Most légy okos!
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3Pénz nélkül nem megy…

Kata és Tomi vásárolni indulnak nagymamával és 

nagypapával. Nagymama különféle bankjegyeket 

vesz ki a bankautomatából. Nézd meg alaposan 

a felnagyított bankjegyeket, és színezd ki ó́ket 

a valóságnak megfeleló́en.

Ugyan, én mindent 
ajándékba kapok!

Tipp: Ismeri gyermeke a bankautomaták működését? Használja ki a feladatot, hogy tanulmá-
nyozzák a pénzfelvétel menetét, és ismerkedjenek meg a pénzhez kapcsolódó fogalmakkal.
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4 Levél, képeslap, küldemény

Színezd ki a nagyszüló́ket és a gyerekeket 

pontosan úgy, ahogy az eló́zó́ oldalon láttad. 

Hogy is van ez…?
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5Listát írunk!

Kata és Tomi egyedül mehetnek 

a henteshez és a pékségbe. Emlékeztetó́ül 

listát készítenek a vásárolnivalókról. A pöttyök 

azt jelzik, mibó́l mennyit szeretnének venni. 

Számold meg a pöttyöket, és minden ételbó́l 

rajzolj megfeleló́ számút a listára.

Nekem elég lesz 
egy cetli is. 
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6

Emlékszel, mit szeretnének venni a gyerekek 

a pékségben? Rajzold rá a zsákokra 

a péksüteményeket a helyes mennyiségben.

Irány a pékség!

Juhéj! Itt kapom 
meg a tortám!
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7

Rajzold be a kosárba, mi mindent 

akarnak venni a gyerekek a hentesnél. 

Ügyelj a helyes mennyiségre!

Hurka, kolbász, szalámi

Ez büdösebb, 
mint a zoknim…
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8

Színezz ki az asztalon mindent, 

amit Kata és Tomi vásárolt.

Együtt a család

Farkaséhes 
vagyok!
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