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     Değerl� Vel�ler�m�z,
     Sevg�l� öğrenc�ler�m�z, 
     Kıymetl� öğretmenler�m�z,
 
     Tüm dünyayı etk�s� altına alan Cov�d 19 sebeb� �le gerekl� koruma ve kontrol önlemler�n�n alınması �ç�n
ülkem�zde eğ�t�me ara ver�lm�şt�r. Bu süreçte kıymetl� öğrenc�ler�m�z�n zamanlarını en �y� şek�lde
değerlend�rmeler�n� sağlamak adına Bakanlığımız gerekl� tüm tedb�rler�n alınmasını süratle
gerçekleşt�rm�şt�r. Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak b�zler de Bakanlığımızın çalışmalarına destek
sunmak adına b�rçok çalışma gerçekleşt�rd�k.
 
     Bu bağlamda, geleceğ�m�z�n tem�natı öğrenc�ler�m�z; Bakanlığımız tarafından hazırlanan EBA’nın
yen�lenm�ş yüzünü anlatan s�mülasyonlar �le merak ett�kler�n�, ney� nasıl yapacaklarını kolaylıkla
öğreneb�leceklerd�r. Her öğrenc�m�z �ç�n ‘Sana Özel EBA’ sayes�nde ders k�tapları �çer�kler�yle dersler�n�
tak�p edecek, kütüphane desteğ� alab�leceklerd�r. 11. ve 12. Sınıf öğrenc�ler�m�z ‘EBA Akadem�k Destek’
platformunda yer alan yen� nes�l sorular, v�deolar ve k�taplar �le sınava hazırlanab�leceklerd�r.
 
     Müdürlüğümüz bu süreçte Okul Ev�mde �s�ml� b�r çalışma planlamış ve program dah�l�nde okul önces� ve
�lkokul öğrenc�ler�m�z �ç�n Masal Ev�mde, İlkokul, ortaokul ve l�se öğrenc�ler�m�z �ç�n "STEM Ev�mde",  her
yaş grubuna uygun Etk�nl�k Ev�mde çevr�m�ç� programları hazırlamıştır. Okul önces� ve �lkokulda öğren�m
gören öğrenc�ler�m�z, "Masal Ev�mde" yer alan seç�lm�ş masalları masal anlatıcılığı eğ�t�m� almış
öğretmenler�m�zden d�nleyeb�leceklerd�r. İlkokul ve ortaokul öğrenc�ler�m�z, eğ�t�c� ve eğlencel� STEM
etk�nl�ğ� v�deolarına "STEM Ev�mde" �le ulaşab�lecekler, evdek� malzemeler �le bu etk�nl�kler�
gerçekleşt�reb�leceklerd�r. Öğrenc�ler�m�z, mob�l c�hazlarına uyumlu ‘Etk�nl�k Ev�mde’ k�tapçığı �le kal�tel�
vak�t geç�reb�lecekler, eğlen�rken öğreneceklerd�r.
 
      Müdürlüğümüzce yürütülen Akadem�k Danışmanlık, Eğ�t�mde Ham�l�k, Eğ�t�m 123 projeler�m�zde
görevl� danışman öğretmenler�m�z bu süreçte her öğrenc�m�ze destek olmaya devam edeceklerd�r.
 
       İçer�s�nde bulunduğumuz süreç uzaktan öğrenme araçlarını kullanab�lme becer�s�n�n ne denl� öneml�
olduğunu gözler önüne serm�şt�r. Bu bağlamda öğretmenler�m�z�n uzaktan öğrenme araçlarını kullanma
becer�ler�n� gel�şt�rmek adına Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Merkez� ve Müdürlüğümüz
arasında �şb�rl�ğ�ne g�d�lm�şt�r. Süreç �çer�s�nde  öğretmenler�m�z�n, ana hatları �le şu alanlarda uzaktan
eğ�t�m yoluyla eğ�t�m �ht�yaçlarının karşılanması planlanmaktadır.
 
- E-Öğrenmen�n Temeller� ve Teknoloj� İle Değ�şen Öğrenme Ortamları
- Sanal Sınıf oluşturma ve Yönet�m�
- Eğ�t�mde web 2.0 Araçlarının Kullanımı
- Hareket Hal�nde Çalışma Araçları
- E-Değerlend�rme
 
      Karşılaşab�leceğ�n�z sorulara �l�şk�n destek hattı uygulaması başlatılacak ve tüm yayın kanallarımızda
duyurulacaktır.
 
      Bakanlığımızın planı doğrultusunda yapılacak çalışmaların yanı sıra Müdürlüğümüzce hazırlanan tüm
�çer�ğe ulaşmak �ç�n Müdürlüğümüz resm� web s�tem�z� (mugla.meb.gov.tr) , facebook (mugla�lmem) ve
tw�tter (@muglamem) sosyal medya hesaplarımızı ayrıca https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/okulev�mde
adres�nde yer alan Okul Ev�mde Platformunu tak�p etmen�z� önemle r�ca eder�m. 
 

Çocuklarımızın güvende olduklarının her an
s�zler tarafından onlara h�ssett�r�ld�ğ�,
hazırlanan bu eğ�t�m �çer�kler� sayes�nde bu
sürec�n etk�n geç�r�ld�ğ� sağlıklı, mutlu ve
huzurlu günler d�leğ�yle…

PERVİN TÖRE
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

 

 



ETKİNLİK EVİMDE 
EL KİTAPÇIĞI 3 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
Eğlenceli Serbest Etkinlikler

BÖLÜM 2
BİLSEM Etkinlikleri

BÖLÜM 3
Aile Katılımlı Oyun Etkinlikleri



HAYDİ ÇOCUKLAR....
Bilge Caretta etkinlikleriyle 
hayal gücümüzü geliştirmeye 

devam edelim....



Etkinliğin adı: Çorap Basketbol Etkinliği

Tasarlayan: Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Muharrem Özalp

ÇORAP BASKETBOL
ETKİNLİĞİ

BÖLÜM

POTA: Karton kolinin üst kapaklarının 3 tanesi kıvrılma köşelerinden makasla kesilir.

Kolinin alt kapaklarının hepsi  kıvrılma yerlerinden kesilir. Üst

taraftaki tek kapak kapının üstüne konur ve kapı kapatılır.

TOP: 1 Adet katlanmış çorap

ATIŞ ÇİZGİSİ: Kapıdan 3 M uzaklıkta koli bandı  kapıya paralel 1 metre

genişliğinde  yere yapıştırılır.

Evde basketbol oynayabileceğiniz alanınız hazır hepinize iyi eğlenceler.



ETKİNLİK ADI: Çim adam yapıyoruz.
 
OKUL KADEMESİ:  Okul Öncesi
 
SINIF SEVİYESİ: 3-4-5 yaş
 
KONU: Bitkilerin büyümesi
 
GEREKLİ MALZEMELER :  Talaş, ince çorap, düğme, çim
 
 

Ebeveyn temin etmiş olduğu talaş, ince çorap, düğme, çim tohumu çocuğa gösterir.

Çocuklara ilk önce “Bunları kullanarak ne yapabiliriz?” diye soru sorulur. Çocukların cevapları

alındıktan sonra ebeveyn çocuklara Çim Adam yapacaklarını söyler.

Çorabın içine çim tohumu koyulur. Talaş doldurulur. Düğme kullanarak göz, ağız, burun

yapılır. Sulanarak bir tabağın içine koyulup pencerenin önünde büyümeye bırakılır.

Çocuklar suladıkça çim adamın saçlarının çıkacağını görecektir.

 

ÖNERİLER:

Çim adama şönilden (Tüylü tel)  gözlük yapabilirsiniz.

Çim kadın da yapabilirsiniz.

 

DEĞERLENDİRME:

Deneyde neler kullandık?

Çim adam nasıl büyüdü?

Büyümesi neler yaptık?

Su vermeseydik ne olurdu?

 

ÇİM ADAM YAPIMI

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Daire Yapalım

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 3-4-5 yaş

KONU: Şekiller

GEREKLİ MALZEMELER: Mandal, Oyuncak araba, Omlet, Kuru baklagiller,

Yastıklar, Minderler

DAİRE YAPALIM

Evimizdeki farklı malzemeleri kullanarak dev daireler oluşturalım. Evimizde bulunan

malzemelerle kendimize kocaman bir daire oluşturuyoruz. Daha sonra bu dairelere komik

suratlar yaparak oyun oynuyoruz.

ÖNERİLER:

 

Komik suratları oyuncaklarınla ya da

evinde bulunan dergi gazete gibi

materyallerden çeşitli göz ağız

burun resimleri keserek

tamamlayabilirsin.

Daire dışında diğer şekillerle de

etkinliği yapabilirisin.

 

DEĞERLENDİRME:

Evimizdeki malzemelerle daire dışında başka hangi şekilleri yapabilirsin? (Kare-Üçgen-

Dikdörtgen-Elips)

Yaptığın şekillere şaşkın, mutsuz, kızgın, korkmuş yüz ifadeleri yapılabilir mi?

Öğrendiğin şekilleri söyleyebilir misin?

Çevrende daire şeklinde hangi nesneler var? Gösterir misin?

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



Deney Ev�mde

DAİRELERDEN TIRTIL

ETKİNLİK ADI: Dairelerden Tırtıl

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

 KONU: Daire şekli /Tam-Yarım kavramı

GEREKLİ MALZEMELER: Kâğıt makas boya kalemleri yapıştırıcı Daire çizmek için çay

bardağı

6 tane aynı boy küçük daire çizilir boyanır ve kesilir. 5 tanesi ortadan ikiye katlanır yarım

daire yapılı Bunlar birbirlerine sıralı yapıştırılır. En başa da tam daire yapıştırılır bu tırtılın

kafasıdır. 2 tane anten de yapıştırılarak tırtıl tamamlanır.

DEĞERLENDİRME:

Tırtıllar sonra neye dönüşür?

Tırtıl nerede yaşar?

Kaç tane yarım dairemiz var?

Kaç tane tam dairemiz var?

 

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Polis Sanat Etkinliği

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi 

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Meslekler/ Polis Haftası/Mavi Renk

GEREKLİ MALZEMELER : Kâğıt, Kalem, Makas, Yapıştırıcı, Suluboya, Su, Fırça

 Elimiz suluboyayla mavi renge boyanır ve el baskısı yapılır.1 büyük dikdörtgen, 1 orta boy

dikdörtgen, 2 orta boy daire,  5 küçük daire, 5 küçük kare kesilir.

POLİS SANAT ETKİNLİĞİ

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



DEĞERLENDİRME:

Başka hangi meslekleri yapabilirdik? (İtfaiyeciler, ambulanstaki doktorlar..)

Kaç tane polis arabaya binmiş?

Sence polisler nereye gidiyor?

 

 

 

ÖNERİLER:

Suluboyanız yoksa el baskısını elinizi kâğıda koyup etrafından kalemle çizerek ve içini mavi

renge boyayarak da yapabilirsiniz.

 

Büyük dikdörtgeni ortadan ikiye katlıyoruz. Polis arabamızın gövdesi olacak küçük

dikdörtgeni ortadan ikiye katlıyoruz bu da arabanın üst kısmı olacak. İki orta daireyi de

arabanın lastikleri olacak şekilde yapıştırıyoruz.

Göz ağız çizilir. Arabaya pencere kapı ve siren ışıkları çizilir resmimiz tamamlanır.



ETKİNLİK ADI: Duygularımız

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Duygularımız

GEREKLİ MALZEMELER: Artık malzeme(Karton), Makas, Pastel ya da Kuru Boya

 
Duygu ifadelerinin sığabileceği istenilen boyutta kartondan yüz için daire ve boyun için

dikdörtgen kesilir.

12 adet ifadeleri belirten kartondan dikdörtgen kesilir.

Kesilen 12 adet dikdörtgene duygu vb ifadeler çizilir.

Bu ifadelerden öğrencinin istenilen duyguyu yüze yerleştirmesi istenir.

Görseller;

 

DEĞERLENDİRME:

Karşındaki insanların duygularını yüzlerine bakarak hissedebilir misin?

Kendi duygularını yansıtabilir misin?

Şu an seni en iyi anlatan duygu / yüz ifadesi hangisi?

 

 

 

DUYGULARIMIZ



ETKİNLİK ADI: Mayalama Yapıyoruz 

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Mayalanma Deneyi (Fermantasyon Deneyi)

GEREKLİ MALZEMELER: Boş Şişe, Balon, Maya, Şeker, Ilık Su

 

 Mayalar tek hücreli olan bir mantar türüdür, Yani maya bir canlıdır. Çok çeşitli türlerde

maya bulunmaktadır bunların bazıları hastalığa yol açarken bazıları da yiyeceklerde

kullanılır yani yararlı bakterilerdir. Bugün sizlerle ekmek mayasının nasıl fermantasyona

uğradığını yani ekmeği nasıl kabarttığını göreceğiz.

 

 
MAYALAMA YAPIYORUZ

Maya paketini açıp bir kâseye

koyalım çocukların mayaya

dokunmasını sağlayalım, kuru

mayanın su ile temas etmeden

önce uyku halinde olduğunu ve

henüz canlanıp çoğalmadığını

açıklayalım.

 

 

2 tatlı kaşığı maya ile 2 tatlı şekeri ve biraz ılık suyu şişenin içerisine koyalım ve biraz

çalkalayalım. Şişenin ağzına balonu geçirelim ve sıcak bir ortama koyarak gözlemlemeye

başlayalım

Balonumuzun durumunu belli aralıklar ile gözlemleyelim.

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



DEĞERLENDİRME:

Mayalanan başka yiyecek ya da içecek biliyor musunuz? (yoğurt, peynir, turşu, vb)

Ekmek mayasını kim bulmuş olabilir?

Nasıl bulmuştur?(mısırlı bir fırıncı yoğurduğu hamuru bir köşede unutmuş unuttuğu

hamuru bir sonraki hamur ile karıştırdığında ekmeğin kabardığını keşfetmiş)

 

 

 

Fermantasyon çürüme ve ya mayalama sürecidir. Mayanın içerisindeki canlı organizmalar

kendi enerjisini üretir. İşlem sırasında şeker, hidrojen iyonlarını kaybeder ve enerji oluşur bu

enerjide ekmeği kabartarak yumuşatır ve bizim yememizi kolaylaştırır.

ÖNERİLER:

Deney sonrası çocuğunuzla birlikte ekmek pişirebilirsiniz.

 



ETKİNLİK ADI: Ne yüzer Ne batar?

OKUL KADEMESİ:  Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ:  4-5 yaş

KONU: Suyun kaldırma kuvveti

GEREKLİ MALZEMELER: Renkli kâğıtlar ya da beyaz kâğıt, Bir geniş kâse su, Çeşitli

nesneler(oyuncak, plastik terlik, çatal, vb)

 

 

Resmi inceleyerek kâğıdı sırayla katlayalım.

Oluşturduğumuz gemiyi genişçe bir kapta

yüzdürelim.

Suyumuza başka gemiler de yapalım.

Sırayla farklı nesneleri de suya atalım.

Yüzüyor mu batıyor mu gözlemleyelim.

 

NE YÜZER? NE BATAR?

Kâğıdımızı katlayarak gemi yapalım, suda yüzdürelim.

ÖNERİLER:

Evde kâğıdımız yoksa gemimizi gazete ya da dergi sayfalarını kullanarak yapabiliriz.

Gemimizi yüzdürürken suyun içine başka nesneler ( çatal, kaşık, oyuncak, vb.) atarak batan

batmayan nesneler deneyi yaparak nesne yoğunluğu ve suyun kaldırma kuvvetini

gözlemleyebiliriz.

 

 
DEĞERLENDİRME:

Kâğıttan gemini suya koyduğunda ne oldu? Battı mı, yüzdü mü?

Sence neden yüzdü?

Başka hangi nesneler suda yüzdü?

Başka hangi nesneler suda battı?

Kâğıt dışında ne kullanarak batmayan bir gemi yapabiliriz?

 

 

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Boya kalemleriyle örüntü oluşturma.

OKUL KADEMESİ: okul öncesi

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Örüntü oluşturma

GEREKLİ MALZEMELER : Boya Kalemleri, Kâğıt

 

 

 

BOYA KALEMLERİYLE ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

DEĞERLENDİRME:

Kalemleri başka hangi şekilde sıralayabiliriz? 

Birlikte yeni kartlar hazırlayalım mı?

 

 

 

 

ÖNERİLER:

Dilerseniz iki kişilik oyun olarak da oynayabilirsiniz.  

Kart ortaya konur ve ilk önce örüntüyü tamamlayan kazanır.

 

 

 

Boya kalemlerini çizerek örüntü kartları hazırlanır. Karta bakarak

boya kalemleriyle aynısının yapılması istenir. Aşağı-yukarı-sağa-

ola-çapraz bir sürü farklı kombinasyon hazırlanabilir.

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Tuvalet Kâğıdı Rulosundan Marakas Yapımı

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi Müzik

SINIF SEVİYESİ: 3-4-5 yaş

KONU: Ritim Çalışması

GEREKLİ MALZEMELER :Tuvalet kâğıdı rulosu, Bant ya da zımba, Çeşitli baklagiller,

Süslemek istersek boya

 

 

 

TUVALET KAĞIDI RULOSUNDAN MARAKAS YAPIMI

Tuvalet kâğıdı rulosunun altı yapıştırılır ya da zımbalanır. İçine kuru fasulye, nohut,

mercimek, mısır gibi baklagiller konur. Tuvalet kâğıdı rulosu ters yönde bastırılarak

yapıştırılır/ zımbalanır. Pratik bir marakas yapılır. Karton istediğimiz gibi boyanıp

süslenebilir

Ardından ‘Onur Erol’un Marakası Salla’  şarkısı açılarak şarkıya yaptığımız marakas ile

eşlik edilir.

ÖNERİLER:

Onur Erol’un Marakası Salla şarkısına eşlik edebilirsiniz.

Kendiniz salla –dur gibi komutlar vererek ritim çalışmaları yapabilirsiniz.

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

Tuvalet kâğıdı rulosunun içine nohut koyduğunda nasıl ses çıkıyor?

Tuvalet kâğıdı rulosunun içine mercimek ya da pirinç koyduğunda

nasıl ses çıkıyor?

Başka hangi nesneleri kullanarak marakas yapabilirdik?

 

 

 

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Küçük Mühendisler İş Başında

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 3-4-5 yaş

KONU: Yapılar Tasarlama

GEREKLİ MALZEMELER / WEB ADRESLERİ: Oyun Hamuru Kürdan Dil Çubuğu

 

 

 

 

ÖNERİLER:

Birlikte ilginç yapılar, kuleler, köprüler ve binaların resimleri incelenir.

Onların benzerleri ve daha farklılarını oluşturması istenebilir.

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

Etkinlik hoşuna gitti mi?

Neler tasarladın?

Başka neler tasarlamak isterdin?

Sence başka hangi malzemeler kullanılabilir?

 

 

 

 

KÜÇÜK MÜHENDİSLER İŞ BAŞINDA

Mühendis nedir? Neler yapar?

Bunun hakkında konuşulur. İlginç

yapıların resimleri incelenir. Şimdi

sen küçük bir mühendissin ve

kendi malzemelerinle nasıl yapılar

tasarlarsın?

Oyun hamurundan küçük parçalar

koparılıp yuvarlayarak şekillendirilir.

Kürdan pipet, dil çubuğu vb.

Malzemeleri kullanarak farklı bir

yapı tasarlaması istenir.

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Oyun Hamuru Yapalım

DERS ADI: Okulöncesi

SINIF SEVİYESİ: 3-4-5 Yaş

KONU: Sayılar- Sanat Etkinliği

GEREKLİ MALZEMELER / WEB ADRESLERİ: 1 Su Bardağı Un, 1 Yemek Kaşığı Tuz, 1 Yemek

Kaşığı Sıvı Yağ,  Yoğurmak İçin Az Su Gıda Boyası

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

Hamurunu yoğururken neler hissettin?

Hamurunla hangi sayıları yazabildin?

Hamurumuzla başka hangi şekilleri oluşturabiliriz?

 

 

 

 

Evimizdeki malzemelerle doğal oyun hamuru yapalım. Hamurumuzla öğrendiğimiz sayıları

oluşturarak oynayalım.

Malzemelerin hepsini karıştırarak yoğuruyoruz.

Elimize yapışmayacak şekilde renkli ya da beyaz oyun hamurumuzu elde ediyoruz.

Doya doya hamurumuzu oynuyoruz.

 

OYUN HAMURU YAPALIM

ÖNERİLER:

Sıvı yağ olarak evinizde varsa bebe yağıda kullanabilirsiniz.

Hamurunuzu renklendirmek için gıda boyanız yoksa hamurunuza pancar suyu, vişne suyu

ekleyerek yoğurabilirsiniz.

Ya da hamurunuza kakao, kahve ekleyerek kahverengi ve mis kokulu bir renk elde

edebilirsiniz

Ağzı kapalı bir kapta hamurunuzu kurumadan ve bozulmadan 3 hafta kadar saklayabilirsiniz.

 

 

 

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Kendi Kitabım

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 3-4-5 yaş

KONU: Kütüphaneler Haftası. Kitap sevgisi

GEREKLİ MALZEMELER: A4 Kâğıdı (Renkli Olursa Daha İyi Olur), Boya Kalemleri,

Zımba ya da İp

 

 

 

 

 

 

Evde bulunan kitaplar incelenir. Resimlerine ve yazılarına dikkat çekilir. “Kitap yazan

kişiye ne denir?” sorusu yöneltilir ve yazar cevabına ulaşılır.

Seçilen bir kitap okunarak yazarın anlatmak istedikleri hakkında sohbet edilir.

Yazarların önemli kişiler oldukları, düşüncelerini kitapları aracılığı ile bizlere

ulaştırdıkları belirtilir.

“Şimdi biz de kendi kitabımızı hazırlayalım.” denerek masaya geçilir.

A5 boyutunda kesilen renkli kâğıtlar ve boya kalemleri çocuğa verilir. Çocuktan

kâğıtlara istediği resimleri yapması istenir. Bu resimlerin kitabının sayfalarını

oluşturacağı söylenir.

Çizimlerin tamamlanmasının ardından kâğıtlar çocuğun yönlendirmesiyle

numaralandırılır ve ilk sayfasına boş bir kâğıt eklenerek zımbalanır.

Kitap oluşturulur. Boş bırakılan ilk sayfanın kitabın kapağı olduğu çocuğa söylenir.

Kitab için bir kapak tasarlaması istenir.

Kitabına vermek istediği isim sorulur ve kapak bölümüne yazılır.

Ardından beraber hazırlamış olduğu kitabı, kitabında yer verdiği kahramanları ve

serüvenini okuma taklidi yaparak anlatır.

 

 

KENDİ KİTABIM

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



DEĞERLENDİRME:

Ne tür kitapların var? (Boyama-ders-hikaye-etkinlik..vb)

En sevdiğin kitap hangisi? Neden?

Hazırladığın kitabının konusuna nasıl karar verdin? Neden bu konuda

bir kitap hazırlamak istedin?

Kendi kitabını hazırlamak nasıl bir duyguydu?

Kitapları yazan kişilere ne denir?

Daha önce bir yazarla karşılaştın mı?

 

 

 

 

ÖNERİLER:

Resim çizerken konu bütünlüğü olmasına dikkat etmeleri gerektiği söylenir

 

 

 

 



ETKİNLİK ADI: Oyun Hamurundan Çiçek

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Daire Ve Elips Şeklini Birbirinden Ayırma

GEREKLİ MALZEMELER : Oyun Hamuru, Merdane, Tuvalet Kâğıdı Rulosu, Oyun Hamurunun

Kutusu

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

Çiçeğin ortası hangi şekle benziyor?

Çiçeğin yaprakları hangi şekle benziyor?

Daire ve oval/elips şekli aynı mı? Farklıysa

farklılıkları neler?

 

 

 

 

 

Oyun hamuru merdaneyle açılır. Oyun hamuru kabı, tersten bastırılarak güzel bir daire şekli

elde edilir.

Tuvalet kâğıdı rulosu bastırılınca elips/oval şekle dönüşür. Kalıp gibi kullanılarak elimizle

hamura bastırarak oyun hamurundan elips/ oval şekiller çıkartılır.

 

OYUN HAMURUNDAN ÇİÇEK YAPIMI

Tuvalet kâğıdı rulosunu daha çok bastırırsanız uçları sivrileşecektir ve daha çok çiçek

yaprağına benzeyecektir.

 

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: El Baskısından Ağaç Yapıyoruz.

OKUL KADEMESİ: OKUL ÖNCESİ

SINIF SEVİYESİ: 4-5 YAŞ

KONU: Ağaç sevgisi ve Ormanlarımız

GEREKLİ MALZEMELER: Renkli Kâğıtlar, Kalem, Boya, Makas, Yapıştırıcı

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

El baskısını başka nasıl yapabilirdik? (Suluboya ile)

Başka bir ağaç da yapmak istiyorum.  Bu kâğıtları kullanarak, daha farklı nasıl bir ağaç

yapabilirim?

Ağaçların faydaları nelerdir?

Ağacın ayakları olur mu? Ayakları yoksa nasıl düşmeden durabiliyor?

 

 

 

 

ÖNERİLER:

Ağacımızı çok sayıda elleri yapıştırarak kocaman yapabiliriz.

Üzerini evimizde varsa simlerle, pullarla, kurdelelerle süsleyebiliriz.

Eğer evimizde renkli kâğıtlar yoksa beyaz kâğıda ellerimizi çizerek boyayabiliriz.

Arkasına mıknatıs takarak buzdolabımızı ya da odamızı süsleyebiliriz.

 

 

 

 

 

Dilerseniz kâğıda elinizi koyup etrafından kalemle çizerek elinizin kalıbını çıkarabilirsiniz.

Dilerseniz suluboya ile el baskısı şeklinde yapabilirsiniz.

 

EL BASKISINDAN AĞAÇ YAPIYORUZ

Renkli kâğıtlara ellerimizin şeklini çok

sayıda çıkaralım ve dikkatlice keselim.

Daha sonra ağacımızın gövdesini kesip

bir kâğıda yapıştıralım. Kestiğimiz

rengârenk el şekillerimizi ağacımızın

gövdesine yapıştırarak ağacımızı

oluşturalım.

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Kürdanlarla Algoritma Oluşturma

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Algoritma

GEREKLİ MALZEMELER : Kürdan, Oyun Hamuru

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

(Yaptığınız şekillerle ilgili) Bu hangi şekle benziyor?

Bana ne yaptın?

 

 

 

 

 

ÖNERİLER:

Oyun hamuru yerine haşlanmış nohut da

kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

KÜRDANLARLA ALGORİTMA OLUŞTURMA

Oyun hamurları noktalar olarak kullanılabilir.

Algoritma şekilleri kürdanlarla yapılabilir.

Birbirine oyun hamuruyla tutturduğumuz

kürdanlarla çeşitli şekiller, sayılar, harfler

yapabiliriz.

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



ETKİNLİK ADI: Çatallarla Örüntü Oluşturma

OKUL KADEMESİ: Okul Öncesi 

SINIF SEVİYESİ: 4-5 yaş

KONU: Örüntü Oluşturma

GEREKLİ MALZEMELER: Çatal, Kaşık, Kahvaltı Bıçakları, Kâğıt, Kalem

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME:

Başka hangi şekillerde yapabiliriz? Birlikte çizelim.

 

 

 

 

ÇATALLARLA ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

ÖNERİLER:

Her ne kadar kahvaltı bıçakları keskin olmasa da yetişkin gözetimi tedbir için gereklidir.

Dilerseniz iki kişiyle oyun şeklinde oynayabilirsiniz. Kartı ortaya koyarsınız ve ilk önce karttaki

örüntüyü tamamlayan oyunu kazanır.

 

 

 

 

 

Evimizde kullandığımız çatal, kaşık, kahvaltı bıçaklarını kullanarak kâğıtlara çizdiğimiz

örüntüleri çocuğumuza yaptırabiliriz.

Hazırlayan : Ayşegül KILIÇ



Hazine Evi (Treasure House),  hem çocuğun hem de aile bireylerinin aktif katılımını

gerektiren evde gizli olan hazine sandığının yapboz parçalarını bulup tamamlama amacı

güden aynı zamanda çocuğumuzun  İngilizce dil edinimine yardımcı olan etkileşimli bir

oyundur.

Aile bireylerinden biri verilen ipuçlarını ve hazine sandığının parçalarını evdeki odalara

saklar. İpuçlarında hazine sandığının nerede olup nerede olmadığı ile ilgili bilgiler hedef

dilde yer almaktadır. Aynı zamanda çocuğun(oyuncu) ipuçlarını bulabilecekleri oklar ve

uyarı işaretleri odadaki ilgili yerlere asılır. Oklar aracılığıyla ipuçlarına ulaşan oyuncu hazine

sandığının parçalarını bularak verilen görevi başarıyla tamamlamış olur. 

 

TREASURE HOUSE (HAZİNE EVİ)
Hazırlayan : Hatice IŞIK









CLASSCRABBLE, öğrencilerin İngilizce dersinde öğrendikleri sınıf eşyaları konusunu

pekiştirmek için oynanan bir kelime oyunudur. Bu masa oyununda öğrenciler,  kareler

içinde verilen sınıf eşyalarının resimlerine bakarak harflerle kelime oluşturabildikleri gibi

hem bireysel hem de aile üyeleriyle birlikte takım olarak da bu eğlenceli oyunu

oynayabilirler. Oluşturdukları harf sayısına göre puanlama tablosu oluşturabilirler.

 

 

CLASSCRABBLE

Hazırlayan : Hatice IŞIK



THE WHEELS FOR COLOURS( Renk çarkları), öğrencilerimizin İngilizce renkleri daha somut

bir şekilde anlamlandırması ve pekiştirmesi amacıyla hazırlanabilecek etkinli bir oyundur.

Sert bir karton üzerine iki adet çark düzeneği raptiyeler aracılığıyla tutturularak renkler ve

İngilizce karşılıkları yazılır. Öğrencilerimiz evlerinde aile üyeleri ile birlikte çarkları çevirerek

renklerin İngilizce karşılıklarını bulmaya çalışırlar.

 

THE WHEELS FOR COLOURS
Hazırlayan : Hatice IŞIK



BİLSEM
ETKİNLİKLERİ

BÖLÜM



Hazırlayan: Burcu HIZIR, Menteşe Bilim ve Sanat

Merkezi

YA OLSAYDI?

Bu etkinlik yaratıcı düşünme

becerisini, eleştirel düşünme

becerisini geliştirmeye katkı

sunar. Standart Türkçe ile

konuşur. Konuşma yöntem ve

tekniklerini kullanır. Yazma

yöntem ve tekniklerini kullanır.

2. Ardından not aldığınız imkânsız durumları tek tek keserek bir kutuya atın.

Kutudan çekilen her imkânsız olay üzerinden beyin fırtınası yapılır. “Ya olsaydı?”

şeklinde sorular sorulur ve böyle bir durumun yaşanması hâlinde dünyada neler

olacağı üzerinde tartışılır. 

1. Bilimsel olarak imkânsız beşer durum tespit edin ve bunları not alın. Bunları

tespit ederken internetten de araştırma yapabilirsiniz. “Ağaçların yürüyebildiği bir

dünya” durumu örnek olarak verilebilir. 

3. İmkânsız olaylardan biri seçilir ve bu olayın komik sonuçları, üzücü sonuçları,

başarılı sonuçları, başarısız sonuçları vb. şeklinde kategorilendirilerek tartışılır. 

4. İmkânsız olaylardan üçü seçilerek birleştirilir ve üçünün birleştiği bu konuyla

ilgili bir yaratıcı yazma çalışması yapılır.

Malzemeler:
Araştırma için bilgisayar, Boş
kutu, Kalem-kâğıt



SUDOKU ZEKA KÜPÜ

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet zeka(rubik) küpü, Renkli kağıtlar, Yapıştırıcı, Makas, Keçeli kalem

Zeka küpünü renkli kağıtlar yardımı ile Su doku Zeka Küpüne dönüştüreceğiz. Böylece

oyunumuzu bir seviye daha yukarı çıkarıp zorluk seviyesini artıracağız. Küpün 6 yüzeyi

olduğu için 6 farklı renkte kâğıda ihtiyacımız var. Öncelikle kâğıdımızın üzerine şekildeki

gibi zeka küpümüzün her bir parçası büyüklüğünde kareler çiziyoruz.

Her bir yüzeyde 9 tane kare olduğu için 9 tane kare çizmemiz gerekiyor. Çizdiğimiz

kareleri makas yardımı ile kesiyoruz.Kestiğimiz parçaları bir kenarda bekletip diğer 6 farklı

renk için de bu işlemleri tekrarlıyoruz.

Hazırlayan: Aslı USLU, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi



Hazırladığımız kareleri yapıştırıcı yardımı ile her bir parçaya yapıştırıyoruz. Yapıştırma

işleminde aynı yüzeyde aynı renkten kağıt olmasına ve tüm yüzeylere kağıt yapıştırmaya

dikkat ediyoruz.

Yapıştırma işlemi bittikten sonra örnekteki sudokuyu Zeka Küpümüze keçeli

kalem yardımı ile kopyalıyoruz.



 Zeka küpümüze sudokuyu aktarırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var; 

 

1. Sudoku üzerindeki sadece renkli çerçeve içine alınmış bölümler küpün üzerine

yazılacak, 

2. Küpe sudokuyu aktarırken öncelikle en ortadaki 9lu bölümü istediğimiz bir yüzeye

aktaralım, 

3. Bu yazdığımız bölümü kendimize çevirdiğimizde sağındaki solundaki üstündeki ve

altındaki bölümlere şekildeki gibi sağ sol üst ve alt sudoku bölümlerini yerleştirelim,

4. Tüm bunları yazdıktan sonra geriye kalan son yüzeye yine sudokunun ortasındaki 9lu

bölümü yerleştirelim.

 

 

 

Artık Sudoku Zeka Küpümüz hazır.

İstersek rengine göre istersek

sudoku kurallarına göre zeka

küpümüzü oynayabiliriz.



El ele tutuşan çocuklar kesimini

belki de küçükken çok defa

yapmışsınızdır. Bu çalışmamızda

biraz daha büyük boy yapacağız.

23 Nisan sembollerinden biri de el

ele tutuşan farklı ülkelerdeki, farklı

kültür ve renklerdeki çocuklardır.

Biz de bu çalışmamızda farklı ülke

çocuklarını sembolize etmeye

çalışacağız.

Malzemeler

Çoğaltmak istediğiniz kadar A4 kağıt, 

Makas, 

Renkli kalemler, 

Yapıştırıcı, bant

Çalışmamıza kaç tane çocuk yapmak istiyorsak (yada

yapıştıracağımız pencere genişliğini ölçü alarak) o

kadar kağıt( istersek renkli a4) temin ederek

başlıyoruz. Kağıtlarımızı yan yana koyup birbirine

bitişik olacak şekilde bantlıyoruz.

Sonra kağıdımızı akordiyon şekilde katlıyoruz(bir

öne bir arkaya sadece yapıştırdığımız bantlı

kısımlardan katlıyoruz).

El Ele Tutuşan Çocuklar

Katladığımız kağıt üzerine aşağıdaki şekli çiziyoruz.

Hazırlayan: Aslı USLU, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi



Çizdikten sonra kesiyoruz. Kesim sırasında katlı yerleri ayırmamaya dikkat ediyoruz. Kestiğimiz

el ele tutuşan çocukları istediğimiz gibi şekillendirip renklendiriyoruz. (Bu aşamada farklı

ülkelerden çocuklar çizmeye dikkat ediyoruz.)

Eğer daha da büyük çocuklar yapmak isterseniz her bir çocuğu ayrı çizip kesip daha

sonra birbirine el ele tutuşacak şekilde yapıştırarak da çalışmanızı tamamlayabilirsiniz.

Hatta renklendirme aşamasında renkli ve desenli kağıtlar ile de çalışabilirsiniz. Ya da

saçlar için yün ip yapıştırabilirsiniz.



Çalışmamıza krepon kağıdını

istediğimiz büyüklükte

dikdörtgenler keserek

başlıyoruz.(Bu etkinlikte

yaklaşık 40 adet 8 e 12 cm’lik

krepon kağıdı kullanılmıştır.)

Daha sonra herhangi bir kâğıdı

yine dikdörtgenlerimizle aynı

büyüklükte kesip şekildeki gibi

hazırlıyoruz.

KATLI TOP

Malzemeler: Farklı renklerde krepon kâğıdı, Makas, Yapıştırıcı, Kalem

Kestiğimiz krepon kâğıtlarını

hazırladığımız bu yardımcı kağıt ile

sırasıyla üst üste yapıştırıyoruz. İlk

kağıdı koyduğumuzda A harfi olan

çizgilerin olduğu yerlere yapıştırıcı

sürüyoruz 2. Kağıdı üstüne

yapıştırıyoruz. 2. kağıdın üzerine B

harfi çizgilerine yapıştırıcı sürüp 3.

Kağıdı yapıştırıyoruz.3. kağıtta tekrar

A harfinin çizgilerine yapıştırıcı

sürüp 4. Kağıdı yapıştırıyoruz. Bu

şekilde 40 kağıdı sırasıyla A ve B

çizgilerine yapıştırıcı sürerek

yapıştırıyoruz.

Hazırlayan: Aslı USLU, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi



Farklı bir A4 kâğıdını

dikdörtgenlerimiz büyüklüğünde

yarım daire şeklinde kesip

hazırlıyoruz. Bundan 2 adet

yapıyoruz. Bu yarım daireleri üst

üste yapıştırdığımız kreponların

alt ve üstüne aynı yöne bakacak

şekilde yapıştırıyoruz.

Yapıştırdıktan sonra yarım

dairenin dışında kalan kısımları

kesiyoruz.

Bu çalışmada yapıştırıcı kalitesi ve uygulama sonrası iyice yapışması için biraz beklemek çok

önemli. Bu çalışmada katı yapıştırıcı kullanılmıştır ancak sıvı yapıştırıcı ile de yapılabilir. Sonuç

aşağıdaki gibi olacaktır.  



Malzemeler: Renkli A4 kağıtlar, Makas, Yapıştırıcı (tercihen zımba),Kalem ve cetvel

SÜS KEMERİ YAPIMI

Öncelikle kullanacağımız tüm kağıtları kare yapıyoruz. Kağıdımızı üçgen formdan açmadan

köşeden köşeye tekrar katlayıp daha küçük bir üçgen elde ediyoruz.

Elimizdeki bu küçük üçgeni de yine köşeden köşeye katlayıp daha da küçük bir üçgen

oluşturuyoruz.

Hazırlayan: Aslı USLU, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi



Katlama işlemimiz bu kadar.Şimdi kalem ve cetvel ile elde ettiğimiz bu üçgen üzerine şekildeki

gibi çizgilerimizi çiziyoruz. Çizgilerimizi çizmek için kağıdı aşağıdaki gibi tutun ve gösterilen

yönde çizmeye başlayın. YÖN konusunda dikkatli olunmalı, yoksa sonuç değişebilir.

Görüldüğü gibi çizgilerimiz sıralı biçimde ve bir sağ bir sol yönde ancak boydan boya

çizilmemiş biraz geride bırakılmış. Şimdi çizgilerden kesme zamanı. Kesim yaparken de aynı

çizimdeki gibi baştanbaşa kesim yapmayacağız yoksa sonuç farklı olur.

Kesim işlemi bittikten sonra katladığımız yerleri geri açıyoruz ancak açarken dikkatli olun

koparmamaya özen gösterin.



İlk kağıdımız için yapacağımız işlemler bitti. Şimdi daha fazla kağıt için aynı işlemleri

tekrarlayalım..

Çoğaltma işlemi bittikten sonra her iki tanesini birbirine köşelerinden yapıştırıyoruz.

İkişer İkişer yapıştırdığımız kağıtlarımızı bu sefer ortalarından birbirine yapıştırıyoruz..



Üst üste 4 veya 5 ikili yapıştırdığımızda bu bizim için uygun büyüklüğe ulaşmış olabilir.

Yapıştırma işlemi bittiğinde en alt ve en üst kağıtların ortasından tutup kemeri açıyoruz..

Süs kemerimizi istediğimiz yere

bantlayıp odamızı güzelleştiriyoruz. 

Kolay gelsin.



BEN BİR SANAT ESERİYİM

Bu etkinliğin amacı, resim sanatına ilgiyi arttırmak ve ressamlar ve resimleri hakkında bilgi
sahibi olabilmektir.
 
 
Siz de portrelerini beğendiğiniz bir ressamın resmini canlandırabilir, arkadaşlarınız arasında
#okulevimde etiketiyle meydan okumalar yapabilirsiniz.

Hazırlayan: Mustafa CEYLAN, Menteşe Bilim ve Sanat Merkezi, & Bayır Ortaokulu





SÜSLÜ RAKAMLAR

Gerekli Malzemeler: 

Karton

 Krapon kağıdı veya renkli peçete

 Zımba

 Tırtıklı makas (varsa)

 Makas

Karton üzerine 2 rakamını penceremizin büyüklüğüne uygun olacak şekilde çizelim

ve keselim. Diğer rakamlar ve ya harfle için de hazırlayabilir, kendi kutlama

malzemelerinizi kendini üretebilirsiniz.

 

 

YAPILIŞI

1.Krapon kağıdı veya kağıt peçeteyi alın ve bir akordiyon 

şeklinde katlayın.

2.Daha sonra ortadan ikiye katlayın ve zımba ile tutturun.

3. Tırtıklı makas (varsa) ile peçetenin uç kısımlarını kesin.

Yoksa bu aşamayı atlayın veya uç kısmını normal makas

ile istediğiniz şekilde kesin.

4. Kestikten sonra elinizle peçeteyi açarak çiçek şekli verin.

Hazırlayan: Aslı USLU, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi



Çiçeğin alt kısmına tutkal sürüp karton üzerine yapıştırın.,Birbirine yakın şekilde

peçete çiçeklerimizi karton üzerine yapıştıralım.



AİLE KATILIMLI
ETKİNLİKLER

BÖLÜM



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 

AİLE İÇİ KATILIMLI OYUN ÖNERİLERİ 1



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 

AİLE İÇİ KATILIMLI OYUN ÖNERİLERİ 2



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 

AİLE İÇİ KATILIMLI OYUN ÖNERİLERİ 3



Çocuğunuzdan şu sıralar göremediği için özlediği insanlara herhangi bir açıdan

benzeyen insan resimlerini dergilerden kesmesini isteyin. (Dedesinin sakalı olduğu için

dergideki sakallı adamı ya da arkadaşı onu güldürdüğü için dergideki komik resmi

kesmesi gibi.) 

 

Sonra kestiği resimleri bir kâğıda dilediği gibi yapıştırmasını isteyin. 

 

Resme bir çerçeve yapmasını istedikten sonra, gelecekte tekrar sevdiklerini

gördüğünde onlarla neler yapmak istediğini sorabilirsiniz. 

 

Son olarak bu resme ne isim vermek istediğini sorun.

Malzemeler:

Kullanılmayan dergiler, resimli kitaplar

Makas

Boş bir kağıt

Yapıştırıcı

Renkli boya kalemleri

Minimum oyuncu sayısı: 2

Uygun yaş aralığı: 3-10

ÖZLEDİKLERİM

BU OYUN NE İŞE YARAR?

Salgın süreci ile birlikte

sevdiği insanları,

arkadaşlarını göremeyen

çocuğunuzun onlarla ilgili

güzel anları hatırlaması ve

özlem duygusunu ifade

edebilmesi için fırsat tanır.



Bir sonraki sayfada verilen duyguları makas yardımıyla parçalara ayırın. Kapalı bir

şekilde ortaya koyun.

 

Herkes sırayla bir kart çeker ve kendisi görmeden diğer oyunculara bu kartı gösterir.

 

Diğer oyuncular, kartın üstünde yazan duyguyu en son ne zaman hissettiğini

duygunun adını vermeden anlatır. (Burada amaç duyguyu tarif etmek değildir. Bahsi

geçen duyguyu yaşadığı bir anısı olmayan oyuncu pas geçmelidir.)

 

Her oyuncu sırasıyla kartta yazan duyguya dair anılarını anlattıktan sonra kart çeken

oyuncu (kendisinin görmediği kartın üstünde yazan) duyguyu tahmin eder. 

 

Ardından sıradaki oyuncu yerden bir kart çeker ve oyun bu şekilde devam eder.

 

Malzemeler:

Makas

Duygu Kartları

Minimum oyuncu sayısı: 2

Uygun yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri

DUYGULARIMI ÖĞRENİYORUM

BU OYUN NE İŞE YARAR?

Bu oyun, çocukların

duygularını tanımalarını ve

sözü geçen duyguyu en son

ne zaman hissettiğini

konuşacağı için aile bireyleri

arası bağı arttırır.



MUTLULUK

ÜZÜNTÜ

HEYECAN

ÖFKE

HAYAL
KIRIKLIĞITİKSİNTİ

ŞAŞKINLIKKISKANÇLIK



UTANGAÇ

UMUT

SIKILMIŞ

DIŞLANMIŞ

SABIRGURUR

CESURŞÜPHE



ANLAŞILMAMIŞ

 

 

Çocuklarınızın yaşına göre bu duygular azaltılabilir/çoğaltılabilir.

 

 

 

MERAKLIKORKAK

GÜVENLİ

______________



Yere koyduğunuz malzemeler yardımıyla hayal ürünü bir mağara oluşturun. 

 

Çocuğunuzun rolü mağarada uyuyan bebek aslan olmak, sizin de yavru aslanın

kaçmaması için ona göz kulak olan anne/baba aslan olduğunuzu söyleyin. 

 

Çocuğunuzu hayali mağaranızın içine yerleştirin ve ‘Ben biraz yiyecek bulmak için ormana

gidiyorum.’ diyerek mağaradan dışarı çıkın. 

 

Sonra arkanızı dönüp ‘Umarım minik aslanım yuvamızda durur.’ diyerek uzaklaşmaya

devam edin. 

 

Çoğu çocuk gizlice mağaradan kaçacaktır. 

Çocuğunuz kaçtığında kızmış gibi yapıp, onu kovalayın ve yuvaya geri koyun. 

Aynı sahneyi çocuğunuz istediği kadar devam ettirin. 

Dilerseniz rolleri de değiştirebilirsiniz. 

Bu oyunun sonunda farklı rollerde nasıl hissettiğinize dair çocuğunuzla sohbet

edebilirsiniz.

HAYVAN MAĞARASI

Minimum oyuncu sayısı: 2
Malzemeler: Büyük bir çember/ ya da kalın bir ip,
yastıklar vb.
Uygun yaş aralığı: 3-6

BU OYUN NE İŞE YARAR?
Bu oyun, çocuğunuzun sizin

tarafınızdan korunacağı
hissiyatını canlandıran bir
oyun olduğundan, kendini

güvende hissetmesine,
sınırların içselleştirilmesine,

yaşam rolleri üzerinde bakım
sunan yetişkin ve çocuk

arasında empatinin
gelişmesine katkısı olacaktır



Çocuğunuza, bu dünyada istediği her şeyi değiştirebileceği bir kontrol cihazına sahip

olduğunu hayal etmesini söyleyin. 

 

Cihaz neye benziyor? Düğmeleri ya da kolu var mı? Anteni ya da ekranı? Dilerse bu

cihazın resmini çizebilirsiniz. 

Sonra, bu cihazla neleri değiştirmek istediğini sorun. 

Bu bir insan, durum ya da nesne olabilir. Yüksek sesle havlayan bir köpeğin sesini kedi ya

da kuş sesine çevirebilir örneğin. 

Değiştirdikten sonra, nasıl hissedeceğini ve değiştiğinde onda nelerin değişeceğini

sorarak konuşmaya devam edin. 

Çocuğunuz size uygun gelmeyen bir şeyi (örneğin öğretmenin hiç ödev vermemesi ya da
okulda hiç ders yapılmaması gibi) değiştirmek isterse, çocuğunuza neden
değiştirmemesi gerektiğine dair açıklama yapmayın ya da ikna etmeye çalışmayın.

BU OYUN NE İŞE YARAR?

Bu oyun, çocuğunuzun kabul

etmekte zorlandığı ya da

rahatsızlık duyduğu şeyleri

ifade etmesine yardımcı olur

ve hayatındaki kontrol algısını

desteklemeye yarar. 

Duyduğunuz şeyden ne kadar hoşnutsuz olursanız olun çocuğunuzun rahatsızlıklarını ve

ona iyi gelmeyenleri öğrenmek için bir paylaşım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Yorum

yok, soru sormak serbest.

Minimum oyuncu sayısı: 2

Malzemeler: Malzeme gerektirmez

Uygun yaş aralığı: 6-12

KONTROL CİHAZI
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