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Uygulamaya başlamadan…
Oyun Benim İlacım projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sosyal
İçermeye Yönelik Mali Destek Programı kapsamında Kanserli Çocuklara
Umutlara Umut Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Proje, çocukların hastane ve
tedavi ortamına uyum sağlamalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine
katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Projenin önemli ayaklarından birini de 3–15 yaş arası çocuklara yönelik
olarak uzman danışman kadrosu tarafından geliştirilmiş etkinlik içerikleri
oluşturmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan etkinlik içerikleri ile
Türkiye’de ilk defa, kanser tedavisi gören çocuklara özel eğlenceli bilim,
sanat ve oyun ve yaratıcı etkinlikler alanında uygulamalar geliştirilmiş ve
uygulamayı yürütecek gönüllülere rehber niteliğinde bu içeriklerin yer
aldığı Gönüllü Kitapları hazırlanmıştır. Ayrıca proje ile sadece çocukların yaş
gruplarına uygun olarak farklılaştırılmış etkinlik içerikleri geliştirilmemiş,
aynı zamanda bu etkinlik içerikleri kanser tedavisi gören çocukların
hassasiyetlerini gözeterek de özelleştirilmiştir.
Etkinlik uygulamaları da yine Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından
verilen 2 günlük Kanserli Çocuklarla Çalışmak Gönüllü Eğitimi’ne katılan
gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile etkinlikleri
uygulayarak hastanede tedavi gören çocuklarımıza tedavi süresince destek
olan tüm Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Gönüllülerine bir kez daha teşekkür
etmek isteriz.
Tüm özverimiz ve heyecanımızla “Nerede yaşam varsa, orada umut vardır”
sloganıyla projeler gerçekleştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.
Daha fazla çocuğa umut olabilmek dileğiyle!
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
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hoş geldin etkinlikleri

1.

merhaba ›› 

süre: 30 dakika
malzemeler: Karton, farklı boya kalemleri, renkli kâğıtlar, yapıştırıcı, makas, resimli gazete ve dergiler
ön hazırlık: Şekildeki gibi kartonun ortasına büyük harflerle ve renkli kalemlerle “Merhaba!” yazın.
uygulama notu: Çocuk sayısı en az 5 ise bu etkinliği uygulayabilirsiniz.
uygulama adımları:
r Çocuklara, aşağıdaki soruları sorarak konuya giriş yapın.
 Merhaba ne demek?
 Kim bulmuş olabilir?
 Ne zamanlar merhaba deriz?
 Kimlere merhaba deriz?
 Merhaba kelimesi dışında başka nasıl selamlaşıyoruz? Hangi kelimeleri kullanıyoruz?
 Yeni tanıdığımız birine nasıl merhaba deriz?
 Peki, çok sevdiğiniz ve görmekten çok mutlu olduğunuz birine nasıl merhaba dersiniz?
r Daha sonra, çocuklara güçlü bir “Merhaba” deyin ve çocuklardan duygunuzu tahmin etmesini isteyin.
r Çocuklara peki, “Merhaba derken ne yapıyoruz? Nasıl selamlaşıyoruz?” sorularını sorun. Çocukların
yanıtlarını alın ve selamlaşma şekillerini göstermelerini isteyin ya da siz gösterin.
r Çocuklara, “Peki, başka nasıl selamlaşabiliriz sizce?” sorusunu sorun ve çocukların kendileri için
selamlaşma şekilleri bulmalarını isteyin. Çocuklara zaman verin, isterlerse ikili gruplar halinde karşılıklı
da selamlaşma şekilleri bulabilirler.
r Çocuklar ya da gruplar, selamlaşma şekillerini gösterdikten sonra, çocuklara bazı sorular soracağınızı ve
sorulara göre ellerini kaldırmalarını söyleyin:
 Kim maskeler yapmak, oyunlar oynamak ister?
 Kim bulmacalar çözmek ister?
 Kim resim yapmak, kesmek, boyamak ister?
 Kim deney yapmak ister?
 Kim eğlenmek, yarışmak ister?
 Kim resimlerle bir günlük hazırlamak ister?
 Kim renk karışımlarını öğrenmek ister?
r Çocukların tümünün elleri havadayken, çocuklara
“Ellerinizi sakın indirmeyin” deyin. Hızlıca, etkinlik
öncesinde hazırladığınız ve ortasında merhaba yazan
kartonu gösterin ve çocuklara “Ellerinizi bu kâğıt
üzerinde bir yere koyun ve yerleştirin.” deyin. Çocukların
ellerinin şekillerini kuru kalem ile çizin ya da çocuklardan
çizmelerini isteyin.
r Çocuklar ellerinin şeklini çizdikten sonra, diğer
malzemeleri verin ve herkesin kendi elini istedikleri gibi
tasarlamasını, boyamasını isteyin.
r Çocukların çalışmaları tamamlandıktan sonra afişi asın ve
etkinlikler içerisinden seçtiğiniz bir etkinlikle çalışmaya devam edin.
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2.

merhaba ›› 

süre: 30 dakika
malzemeler: Ek 1 - Maske Çalışma Kâğıdı, Ek 2 - Şapka Çalışma Kâğıdı, uzun pipetler, makas, boya
kalemleri, bant
ön hazırlık: Eklerden çocuk sayısı kadar hazırlayın.
uygulama notu: Bu etkinliği çocuk sayısı en fazla 5 ise uygulayabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocukları ikişerli gruplara ayırın, eğer tek çocuk ile yapacaksanız karşılıklı olarak etkinliği gerçekleştirin.
rr Grupların karşılıklı olarak aşağıdaki soruları birbirlerine sorarak, birbirlerini tanımalarını isteyin.
Gruplara etkinlik için 5 dakika verin. Herkes grup arkadaşını daha yakında tanımak üzere, arkadaşını
dikkatlice dinlemeli ve duyduklarını aklında tutmaya çalışmalıdır.
 En çok ne seviyorsun?
 En son aldığın hediye ne oldu?
 Yapmaktan en çok hoşlandığın şey ne?
 Hangi takımı tutuyorsun?
 En sevdiğin renk hangisi?
 En çok yapmak istediğin şey nedir?
 En sevdiğin müzik nedir?
 En sevdiğin oyun hangisidir?
 En sevdiğin oyuncak hangisidir?
rr Süre tamamlandıktan sonra, herkesin duydukları ile kendi arkadaşına maske ya da şapka tasarlamasını
isteyin. Daha sonra, herkes maskelerini/şapkalarını değiş tokuş yaparak arkadaşına vemesini söyleyin.
rr Tasarladığınız şapka ya da maskenin arka yüzünü çevirin ve sağ tarafına pipetin ucu gelecek şekilde
yerleştirin ve bantlayın. Böylece, pipetlerden tutarak şapka ya da maskeyi yüzünüzde tutabilirsiniz.

rr Herkes maske ya da şapkasını arkadaşından aldıktan sonra, yüzüne tutar ve maskelerini/şapkalarını
tanıtır.
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3.

sayılar ›› en sevdiğim sayı kartı 1

süre: 30 dakika
malzemeler: Birim küpler, renkli fon kartonları, boya kalemleri, el işi kâğıtları, Ek 3 - Sayı Kartı Şablonları
Çalışma Kâğıdı, düğme
Sevdiğim Sayı 6
ön hazırlık: Fon kartonlarını kartpostal boyutunda keserek çocuk sayısı kadar hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara tablet üzerinden Susam Sokağı videolarından “Sevdiğim Sayı 6”2 videosunu izletin. Bu
videoyu izledikten sonra çocuklara onların en sevdikleri sayıyı ve nedenlerini sorun. Eğer grubunuzda
3-4 ya da 5 yaşında olan çocuklar varsa birim küpleri kullanarak 1’den 10’a kadar sayıların üzerinden
gidebilirsiniz. Bu aşamadan sonra çocuklara en sevdikleri sayıdan oluşan bir kart hazırlayacakları
bilgisini verin.
rr Çocuklardan 1’den 9’a kadar hazırlanmış sayı kartı şablonlarından en sevdikleri sayıya ait olanını
seçmelerini isteyin. Çocuklar kartı seçtikten sonra kartpostal boyutunda kesilmiş bir fon kartonunun
üzerine şablonu yapıştırın. Çocuklar hazırlanan kartpostalı diledikleri gibi süsleyebilirler. Bunun için
boya kalemleri, el işi kâğıtları, düğme, vb. malzemeleri hazır bulundurun.
rr Çocuklar süslemelerini yaptıktan sonra kartpostalın arkasına sevdikleri biri için bir mesaj yazabilirler.
Bunun için çocuklara öncelikle kime mesaj yazmak istediklerini sorun. Bundan sonra yazmak istedikleri
mesajı size söylemelerini isteyin ve siz de kartpostala bu yazıyı yazın. Çocuklar yazı yazmak yerine
resimle de mesajlarını iletebilirler. Kartpostalları hazırladıktan sonra onları çocuklara sevdiklerine
vermek üzere geri verebilirsiniz.
rr Zamanınız varsa çocuklar yeni bir kart da hazırlayabilirler.
etkinlik sonrası için öneriler: Sayı Kartı Şablonları Çalışma Kâğıdından, çocuklara etkinlik sonrasında
yapmaları için verebilirsiniz.

4.

sayılar ›› sayıdan adam3

süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli fon kartonları, beyaz kartonlar, düğme, oynayan gözler
Kardan Adam Albümü
ön hazırlık: Her çocuk için 21 adet olacak şekilde, beyaz kartonları daire şeklinde keserek hazırlayın.
Çocuk sayısı kadar yarım renkli fon kartonu hazırlayın. Kartonları kol, atkı, şapka şeklinde parçalar keserek
hazırlayın ve alt bölümüne 1'de 5'e kadar sayıları yazın. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

1		 Easy Mathart projects and activities kaynağından esinlenilmiştir.
2		 Video için tıklayınız: http://www.youtube.com/watch?v=W4h_EHnLFEk
3		 http://www.housingaforest.com/counting-snowmen/ sayfasından esinlenilmiştir.
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uygulama adımları:
rr Çocuklara kardan adamın ne olduğunu bilip bilmediklerini sorun. Tablet üzerinden “Kardan Adam
Albümü”nü gösterin.
rr Çocuklara 1 sayısından 6 sayısına kadar, sayılar arttıkça yukarı doğru uzayan kardan adamlar yapacakları
bilgisini verin. Etkinliğe başlamadan önce tablet üzerinden örnekleri de gösterebilirsiniz.
rr Her çocuğa alt bölümünde 1’den 6’ya kadar sayılar yazan yarım kartonları dağıtın ve daire şeklindeki
kartonları verilen sayıya göre, üst üste gelecek şekilde, tabletteki gibi, yerleştirmelerini isteyin.
rr Daireleri verilen sayıya göre kartona yapıştırıldıktan sonra çocukların sayıdan adamlarını diledikleri gibi
süslemelerini sağlayın. Her çocuğun çalışmasına isimlerini yazdırın.

5.

sayılar ›› ailemi sayıyorum

süre: 30 dakika
malzemeler: Kraft kâğıdı, boya kalemleri
Duvar Yazıları & Hiyeroglif Albümü
ön hazırlık: Her çocuk için A5 boyutuna yakın boyutlarda kesilmiş kraft kâğıtlarını hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara çok eski tarihlerde yazı bulunmadan önce insanların resim çizerek
anlaştıklarını ve yaptıkları işleri başkalarına aktardıklarını söyleyin. Tablet üzerinden
“Duvar Yazıları ve Hiyeroglif Albümü”nü gösterin. Çocuklara kendi aileleriyle ilgili
resimli bir tablo hazırlayacakları bilgisini verin.
rr Çocukların kullanacakları sembolleri şekildeki gibi bir kâğıda çizin. Çocukların
ailelerindeki kişileri düşünerek ve verilen sembolleri kullanarak bir aile tablosu
oluşturmalarını isteyin. Yandaki görselde bu tabloya bir örnek verilmiştir.
rr Çocuklar tablolarını oluşturduktan sonra ailelerinde toplam kaç kişi olduğunu
sayabilmeleri için onlara yardımcı olun. Saydıkları sayıyı tablonun altına siz yazın.
Çalışmaları tamamlandıktan sonra aile tablolarını birbirleriyle paylaşmalarını isteyin.
uygulama notu4: 3-4 yaşındaki çocuklar sembollerin çizimlerini yapmakta zorlanıyorsa
siz ekteki şablonlardan örnekler hazırlayabilirsiniz. Sonrasında bu örnekleri keserek
kraft kâğıdı üzerine yapıştırmalarını sağlayabilirsiniz.

4 Easy Math Art Projects kaynağından esinlenilmiştir.
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6.

sayılar ›› sevimli canavarlar aranıyor5

süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli A4 kâğıt, boya kalemleri
ön hazırlık: Canavarların özelliklerini bir kartona yazıp duvara asın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara içinde canavar ya da hayali bazı yaratıklar olan çizgi filmleri bilip bilmediklerini sorun ve
yanıtlarını alın. Bu etkinlikte, verilen canavar özelliklerine göre sevimli canavarlar oluşturacağınızı
belirtin.
rr Her çocuğa birer adet renkli A4 kâğıdı verin. Çocuklardan hazırladığınız
kartondaki özelliklere sahip bir canavar çizmelerini isteyin. Çocuklar
verilen özelliklere göre diledikleri gibi canavarlar çizip boyayabilirler.
Çizimler tamamlandıktan sonra canavarlarına bir isim vermelerini ve diğer
arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyin.
rr Zamanınız ölçüsünde 1’den 10’a kadar sayılarla farklı özellikler oluşturup
canavar çizmeye devam edebilirsiniz.
uygulama notu: 3-4 yaşındaki çocuklar çizim yapmakta zorlanırsa iki özellik verebilir ve çizimlerine de
yardımcı olabilirsiniz.

7.

örüntüler ›› yaşamımızdaki örüntüler

süre: 30 dakika
malzemeler: Ek 4 - Örüntüler Çalışma Kâğıdı, boya kalemleri
Örnek Örüntüler 1 ve Örnek Örüntüler 2
ön hazırlık: Çocuk sayısı kadar Örüntüler Çalışma Kâğıdı hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara gece ve gündüzün nasıl bir sırayla meydana geldiğini sorun.
Geceden sonra gündüzün geldiğini ve bunun bu şekilde her zaman devam
ettiğini söyleyin. Aynı şekilde haftanın günlerinin de birbiri ardına devam
ettiğini ve yedi gün geçtikten sonra tekrar başa döndüğünü belirtin.
Bu şekilde birbirini belli bir kurala göre takip eden durumlara örüntü adı verildiğini belirtin.
rr Çocuklara “Örüntüler Çalışma Kâğıdını” dağıtın ve sayfada yer alan örüntüleri göstererek kuralı
bulmalarına yardımcı olun. Kuralı bulduktan sonra örüntünün her satırda sağ bölümde verilen hangi
nesneyle devam edeceğini bulmalarını ve boyamalarını isteyin.
rr Çocuklara örüntüleri günlük yaşamda birçok yerde kullanıldığından bahsedin. Özellikle giysilerde ve
perde, yorgan, havlu gibi eşyalarda süsleme olarak örüntüleri görebileceğimizden bahsedin. Sonrasında
tablet üzerinden “Örnek Örüntüler - 1”i çocuklara gösterebilir ve onların da kendi örneklerini
vermelerini isteyebilirsiniz.
5 http://www.mathblaster.com/teachers/math-worksheets/kindergarten-math-worksheets/wanted-posters esinlenilmiştir.
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rr Çocuklara farklı ülkelerde yasayan insanlar tarafından kendi yaşam tarzlarına göre farklı örüntülerin
kullanıldığını söyleyin. Çocuklara Eskimoları duyup duymadıklarını sorun. Eskimoların kutuplara yakın
olan çok soğuk bölgelerde yaşayan bir halk olduğundan bahsedin. Eskimoların giydikleri paltolarının
üzerine örüntülerden oluşan desenleri işlemekten hoşlandıklarını anlatın. Sonra “Örnek Örüntüler
- 2”de yer alan desen örneklerini çocuklara göstererek kendi sözcükleriyle şekli tarif etmelerini ve
tekrarlayan şekilleri söylemelerini isteyin. Çocukları bu aşamada çok zorlamayın, şekilleri anlamakta
zorlanıyorlarsa gerekli yönlendirme ve açıklamaları yapın.

8.

örüntüler ›› örüntüler treni kalkıyor

süre: 30 dakika
malzemeler: Boncuk, düğme, ip, vb. malzemeler, yapıştırıcı, makas, Ek 5 - Vagon Şablonu Çalışma Kâğıdı
ön hazırlık: Oluşturulacak trenin baş vagonu için Ek 5'i kullanın. Trenin diğer vagonları için de A5
boyutunda çocuk sayısı kadar renkli karton hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Örüntüyle ilgili giriş etkinliklerinden sonra çocuklarla örüntülerden bir tren yapacaklarını belirtin.
Her çocuğa tren vagonu şeklinde kesilmiş renkli fon kartonlarından ve boncuk, düğme, ip, vb.
malzemelerden verin. Çocuklardan verilen malzemelerle kendi vagonları üzerinde bir örüntü
oluşturmalarını isteyin.
rr Her çocuk kendi vagonunu tamamladıktan sonra vagonlarına isimlerini yazmalarını söyleyin ve
şimdi bu vagonlardan bir tren oluşturacağınızı söyleyin. Treninin önceden hazırlanan baş vagonunu
kullanarak çocukların oluşturdukları vagonları, aralarını yine renkli fon kartonlarından kestiğiniz ince
dikdörtgenleri kullanarak birleştirin. Vagonlara tekerlek de eklemeyi unutmayın!

9.

örüntüler ›› örüntü bilekliği yapıyoruz

süre: 30 dakika
malzemeler: Farklı renk ve şekillerde boncuklar, ip
uygulama adımları:
rr Çocuklara örüntülerle ilgili edindikleri bilgileri kullanarak çok güzel bileklikler yapacaklarını söyleyin.
Bu bilekleri isterlerse kendileri için yapabileceklerini isterlerse birine hediye edebileceklerini belirtin.
rr Her çocuğa bileklik boyutunda kesilmiş birer ip verin ve bir ucundan düğümleyin. Çocuklardan
örüntüde edindikleri bilgileri kullanarak (boncukların belli bir kurala göre dizilmesi) bir bilezik
tasarlamalarını isteyin. Boncuğu ipe geçirmekte zorlanan çocuk varsa ona yardımcı olun.
rr Çocuklar bilekliklerini tamamladıktan sonra boncukların bittiği yerden bir düğüm daha atarak bilekliği
tamamlayın. Çocukların bilekliklerde kullandıkları örüntüleri anlatmalarını isteyin.

11

eğlenceli bilim etkinlikleri

10. örüntüler

›› ellerden örüntü

süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli fon kartonu, boya kalemleri
uygulama adımları:
rr Çocuklara şimdi de kendi ellerini kullanarak bir örüntü oluşturacaklarını belirtin. Her çocuğun bir fon
kartonuna el kalıbını çıkarması için yardımcı olun. Her çocuğun el kalıbından iki tane olmalıdır. Bir kalıbı
çıkardıktan sonra diğerini fon kartonundan bu kalıbı kullanarak kesebilirsiniz. Çocuklardan el kalıplarına
isimlerini yazmalarını isteyin.
rr Her çocuk el kalıbını çıkardıktan sonra çocuklardan bunları örüntü şeklinde bir araya getirmelerini
isteyin. Çocuklar diledikleri gibi bir örüntü yapabilirler.
rr Örüntü tamamladıktan sonra beyaz bir fon kartonunun üzerine yapıştırarak sergileyebilirsiniz.
uygulama notu: Eğer tek çocukla çalışıyorsanız çocuğun el kalıbını farklı renkte kartonlara çıkarıp
renklere göre bir örüntü yapmasını sağlayabilirsiniz (kırmızı-mavi-sarı-kırmızı-mavi-sarı gibi). Fon
kartonu yerine el kalıbını beyaz kartona çıkarıp elleri kendisinin süslemesini sağlayabilirsiniz,
burada önemli olan aynı görüntüde iki tane el kalıbı olması ve bunların belirli bir düzene göre
yerleştirilebilmesidir. Yine alternatif olarak kendi ellerinizi de çalışmaya dâhil edebilirsiniz.

11. hayvanlar

›› hayvan ayak izleri

süre: 30 dakika
malzemeler: Sünger, makas, parmak boyası, açık renk fon kartonu, yuvarlak plastik kaplar hayvan, Ek 6 Ayak İzi Şablonları
ön hazırlık: Hayvan ayak izi şablonlarından faydalanarak süngerlerden ayak izlerini kesip
hazırlayabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara en sevdikleri hayvanın hangisi olduğunu ve hangi hayvanları tanıdıklarını sorun. Hayvanları
hangi özelliklerinden tanıyabileceklerini söylemelerini isteyin. Çocuklar fikirlerini söyledikten sonra
bilim insanlarının hayvanları tanımak ve onların yaşadıkları alanlar, davranışları, vb. hakkında bilgi
edinmek için ayak izlerini kullanabildiklerini söyleyin. Başka bir deyişle, bir hayvanın ayak izinden yola
çıkarak onun fiziksel özellikleri, yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları, davranışları, vb. pek çok konuda
bilgi edinebileceğimizi belirtin.
rr Bugünkü etkinlikte tıpkı bilim insanları gibi onların da hayvan ayak izlerini inceleyeceklerini belirtin.
Çocuklara bu aşamada ekte verilen hayvan ayak izlerini tanıtın. Kendi ifadeleriyle bu ayak izlerini
tanımlamalarını isteyin. Şimdi bu ayak izlerini başkalarına tanıtmak için bir çalışma yapacaklarını
açıklayın.
rr 2-3 tane plastik kutuya koyduğunuz suyu farklı renkteki parmak boyalarıyla
renklendirin. Çocuklardan ayak izi şeklinde keserek hazırladığınız süngerleri renkli
sulara batırmalarını ve bir fon kartonuna bastırmalarını isteyin. Bu şekilde,
fon kartonunu ister bir hayvanın ister birden fazla hayvanın ayak izleriyle farklı
renkleri de kullanarak doldurmalarını isteyin. Başkalarının da anlayabilmesi için
ayak izlerinin altına hayvanların isimlerini yazmaları gerektiğini söyleyin.
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rr Çocukların çalışmaları tamamlandıktan sonra aileleriyle paylaşmaları için onlara geri verebilir ya da
oyun odasında sergileyebilirsiniz.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Oyun ve Yaratıcı
Etkinliklerde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

12. hayvanlar

›› acaba bu hangi hayvan?

süre: 30 dakika
malzemeler: Beyaz fon kartonu, renkli kâğıtlar, kumaş parçaları, oynayan göz, boncuk ve pullar, yapıştırıcı
ön hazırlık: Fon kartonlarını 7–8 cm eninde şeritler halinde kesip aşağıdaki gibi dört bölüme ayırın.

uygulama adımları:
rr Çocuklara bilim insanlarının hayvanları tanımlamak için fiziksel özelliklerini yani dış görünüşlerini/
vücutlarını incelediklerini belirtin. Bilim insanlarının hayvanların vücutlarını incelerken baş, boyun,
gövde, bacaklar, vb. bölümlere ayırdıklarını açıklayın. Şimdi yapacakları çalışmada çocukların öncelikle
şimdiye kadar tanımlanmamış bir hayvan oluşturacaklarını sonrasında yine aynı bilim insanları gibi bu
hayvanı tanımlamaya çalışacaklarını belirtin.
rr Her çocuğa şerit şeklinde kestiğiniz ve dört bölüme ayırdığınız fon kartonlarını dağıtın. Kartonun
bölümlerini yukarıdan aşağıya baş-boyun-gövde-bacaklar olarak çocuklara tanıtın. Çocuklardan
ellerindeki kartonlara hayali bir hayvan oluşturacaklarını söyleyin, bunun için çizim yapabileceklerini,
renkli kâğıtlardan ve diğer malzemelerden yararlanabileceklerini belirtin.
rr Çocuklara hayvanlarını oluştururken ihtiyaç duydukları noktalarda yardımcı olun ve fikirler verin.
Hayvanlarını oluşturduktan sonra bu hayvana diledikleri ismi verebilirler. Zamanınız kalırsa bu hayvanı
çocukların oluşturdukları hayvanları aralarında değiştirmelerini isteyebilir ve her çocuktan kendilerine
gelen hayvanı anlatmalarını/tanımlamalarını sağlayabilirsiniz.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Oyun ve Yaratıcı
Etkinliklerde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

13. hayvanlar

›› hayvanlar ve yaşam alanları

süre: 30 dakika
malzemeler: Beyaz fon kartonu, eski dergiler, yapıştırıcı, Ek 7 - Yaşam Alanları Çalışma Kâğıdı
ön hazırlık: Eski dergiler için hayvan resminin daha çok olduğu dergileri önceden hazırlayabilirsiniz. Çocuk
sayısı kadar Yaşam Alanları Çalışma Kâğıdı hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklardan tanıdıkları hayvanların isimlerini söylemelerini isteyin.
Bu hayvanların nerelerde yaşadıklarını bilip bilmediklerini sorun. Her hayvanın
kendi özelliklerine göre yaşamayı tercih ettiği yerler olduğunu belirtin. Sonra
denizde, toprakta ya da ağaçta yaşayan hayvanlara örnekler vermelerini isteyin.
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rr Çocuklara Yaşam Alanları Çalışma Kâğıdını dağıtın. Eski dergileri birlikte inceleyerek çeşitli hayvan
resimleri bulun ve kesin. Hayvanları yaşadıkları alanlara göre çalışma kâğıdına yapıştıracaklarını
söyleyin. Süreniz el verdiğince mümkün olduğu kadar fazla hayvan resmi bulup uygun yerlere yapıştırın.
rr Hayvan resimlerini yapıştırma işlemi bittiğinde çocuklar ilgili yaşam alanları bölümlerini diledikleri gibi
boyayıp süsleyebilirler. Çalışmalarını bitirdiklerinde çocuklara çalışmalarını isimlerini yazarak geri verin
ve aileleriyle öğrendiklerini paylaşmalarını isteyin.
gönüllüye bilgi notu: Yaşam alanlarına göre hayvan bilgileri:
 Ağaçta yaşayan hayvanlara örnekler: Kelebek, arı, kuşlar, sincap, uçan böcekler, vb.
 Toprakta yaşayan hayvanlara örnekler: Zürafa, aslan, kaplan, zebra, fil, solucanlar, karınca, köstebek,
tavşan, kertenkele, vb.
 Denizde yaşayan hayvanlara örnekler: Balıklar, ahtapot, deniz anası, deniz yıldızı, su kaplumbağası,
balina, yunus, vb.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Oyun ve Yaratıcı
Etkinliklerde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

14. hayvanlar

›› küçük paleontologlar

süre: 30 dakika
malzemeler: Oyun hamuru, makarna
Küçük Paleontologun Dinozor Modeli, Dinazor Albümü
ön hazırlık: Hastaneye farklı modellerde makarna getirmeyi unutmayın. Annelerden de farklı modellerde
makarna isteyebilirsiniz. Tablet üzerinden yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara şu an yaşamayan ancak daha önceden dünya üzerinde yaşamış olan hayvanları bilip
bilmediklerini sorun. Dinozor, mamut, bazı tür kaplanlar, Anadolu aslanı, vb. gibi hayvanların önceden
yaşadıklarını fakat iklim koşulları, insanların avlanması gibi nedenlerle türlerinin tamamen yok
olduğunu başka bir deyişle dünya üzerinde o hayvanlardan hiç kalmadığını açıklayın. Çocuklara bu
hayvanlara ilişkin resimleri tabletteki Dinazor Albümü’nden de gösterebilirsiniz.
rr Paleontolog adı verilen ve hayvan kemikleri üzerinde uzmanlaşmış bilim insanlarının toprakta bulunan
hayvan kemiklerinden bugün artık yaşamayan hayvanlarla ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtin.
Çeşitli müzelerde bu kemiklerin sergilendiğini de belirtin.
rr Şimdi yapacakları etkinlikte çocukların da birer paleontolog gibi kemiklerini bir araya getirerek bir
dinozor modeli oluşturacaklarını belirtin. Çocuklara bunun için birer parça oyun hamuru verin. Bulunan
kemikler için dinozor modelini oluşturacak şekilde makarna tanelerini verin. Çocuklardan verilen bu
parçalarla oyun hamuru üzerinde bir dinozoru nasıl oluşturacaklarını düşünmelerini isteyin. Sonrasında
tablet üzerinden örnek fotoğrafları gösterebilirsiniz.
rr Çocuklar modellerini tamamladıktan sonra makarna tanelerini çıkarmalarını isteyin. Bu şekilde
tabletteki gibi bir dinozor fosilini de ortaya çıkarmış olacaklardır. Fosillerin toprak ya da kaya parçaları
içinde bulunan hayvan kalıntıları olduğundan söz edebilirsiniz.
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dikkat: Her çocuk kendi hamuru ile oynamalıdır ve birbirlerininkine dokunmamalıdır.
etkinlik sonrası için öneriler: Anneye oyun hamurunun mikrop taşıma riskini ve tekrar
kullanılmaması gerektiğini hatırlatın. Bunu sadece süs olarak belli bir süre saklayabilirler.

15. ses

ve müzik aletleri ›› ses çıkaralım

süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli fon kartonları, düğme, dil çubuğu, ip, delgeç, pastel boya
Ses Çıkaralım Aleti
ön hazırlık: Her çocuğa iki adet olacak şekilde fon kartonlarından aynı boyutlarda daire şeklinde (yaklaşık
10-15 cm çapında) kalıplar kesip hazırlayın. İpleri de yaklaşık 10’ar santimetre olacak şekilde kesip
hazırlayın. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara bir ses çıkarmalarını söyleyin. Bunun için alkış hareketi yapabilir, masaya vurabilir, ayaklarını
yere vurabilir ya da kendi seslerini kullanabilirler. Çocuklara sesin oluşması için bir titreşim olması
gerektiğini bu titreşimin ise çoğunlukla çarpma, vurma, sallama gibi hareketlerle oluştuğunu açıklayın.
Bugünkü etkinliklerde çocuklara ses oluşumunun bu özelliğinden faydalanarak çeşitli müzik aletleri
yapacaklarını belirtin.
rr Şimdiki etkinlikte yapacağınız müzik aletinin nesnelerin birbirine çarpmasından oluşan titreşim
nedeniyle ses çıkarabileceğini paylaşın. Çocuklara daire şeklindeki fon kartonlarını dağıtın ve her
kartonunun bir yüzünü diledikleri gibi süslemelerini isteyin. Burada boya kalemlerini ya da fon kartonu
parçalarını kullanabilirler. Bu dairelerin müzik aletlerinin ana gövdesini oluşturacağını belirtin.
rr Fon kartonlarının süslenmesi tamamlandıktan sonra boyalı yüzeyleri dışarıya bakacak şekilde bir araya
getirin. Dil çubuğunu, iki dairenin arasına, aşağıya doğru sarkacak biçimde yerleştirerek yapıştırın.
Kenarlarından belirli aralıklarla delgeç yardımıyla delikler açın.
rr Çocuklardan düğmeleri iplere geçirmelerini isteyin. Bundan sonra iplerin deliklerden geçirilerek
sabitlenmesi konusunda onlara destek olun. Bu işlemler tamamlandığında tabletteki şekildekine
benzer bir müzik aletiniz olacaktır.
rr Müzik aleti tamamlandıktan sonra, aleti çocuklara vererek bundan nasıl ses çıkarabileceklerini
denemelerini isteyin. Denemelerini yapıp ses oluşturduktan sonra bu sesin düğmelerin kartona
çarpması nedeniyle gerçekleşen titreşimler dolayısıyla oluştuğunu belirtin.
rr Süreniz ölçüsünde müzik aletini dilediğiniz gibi kullanabilir, bildikleri bir şarkıyı müzik aletiyle eşlik
ederek çocuklara birlikte söyleyebilirsiniz.
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16. ses

ve müzik aletleri ›› ev yapımı tef

süre: 30 dakika
malzemeler: Kâğıt tabak, ip, zil, delgeç, sulu boya
Tef Görselleri, Benim Tefim
ön hazırlık: Her çocuk için iki kâğıt tabağı iç içe koyarak kenarlarına delikler açın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara tef adı verilen bir müzik aleti duyup duymadıklarını sorun. Tabletten tef görsellerini açarak
müzik aletini kısaca tanıtabilirsiniz. Şimdiki etkinlikte eldeki malzemelerle bir tef yapacaklarını
paylaşın.
rr Bunun için etrafında delikler açtığınız kâğıt tabakları çocuklara verin ve arka kısımlarını suluboya
ile diledikleri gibi boyamalarını isteyin. Boyadıktan sonra tabakları fon kartonu, boncuk, düğme, vb.
malzemelerle süslemeye devam edebilirler. Süsleme işlemi tamamlandıktan sonra tabakları arka
yüzeyleri dışarıya bakacak şekilde birbirine yapıştırın.
rr İplerden zilleri geçirme ve zil geçirilmiş ipleri her iki tabağın üzerindeki deliklerden geçirerek sabitleme
konusunda çocuklara yardımcı olun. Bu işlem tamamlandığında tabletteki “Benim Tefim” görseli gibi bir
müzik aletiniz oluşacaktır.
rr Müzik aletinin yapımı tamamlandıktan sonra çocuklardan bu aletle nasıl ses çıkarabileceklerini
denemelerini isteyin. Bu müzik aletinde ses oluşumu için sallama hareketi gerektiğini açıklayın. Sallama
hareketiyle zilin içerisindeki parçacıkların hareket ettiğini ve bir titreşim oluştuğunu belirtin.
rr Süreniz ölçüsünde çocuklar müzik aletini diledikleri gibi kullanabilir, bir önceki etkinlikteki müzik
aletiyle birleştirerek farklı ses ve ritimler oluşturmayı deneyebilirler.

17. ses

ve müzik aletleri ›› parmak zili yapıyoruz

süre: 30 dakika
malzemeler: Kalın karton, atık metal şişe kapakları, bozuk para, yapıştırıcı, plastik göz, düğme, boncuk
Parmak Zili Yapım Yönergeleri
ön hazırlık: Kalın kartonları yandaki gibi ucu yuvarlanmış dikdörtgenler
şeklinde kesin. Bozuk para ya da şişe kapakları iyice dezenfekte edin.
uygulama adımları:
rr Çocuklara parmak zili isimli bir çalgı duyup duymadıklarını sorun. Şimdiki etkinlikte birlikte bir parmak
zili yapacağınızı belirtin. Tüm adımları tablette bulunan “Parmak Zili Yapım Yönergeleri”nden de takip
edebilirsiniz.
rr Çocuklara kesip hazırladığınız kartonları ve ikişer adet şişe kapağını/bozuk parayı verin. Kartonun iç
ve dış yüzeyini diledikleri gibi boyayabilirler. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra çocuklardan şişe
kapaklarını kartonun iç bölgelerine, katlandığında üst üste gelecek şekilde yapıştırmalarını isteyin.
rr Kartonu ortadan ikiye katlayın ve kapakların üst üste gelerek ses çıkarmasını sağlayın.
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rr Kartonun dış yüzeyine plastik gözler, düğme ya da boncuk yapıştırarak süsleme işlemini
tamamlayabilirsiniz.
rr Süreniz ölçüsünde çocuklar müzik aletini diledikleri gibi kullanabilir, önceki etkinliklerdeki müzik
aletleriyle birleştirerek farklı ses ve ritimler oluşturmayı deneyebilirler.

18.

ses ve müzik aletleri ›› banço yapalım

süre: 30 dakika
malzemeler: Plastik tabak, zımba, çıkartma (süsleme için), farklı kalınlıklarda paket lastiği, kalın karton/
mukavva, yapıştırıcı, delgeç
Banço Yapım Adımları
ön hazırlık: Her çocuk için iki plastik tabağı iç içe koyarak kenarlarına delikler açın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara bu etkinlikte gitara benzeyen ve banço adı verilen bir müzik aleti yapacağınızı söyleyin. Bu
müzik aletindeki seslerin de tellerin titreşmesiyle ortaya çıkacağını açıklayın.
rr İki plastik tabağı iç içe koyun ve birbirlerine zımbalayın. Çocuklar tabağın iç bölgesini çıkartmalarla
süsleyebilirler. Sonrasında farklı kalınlıklardaki paket lastiklerini tabakların etrafına tablette yer alan
“Banço Yapım Adımlarındaki” gibi geçirin.
rr Paket lastiklerini geçirdikten sonra bançonun kolu için kalın kartonu ince uzun bir dikdörtgen şeklinde
kesin ve tabağın alt bölgesinden yapıştırın. Çocuklar bu mukavvanın üzerine gitarlarda olduğu gibi
düğme şekilleri çizebilir ya da diledikleri gibi süsleyebilirler. Çalışmanız bittiğinde “Banço Yapım
Adımlarındaki” benzer bir müzik aletiniz oluşacaktır.
rr Çocuklardan bu müzik aletinden nasıl ses çıkarabileceklerini denemelerini isteyin. Paket lastiklerini
titreştirerek ses oluşturduklarını açıklayın.
rr Süreniz ölçüsünde çocuklar müzik aletini diledikleri gibi kullanabilir, önceki etkinliklerdeki müzik
aletleriyle birleştirerek farklı ses ve ritimler oluşturmayı deneyebilirler.

19.

geometrik şekiller ›› geometrik şehir

süre: 30 dakika
malzemeler: Fon kartonu, boya kalemleri, makas, yapıştırıcı
Geometrik Şehir Örneği
ön hazırlık: Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklardan bildikleri geometrik şekilleri söylemelerini isteyin. Geometrik şekillere çevrelerindeki
nesnelerden de örnek vermelerini isteyin. Geometrik şekil kavramını bilmiyorlarsa siz kare, üçgen,
dikdörtgen, vb. şekilleri bir kâğıda çizerek, çizdiğiniz şekillerde bir nesne görüp görmediklerini
sorabilirsiniz.
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rr Çocuklara şimdiki etkinlikte bu saydıkları geometrik şekillerden yararlanarak bir şehir kuracakları
açıklamasını yapın. Bunun için çocuklardan bir şehir hayal etmelerini isteyin. Şehirlerde evler dışında
neler olabileceğini sorun (okul, kütüphane, hastane, park, market, stadyum, tiyatro, sinema, vb.).
Çocuklardan yalnızca üçgen, kare, dikdörtgen ve daire şekillerini kullanarak hayallerinde tasarladıkları
şehri oluşturacaklarını söyleyin. Çocuklara bu şekilleri fon kartonundan kesmeleri için yardımcı olun.
Çocukların kestikleri şekilleri bir büyük fon kartonuna bir şehir oluşturacak şekilde yapıştırmalarını
sağlayın.
rr Çalışmalarını bitirdikten sonra çocuklar boyama yaparak şehirlerini tamamlayabilirler. Tablet üzerinden
“Geometrik Şehir Örneği” ile çocukların yapabilecekleri çalışmalara örnek verilmiştir. Çocuklar bu
örnektekinden çok daha farklı çalışmalar ortaya koyabilirler.
rr Çocuklar çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışmalarına isim yazabilir ve oyun odasında
sergileyebilirsiniz.

20.

geometrik şekiller ›› üçgen ve dairelerden palyaço

süre: 30 dakika
malzemeler: Her çocuk için A4 büyüklüğünde fon kartonu, makas, yapıştırıcı
Palyaço Örneği
ön hazırlık: Farklı renkteki fon kartonlarından farklı büyüklüklerde üçgen ve daireler kesin. Bunun için
tablette yer alan Palyaço örneğinden faydalanabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara palyaçoları sevip sevmediklerini sorun ve varsa palyaçolarla olan bir anılarından
bahsetmelerini isteyin. Bu etkinlikte sadece üçgen ve daireler kullanarak kendi palyaçolarını
oluşturacaklarını belirtin.
rr Çocuklara farklı büyüklükte kestiğiniz üçgen ve daireleri verin ve bunlardan yeni bir palyaço karakteri
yaratmalarını isteyin. İhtiyaç duydukları noktalarda çocuklara yardımcı olun, gerekirse yeni üçgen ve
daireleri kesin.
rr Çocuklar A4 kâğıdı büyüklüğüne üçgen ve daireleri yapıştırarak palyaçoları oluşturacaklardır. Tablette
çocukların yapabileceğine benzer bir çalışma örneği verilmiştir.
rr Çocuklar çalışmalarını tamamladıktan sonra palyaço karakterlerine bir isim vermelerini ve onu diğer
arkadaşlarına tanıtmalarını isteyin.
rr Çocukların çalışmalarına isimlerini yazarak onlara geri verebilir ya da oyun odasında sergileyebilirsiniz.
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21. geometrik

şekiller ›› geometrik boyama

süre: 30 dakika
malzemeler: Ek 8 - Geometrik Boyama Çalışma Kâğıdı, pastel boya
ön hazırlık: Çocuk sayısı kadar Geometrik Boyama Çalışma Kâğıdını hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara şekilleri kullanarak boyama yapacakları bilgisini verin. Her çocuğa bir adet geometrik
boyama sayfasını dağıtın.
rr Çocuklar kâğıtlarını aldıktan sonra hangi şekli hangi renge boyamak
istediklerini belirlemelerini isteyin. Daha sonra belirledikleri rengi
unutmamak için, sayfanın solunda yer alan kutucuk içindeki minik
şekillerin içini seçtikleri renkle boyayabilirler.
rr Çocuklar renklerini belirledikten sonra boyamaya başlayabilirler.
rr Çocuklar çalışmalarını tamamladıktan sonra etkinlikte birden fazla çocuk varsa bir fon kartonunda
çalışmalarını birleştirebilir ve sergileyebilirsiniz.

22. geometrik

şekiller ›› üç boyutlu cisimler

süre: 30 dakika
malzemeler: Geometrik cisimler takımı, renkli fon kartonu, eski dergiler, yapıştırıcı, makas
Üç Boyutlu Cisim
uygulama adımları:
rr Çocuklara önceki yapılan etkinliklerde iki boyutlu şekiller üzerinde çalıştıklarını belirtin. Çevremizde
birçok üç boyutlu cisim de olduğundan söz edin. İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasındaki farkı
görselleştirebilmek için bir küp ve bir küpün tabanı boyutlarında fon kartonundan kesilmiş bir kareyi
çocuklara gösterebilirsiniz.
rr Bu etkinlikte geometrik cisimlerle ilgili bir çalışma yapacağınız bilgisini verin. Çocuklara bildikleri
geometrik cisimleri sorun ve çevrelerindeki nesnelerden bu cisimlere örnek vermelerini isteyin.
rr Çocuklara etkinlikte kullanacağınız silindir, koni, küp, piramit ve dikdörtgenler prizması cisimlerini
gösterin. Çocuklar cisimleri çok iyi tanımıyorlarsa isimlerini 1-2 kere tekrarlayın ve çocuklara
tekrarlattırın.
rr Sonrasında her çocuğa bu cisimlerden birini verin ve fon kartonunun üst bölümüne yapıştırmalarını
isteyin. Bu işlem tamamlandıktan sonra eski dergileri inceleyerek bu cisimlere örnek olabilecek/
benzeyen nesneler bulmalarını isteyin. Nesneleri bulmalarına ve kesmelerine siz de yardımcı olun.
Bulup kesilen nesneleri fon kartonunda ilgili cismin altına yapıştırmalarını sağlayın. Bu şekilde tablette
yer alan çalışmaya benzer bir çalışma ortaya çıkacaktır.
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23. hayvanlar

›› hayvanlardan takma isim bulma

süre: 15 dakika
uygulama adımları:
rr Çocuklara aşağıdaki soruları sorarak, yanıtlarını alın ve etkinliğe giriş yapın.
 Evinizde hiç hayvan beslediniz mi? Evinde hayvan besleyen bir arkadaşınız var mı?
 Beslediğin ya da arkadaşlarının besledikleri hayvanların isimleri var mı? Bildiğiniz hayvan isimleri
neler?
 Bir hayvanat bahçesine gittiniz mi? En çok merak ettiğiniz hayvan hangisi?
 Sizce en hızlı hayvan hangisi? En uzun? En yüksek sesi çıkaran? En yükseğe zıplayan? En çok yiyen?
En güçlü? En cesur? En korkak? En tehlikeli? En sevimli?
rr Çocuklara kendilerine en yakın hayvanı düşünmelerini isteyin ve zaman verin. ‘Size en çok benzeyen
ya da ortak bir özelliğinizin olduğu hayvan hangisi olabilir?’ sorularını sorarak; kendileri için bir lakap,
takma isim bulmalarını isteyin. Bu etkinliğin sonuna kadar hatırlayabilirseniz, çocuklara lakaplı isimleri
ile hitap edin.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Eğlenceli Bilim
Etkinliklerinde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

24. hayvanlar

›› bu ses kime ait?

süre: 10 dakika
malzemeler: Ek 9 - Hayvan Kartları
uygulama adımları:
rr Çocuklara hayvan taklitleri yapıp yapmadıklarını sorun. Yapmak
isterseniz siz de hayvan sesleri çıkararak çocuklara örnek
verebilirsiniz.
rr Hayvan kartlarını gösterin ve gösterdiğiniz hayvanların seslerini
çıkarmayı denemelerini isteyin.
rr Ses çalışmaları için çocuklara zaman verin ve çocuklara bir
hayvanat bahçesine geziye gittiklerini hayal etmelerini isteyin.
rr Gözlerinizi kapatın ve işaret verdiğinizde her çocuğun bir hayvan sesini çıkarmasını isteyin. Gözleriniz
kapalı iken, çocukların çıkardığı sesleri dinleyin. Daha sonra gözlerinizi açın ve duyduğunuz hayvan
seslerinden hangi hayvanların olduğunu ve sesin geldiği yere göre de nerede olduğunu tahmin edin.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Eğlenceli Bilim
Etkinliklerinde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.
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25. hayvanlar

›› ormana yürüyüş

süre: 20 dakika
uygulama adımları:
rr Çocuklara hayvanların bir yerden başka bir yere nasıl gittiklerini sorun.
 Uçarak
 Koşarak
 Yürüyerek
 Zıplayarak
 Sıçrayarak
rr Etkinliğin ikinci aşamasında çocukların oturarak hayvanların hareketlerini taklit etmelerini isteyin.
Çocuklar hareketleri ayakta ilerlemeden yapabilir ya da oturdukları yerde baş ve kollarını kullanarak da
deneyebilirler. Hareketlere, sesleri de katmalarını isteyin.
rr Çocuklar, oturdukları yerde, seslerini, kollarını ve yüz ifadelerini kullanabileceklerini söyleyin ve
örnek verin.
 Çok cesur bir aslan sürüsü yürüyor…
 Çok yaramaz bir tavşan sürüsü yürüyor… gibi...
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Eğlenceli Bilim
Etkinliklerinde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

26.

hayvanlar ›› bu ayak izi kime ait?

süre: 20 dakika
malzemeler: Ek 9 - Hayvan Kartları, Ek 10 - Ayak İzi Kartları, hamur yapıştırıcı, kalem, tahta ya da fon
kartonu
uygulama adımları:
rr Bir önceki etkinliğin hemen ardından bu çalışmayı yapacaksanız, çocukların dinlenmeleri için
biraz vakit verin.
rr Çocuklar hazır olduğunda, odada bazı ayak izleri bulduğunuzu söyleyin.
Çocuklara ayak izlerini gösterin ve onlardan ayak izlerinin ait oldukları
hayvanları tahmin etmelerini isteyin.
 Bu ayak izi kimin olabilir sizce?
 Nasıl bir hayvan? Ne kadar büyük? Ne kadar küçük? Sizce kaç kilodur?
 Hızlı mı yürüyordur? Zıplayabiliyor mudur?
 Kaç ayağı olabilir?
rr Çocukların tahminlerini aldıktan sonra, ayak izleri kartlarını tahtaya/kartona
yapıştırın ve hepsinin altına ait olduğu hayvan kartını yapıştırın.
rr Tüm ayak izleri tamamlandığında, diğer etkinliğe geçebilirsiniz.
gönüllü notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Eğlenceli Bilim
Etkinliklerinde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.
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27. hayvanlar

›› bu ev kime ait?

süre: 10 dakika
malzemeler: Ek 11 - Ev/Yuva Kartları, hamur yapıştırıcı
uygulama adımları:
rr Tahtadaki/kartondaki ayak izi ve hayvan kartlarının yanına ev/
yuva kartlarını karışık bir şekilde yapıştırın.
rr Çocuklara, hayvanların hangi eve gideceğini bulmalarını isteyin
ve eşleştirmeyi çocukların yapmalarını isteyin. Ayak izi kartları,
hayvan kartları ve Ev/Yuva Kartlarını eşleştirmelerini isteyin.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki
etkinliği, dilerseniz de Eğlenceli Bilim Etkinliklerinde yer alan
“Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

28. hayvanlar

›› hayvan maskeleri

süre: 20 dakika
malzemeler: Ek -12 Hayvan Maskeleri Çalışma Kâğıdı, boya kalemi, ip/kurdele, makas
ön hazırlık: Maskeleri etkinlikten önce keserek hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara, hayvan maskelerini gösterin. Herkese bir maske ve boya
kalemleri vererek kendi maskelerini tasarlamalarını isteyin. Tüm
tasarımlar bittikten sonra, herkesin maskesini takmasını isteyin.
rr Tüm çocukların maskelerindeki hayvanların duruş ya da bildikleri bir
hareketlerini, ellerini ve kollarını kullanarak canlandırmalarını ve yan
yana durmasını isteyin. Herkes hazır olduğunda bir fotoğraf çekin ve
fotoğrafı çocuklara gösterin.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz de Eğlenceli Bilim
Etkinliklerinde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

29. hayvanlar

›› kuş sürüsü

süre: 20 dakika
malzemeler: Renkli, desenli kartonlar ya da kalın dergi kapakları, ataş, bant, makas, pipet, kraft kâğıdı
Kuş Sürüsü
ön hazırlık: Pipetleri birbirine yapıştırarak ana bir dal ve ara dallar yaparak, kuşları koyabileceğiniz bir
ağaç dalı yapabilirsiniz. Varsa kraft ya da gazete kâğıdı ile pipetleri sarabilir ve üzerlerini kapatabilirsiniz.
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Farklı büyüklüklerde kuş kalıpları hazırlayın ve çocukların bu kalıpları kullanarak, kuş çizmelerini
kolaylaştırabilirsiniz. Tablet üzerinden yapım aşamalarına ve yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara, malzemeleri verin ve yaptığınız ağaç dalını gösterin.
rr Bir örnek kuş çizin ve ataşı açarak kuşun ayakta durmasını
sağlayın. Daha sonra çocuklara, önceden hazırladığınız kuş
kalıplarını ve ataşları verin.
rr Çocukların kuşları yaparak, dala ya da bir yere dizmelerini isteyin.
 Çocuklar, kuş sesleri çıkararak kuşlarını seslendirebilir.
 Her kuşa ait sesi çocuklara göstererek, seslere göre kuşları
akıllarında tutmaya çalışmalarını isteyebilirsiniz. Sonra da sesi çıkararak, sesin hangi kuşa ait
olduğunu hatırlamalarını isteyebilirsiniz.
 Kuşları, varsa uygun bir yerde sergileyebilirsiniz.
uygulama notu: Bu etkinliğin ardından dilerseniz bir sonraki etkinliği, dilerseniz Eğlenceli Bilim
Etkinliklerinde yer alan “Hayvan” temalı etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

30. oyuncaklar

›› oyuncak kutusu

süre: 15 dakika
uygulama adımları:
uygulama notu: Bu aşamayı 3 ve 4. yaş grubunda uygularken; etkinlikleri birlikte oyuncak yapma ve
oyuncaklar ile oynama şeklinde uygulamayı tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz de bir oyuncak seçerek
etkinliği yapabilirsiniz.
rr Çocuklara aşağıdaki soruları sorarak, yanıtlarını alın ve etkinliğe giriş yapın.
 En sevdiğiniz oyuncak hangisi?
 Nasıl bir şey? Büyük mü? Sesli mi? Işıkları var mı? Hareket ediyor mu?
 Kim aldı? Nereden aldın?
 Bu oyuncağı kiminle paylaşmak istersiniz?
 Hayvanların da oyuncakları var mıdır? Mesela bir kedinin oyuncakları olur mu?
rr Çocuklara ‘Siz bir oyuncak olsaydınız, nasıl bir oyuncak olurdunuz?’ sorusunu sorun. Çocukların
istedikleri yerde ve pozisyonda olmak istedikleri oyuncağın şeklini almalarını isteyin. Her çocuğun
yanına giderek, sesli bir şekilde hangi oyuncak olduğunu tahmin edin. Aşağıdaki şekilde çocuklara
sorular sorabilirsiniz:
“Çok ilginç bir oyuncak bu… Daha önce hiç görmemiştim… Nasıl çalışıyor acaba? Burnuna bassak çalışır mı
acaba? Bir deneyelim mi? Sizce ses çıkarıyor mu? Sizce arkadaşınız nasıl bir oyuncak oldu? Ne ile çalışıyor
olabilir? Pille mi yoksa suyla mı, Güneşle mi?” gibi…
rr Tahminlerde bulunduktan sonra, çocuğun nasıl bir oyuncağı canlandırdığını anlatmasını isteyin.
rr Çocuklara “Peki, hiç oyuncak yaptınız mı? Yapmak ister misiniz?” sorusunu sorun ve diğer
etkinliğe geçin.
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31. oyuncaklar

›› dans ettiren oyuncak

süre: 30 dakika
malzemeler: Plastik halkalar/uzun pipetler, renkli kurdeleler, müzik, makas
Müzik
ön hazırlık: Etkinlik öncesinde tüm malzemeleri çocuk sayısı kadar hazır bulundurun. Makas ile yapılacak
işlemleri önceden yapın. Tablet ya da müzik setinden farklı müzik parçalarını hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara malzemeleri göstermeden önce, dans ettiren bir oyuncak yapacağınızı söyleyerek çocukları
heyecanlandırın. Nasıl bir oyuncak olacağı konusunda çocukların tahminlerini alın.
rr Çocuklara malzemeleri verin ve bir grup malzemeyi de siz kendiniz için ayırın. Çubuk veya halka ne
kullanıyorsanız, aynı boylarda uzun renkli kurdeleleri kesin ve şekildeki örneklerdeki gibi bağlayın.

rr Her aşamayı yaparak çocuklara gösterin ve çocukların da sizinle birlikte her aşamayı
gerçekleştirmelerini isteyin.
rr Çocukların her iki elini de kullanmaları için, 2 adet oyuncak yapmasını isteyin.
rr Çocuklara yapmaları konusunda destek olun ya da annelerinden yardım isteyin.
rr Herkes oyuncağını tamamladıktan sonra müziği açın ve çocukların ayakta ya da oturur şekilde oyuncağı
kullanarak dans etmelerini/oyuncağı kullanmalarını isteyin.
rr Çocukların oturmalarını isteyin.
rr Müziği yavaştan hızlıya olacak şekilde farklı ritimlerde seçin. Müziğin ritmine göre oyuncağı hareket
ettirmelerini isteyin.
rr Çocuklardan birini orkestra şefi olarak seçin ve müzikle yaptığı hareketleri diğer çocukların da
yapmalarını isteyin. Bir tren oluşturabilir ve trenin başına geçerek, sizin yapacağınız figürleri taklit
etmelerini isteyebilir ve hep birlikte dans edebilirsiniz.
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32. oyuncaklar

›› strateji geliştiren oyuncak

süre: 20 dakika
malzemeler: Plastik/kâğıt bardaklar, ip, tahta kalemi/kurşun kalem ve kâğıt
uygulama adımları:
rr Çocuklara gruplara ayırın ve her grubun oyunu denemelerini sağlayın. Yaş grubuna göre, aşağıdaki
alternatifleri kullanabilirsiniz.
1. Alternatif
 Bir bardağın altını delerek, tahta kalemi/kurşun kalemi yerleştirin.
Kalemin ucunun bardağın altında kalmasını sağlayın. Bardağın ağız
kısmına ip bağlayın. Bu ipin üzerine de aralarında eşit mesafe bırakacak
şekilde 4 adet yeni ip bağlayın. Yandaki görselden destek alabilirsiniz.
 Her ipi bir çocuğun tutmasını isteyin ve çocuklara bir şekil verin. Kare,
üçgen, daire…
 Çocukların, birlikte hareket ederek verdiğiniz şekli, bardağın ucundaki
kalem ile çizmelerini isteyin.
2. Alternatif:
 Plastik bardaklara, şekildeki gibi ipleri bağlayın ve çocukların iplerden
tutarak; üst üste koymalarını isteyin.

33. oyuncaklar

›› dengede tutan oyuncak

süre: 15 dakika
malzemeler: Büyük balonlar
ön hazırlık: Her çocuk için bir adet olacak şekilde balonları şişirerek önceden hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Çocuklara malzemeleri göstermeden önce, dengede tutan ve hiç kımıldamadan oynayacağımız bir
oyuncak yapacağınızı söyleyerek çocukları heyecanlandırın. Nasıl bir oyuncak olacağı konusundan
çocukların tahminlerini alın.
rr Çocukların oturmalarını isteyin. Şişirdiğiniz balonlardan her çocuğa bir balon gelecek şekilde dağıtın.
rr Daha sonra balonları kafalarında, omuzlarında, ellerinde ve oturarak ayak bileklerinde tutmalarını
isteyin.
rr Yaş grubuna ve çocukların potansiyellerine göre 10’a; 15’e kadar sayarak çocuklara süre tutabilirsiniz.
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34. oyuncaklar

›› nefes aldıran oyuncak

süre: 30 dakika
malzemeler: Küçük plastik top/pinpon topu, pipet
rr Çocuklara malzemeleri göstermeden önce, nefesimiz ile oynayacağımız bir oyuncak yapacağınızı
söyleyerek onları heyecanlandırın. Nasıl bir oyuncak olacağı konusundan çocukların tahminlerini alın.
rr Çocukların oturmalarını isteyin ve masaya topları koyarak başlangıç ve bitiş çizgilerini belirleyin.
rr Topları nefeslerini pipetlerden üfleyerek hareket ettirmelerini sağlayın. Etkinliği, bir yarışmaya
dönüştürebilirsiniz.

35. mevsimler

›› mevsimlerde yürüyüş

süre: 10 dakika
ön hazırlık: Eğer getirebiliyorsanız, evinizden bere, atkı, eldiven, güneş gözlüğü, şapka getirebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara aşağıdaki soruları sorarak, yanıtlarını alın ve etkinliğe giriş yapın.
 Hangi mevsimdeyiz?
 Mevsimlerin değiştiğini nasıl anlarız?
 Giysilerden? Kışın ne giyeriz? Yazın ne giyeriz?
 Havadan? Kışın hava nasıl olur? Yazın hava nasıl olur?
 Yazın dışarıda neler yapabiliriz? Kışın neler yaparız?
 Yiyeceklerden? Kışın neler yeriz? Yazın neler yeriz?
 En sevdiğiniz mevsim hangisi?
rr Çocuklar masanın etrafına otursunlar ve yönergeye göre hareketler yapsınlar.
Hava çok rüzgârlı... Şapkalarımız uçuyor… Rüzgâr o kadar arttı ki, gözümüze toz kaçıyor… Gök gürültüsünü
duydunuz mu? Bir tane daha… Yağmur yağacak! Yağmur serpiştirmeye başladı… Yağmur çok şiddetlendi…
Şemsiyesi olan yok mu? Çabuk büyük bir şemsiyenin altına girelim. Şemsiyeyi rüzgâr uçuracak, sıkı tutun…
Şemsiye uçuyor… Yağmur durdu, acele etmemize gerek yok… Burnuma bir şey düştü, soğuk ve küçük bir şey…
Ne olabilir? Kar yağıyor! Kar başladı… Her yerde kar var. Kartopu oynayalım.
36. mevsimler

›› mevsimlerin sesi

süre: 20 dakika
ön hazırlık: Eğer telefonunuz ses kaydetme özelliğine sahip ise, bu etkinlikte kullanabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklarla birlikte aşağıdaki sesleri çıkarmaya çalışın.
 Rüzgâr sesi…
 Yağmur sesi…
 Şimşek sesi…
 Kuş sesleri…
rr Daha sonra çocukları iki gruba bölün. Bir grup mevsimlere göre sesler çıkardığında diğer grubun da
sese göre, yürümelerini ya da oturdukları yerde canlandırma yapmalarını isteyin.
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rr Rüzgâr sesi… Hafif bir rüzgâr… Rüzgâr artıyor, çok şiddetli bir rüzgâr
 Yağmur çiselemeye başladı… Yağmur artıyor, çok yağmur yağmaya başladı (elleri ile masalara
vurarak yağmur sesi çıkarabilirler.)!
 Şimşekler çarpıyor!
 Rüzgâr yeniden başladı… Yağmur Yağıyor…
 Güneş açtı! Kuşlar ötüyor…
rr Çocukların çıkardıkları sesleri kaydedebilirseniz, sonrasında birlikte dinleyebilirsiniz.

37. mevsimler

›› rüzgrın oyuncağı

süre: 20 dakika
malzemeler: Ek 13 - Rüzgâr Gülü Çalışma Kâğıdı, uzun pipetler, ataş, makas,
oyun hamuru/silgi
Rüzgâr Gülü Nasıl Yapılır?
ön hazırlık: Rüzgâr Gülü Çalışma Kâğıdını her çocuk için önceden keserek hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Her çocuğa bir adet Rüzgâr Gülü Çalışma Kâğıdı dağıtın.
rr Tablette yer alan Rüzgâr Gülü Nasıl Yapılır? yönergesindeki adımları takip
ederek, çocuklarla birlikte rüzgâr güllerini yapın. Rüzgâr Gülü Çalışma Kâğıdı
ile rüzgâr güllerinizi daha renkli ve eğlenceli bir şekilde tasarlayabilirsiniz.
uygulama notu: Ataşın kâğıtlardan geçirilmesi kısmını siz yapabilirsiniz
ve ataşın ucuna silgi parçası ya da oyun hamuru yapıştırarak güvenli hale
getirmeyi unutmayın.
rr Herkes rüzgâr güllerini tamamladıktan sonra, bir önceki etkinlikte
kaydettiğiniz rüzgâr sesini açın. Sese gör çocukların rüzgâr gülüne
üflemelerini ve onu hareket ettirmelerini isteyin.

38. mevsimler

›› ısınma oyunu

süre: 10 dakika
uygulama adımları:
rr Çocukları yan yana oturtun.
rr Aşağıdaki yönergeyi verin. Bir tur denemek için oynayın ve oyunu daha sonra hızlandırın.
 Sonbahar dersem, herkes şemsiyelerini açsın. Herkesin şemsiyesi var mı? Elinizde bir şemsiye
olduğunu hayal edin. Şemsiyeleriniz nasıl? Ne renk? Üzerinde ne var? Nasıl açılıyor?
 Kış dersem, herkes bana kartopu fırlatsın!
 İlkbahar dersem, herkes elleri ile kelebek yapsın ve kelebekleri uçursun…
 Yaz dersem, herkes kolları ile bana doğru yüzsün…
rr Yaş grubu 6 ise, bu etkinliği bir yarışmaya dönüştürebilirsiniz. Yanlış yapan çocuklar oyundan elenir ve
son kalan çocuk oyunu kazanır ve alkışlanır.
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39. mevsimler

›› resim çalışması

süre: 20 dakika
malzemeler: Ek - 14 Mevsimler Boyama Sayfaları, boya kalemleri, hamur yapıştırıcı
uygulama adımları:
rr Çocukları 4 gruba bölün ve her gruba bir boyama sayfasını
verin. Çocuklar boyamalarını tamamladıktan sonra,
mevsimleri sırası ile duvara asın.
rr Çocuklardan mevsimlerin isimlerini söylemelerini isteyin ve
her resmin önünde, o resme göre sesler çıkarmalarını isteyin.
Resimde gördüğünüz ses kaynaklarını çocuklara söyleyin ve
işaret verdiğiniz de resmi seslendirmelerini isteyin.
 Örneğin, sen yağmuru seslendir; sen rüzgârı seslendir,
sen kaçan köpeği seslendir, sen çocuğun ayak seslerini
seslendir gibi…
etkinlik sonrası için öneriler: Bu çalışmayı çocuklarla birlikte annelere sunmayı önerebilirsiniz.
Çocuklara sonrasında boyamaları için diğer mevsim boyamalarından verebilirsiniz.

40. mevsimler

›› kes-katla etkinliği

süre: 20 dakika
malzemeler: Ek 15 - Mevsim Kıyafetleri Çalışma Kâğıdı, makas
hazırlık: Yaş grubuna göre, Mevsim Kıyafetleri Çalışma Kâğıdındaki kıyafetleri keserek önceden
hazırlayabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara, kesilmiş çocuk ve kıyafet görsellerini verin.
Söyleyeceğiniz mevsimlere göre, çocuk görsellerine
uygun kıyafetleri seçerek giydirmelerini isteyin.

41. taşıtlar

›› araç kartları ile oyunlar

süre: 40 dakika
malzemeler: Ek 16 - Araç Kartları
uygulama adımları:
rr Çocuklara araç kartlarını gösterin ve araçların isimlerini
söylemelerini isteyin.
rr Araçların giderken çıkardıkları sesleri taklit etmelerini isteyin.
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rr Duvarda veya masada hayali bir yol çizgisi çizin. Araç kartlarından rastgele seçerek yolda ilerleyin.
 Araç gitmeye hazırlanıyor.
 Yavaş gidiyor.
 Hızlanıyor.
 Duruyor.
 Korna çalıyor…
rr Yaptığınız hareketlere göre, çocukların ses çıkarmalarını ve söylediğiniz duruma göre seslerini
değiştirmelerini isteyin.
rr Araç kartları ile aşağıda seçtiğiniz oyunlardan birini ya da birkaçını çocuklarla oynayabilirsiniz.
 Bir kartonu yatay kullanarak deniz, kara ve havayı temsil edecek şekilde üçe bölün ve bölümleri
tasarlayın. Örneğin, en alttaki deniz bölümüne boya kalemi ile dalgalar yapabilirsiniz; orta bölüme
yol çizgileri, üst bölümdeki havayı temsil eden bölüme ise bulut resimleri çizebilirsiniz. Kartları,
kullanım alanlarına/yerlerine göre karton üzerine çizdiğiniz bu alanlar üzerine yerleştirebilirsiniz.
 Farklı araçları seçerek, çocukların araçların korna seslerini çıkarmalarını isteyebilirsiniz. (Tren,
otomobil, itfaiye, vapur, bisiklet gibi…)
 Araçların gittikleri yerlere göre araç kartlarını gruplandırmalarını isteyebilirsiniz. (Havada gidenler,
suda (altında ve üstünde) gidenler, karada gidenler)
 Çift takım kart grubundan 4 ve 6’lı dan başlayarak hafıza kartı oynayabilirsiniz.
 Özelliklerine göre gruplandırabilirsiniz. 4 tekerleği olanlar, tekerleksiz olanlar, tahtadan yapılanlar,
camdan yapılanlar, havada gidenler gibi…
 Kartları açık olarak karışık bir şekilde dizerek, çocuklardan söyleyeceğiniz taşıt kartını bulmalarını
isteyebilirsiniz. İlk bulan çocuk kartın sahibi olacaktır. Çocuklara taşıt ismi söylerken yaş grubuna
göre ip uçlarını zorlaştırabilirsiniz:
77 Sadece taşıt adını söyleyebilirsiniz: Denizaltı nerede? gibi…
77 Fiziksel özellikleri, kullanım amaçları, sürücü tiplerine göre ip ucu verebilirsiniz:
Tahtadan yapılmış, denizde giden bir taşıt, pilotların kullandığı taşıt, en çok camı olan taşıt gibi…
42. taşıtlar

›› resim çalışması

süre: 30 dakika
malzemeler: Ek - 17 Araç Boyama Çalışma Kâğıdı, hamur yapıştırıcı,
makas, kırmızı ve yeşil renkli fon kartonu/el işi kâğıdı, karton
ön hazırlık: Kırmızı Işık ve Yeşil Işık kartlarını kırmızı ve yeşil
kartonlardan keserek hazırlayabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuklara araç boyama sayfalarını dağıtın ve istedikleri gibi boyamalarını ve tasarlamalarını isteyin.
rr Herkes tamamladıktan sonra, aracının sesini çıkarmasını isteyin.
rr Kartonu duvara asın ya da tüm çocukların görebileceği şekilde masaya koyun. Araçları yerleştireceğiniz
yol şekilleri çizin. Araç resimlerini, çocukların boyadıktan sonra istedikleri yer yapıştırmalarını isteyin.
rr Kartona her yeni araç eklendiğinde, aracın sesini de ekleyin. Tüm araçlar tamamlandığında, her çocuk
kendi aracını seslendirerek, çeşitli trafik seslerini taklit edebilirsiniz.
rr Çocuklar sesleri çıkarmaya devam ederken, kırmızı ışık kartını gösterin ve çocukların hemen susmasını
isteyin. Daha sonra yeşil kartı gösterin ve tekrar ses çıkarmalarını isteyin. Kartları gösterirken farklı
hızları deneyerek, çocukları şaşırtabilir ve etkinliği daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.
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43. oyun

saati etkinlikleri ›› yüz tamamlama

süre: 30 dakika
malzemeler: Ek 18 - Yüz Tamamlama Sayfaları, makas, bant, dil çubuğu, boya kalemleri
rr Çocuklara yandaki çalışma kâğıtlarından birer adet verin ve
istedikleri gibi yüzlerini tamamlamalarını isteyin. İsterlerse,
kendileri de farklı materyallerden aksesuarlar tasarlayabilirler.
rr Çocukların yüzleri tamamlandıktan sonra herkesin yüz
tasarımına bakarak, ismi, yaşı, en çok yapmayı sevdiği şeyler,
lakabı, takıntıları, en sevmediği şeyler, en sevdiği yemek, ne
iş yaptığı, bir gününü nasıl geçirdiği hakkında gibi sorular
sorarak çocukların yanıtlarını alın. Çocuklardan aldığınız
geri bildirimler ile ortak söylenen özelliklere çocukları
gruplandırın. Örneğin aynı şeyleri yapmaktan hoşlanan yüzleri
bir araya getirin.
rr Yaptığınız gruplandırmaya göre çocukların, diyaloglar oluşturmalarını isteyin. Dil çubuklarını yüzlerin
arka sayfalarına takarak, kukla gibi hareket ettirebilirler.
rr Flip-chart veya tahta var ise, yüzlerin kıyafetlerini ve fiziksel özelliklerini tahmin edebilir ve daha sonra
tasarlayabilirsiniz.
rr Konuşma balonları yaparak yüzleri konuşturabilirsiniz.

44. oyun

saati etkinlikleri ›› yeni bir oyun

süre: 30 dakika
malzemeler: Bir parça ip, mandal, plastik bardak, pipet, pamuk
uygulama adımları:
rr Çocukları gruplara ayırın ve her gruba materyalleri verin. Çocuklara sadece bu materyalleri kullanarak
yeni bir oyun tasarlamalarını isteyin.
 Oyuna ilk önce kim başlayacak?
 Oyun nasıl oynanıyor?
 Nasıl kazanılır?
 Oyunu kazanmak için ne yapmak gerekir?
 Oyunu kazanan kişi ne kazanır?
uygulama notu: Bu etkinliği sadece 6 yaş grubuyla uygulayabilirsiniz.
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45. oyun

saati etkinlikleri ›› çocuk oyunları

süre: 30 dakika
malzemeler: Flipchart/karton, tahta kalemi
Brugel'in Çocuk Oyunları

uygulama adımları:
rr Çocukları gruplara ayırın ve her gruba tablet üzerinden
resmi gösterin. Çocukların resmi incelemelerini isteyin.
 Resimde neler oluyor? Herkes ne yapıyor?
 Hangi oyunları oynuyorlar, bildiğiniz oyunlar var mı?
 Sizce burası neresi? Nasıl bir yer?
 Neden herkes oyun oynuyor olabilir?
 Oyunları bitince herkes ne yapacak?
 Herkes çocuk mu? Yetişkinler de var mı? Ne yapıyorlar?
rr Çocuklar resmi inceledikten sonra, aşağıdaki şekillerde etkinliği devam ettirebilirsiniz:
 Çocukların hareket kısıtlılığı yok ise, gruplara ayırıp her grubun bir sokak oyunu oynamasını ve sonra
heykel olmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra diğer arkadaşlarının, grubun oyununu tahmin etmesini
isteyebilirsiniz.
 Seçtiğiniz bir oyunu oynayabilirsiniz.
 Bilmediğiniz bir oyunun, nasıl oynandığını tahmin edebilir ve oynayabilirsiniz.
 Resimdeki oyunlarda bulunan tüm malzemeleri flip charta/kartona çizebilirsiniz. Daha sonra bu
malzemelerin hepsini kullanabileceğiniz bir oyun tasarlayabilir ya da bir tek malzeme seçip, o
malzeme ile kaç çeşit oyun oynayabileceklerini hayal etmelerini isteyebilirsiniz.

46. oyun

saati etkinlikleri ›› akılda tutma oyunu 

rr Çocuklardan oturdukları yerde gözlerini kapamalarını isteyin. Mekanda bir değişiklik yapın ya da
mekânda bulunan objelerin yerini değiştirin. Çocukların yaptığınız değişiklikleri bulmalarını isteyin.

47. oyun

saati etkinlikleri ›› akılda tutma oyunu 

rr Çocuklardan 2 gönüllü seçin ve çocukların birbirlerine arkalarını dönmelerini ve üzerlerinde
değişiklikler yapmalarını isteyin. Örneğin, paçalarını katlayabilir, düğmesini açabilir gibi… Daha sonra
çocukların yüz yüze dönmelerini ve birbirleri üzerindeki değişiklikleri fark etmelerini isteyin.

48. oyun

saati etkinlikleri ›› akılda tutma oyunu 

rr Farklı objeler bulun. Kalemler, kırtasiye malzemeleri, kâğıtlar… Objeleri bir sıra ile dizin ve çocukların
arkalarını dönmelerini isteyin. Daha sonra objelerin yerlerini değiştirin ve çocukların yerleri ya da sırası
değişen objeleri bulamalarını isteyin. Bu çalışmada süre de tutarak ya da çocukları gruplara ayırarak
oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
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49. oyun

saati etkinlikleri ›› duygulu cümleler

süre: 20 dakika
rr Çocuklara, “Eeee…, Aaaa….., Haydi…., Evet…., Hayır…” gibi.. ya da “Hay bum çika bum. Sey bum
çika çika bum. Sey bum çika çika çika çika çika çikara bum” gibi uydurulmuş bir cümleyi ağlayarak,
gülerek, kızarak, yorgun, sıkıntılı, korkmuş, heyecanlanmış, mutsuz olmuş, umursamaz ses tonları ile
söylemelerini isteyin.
uygulama notu: Bu etkinliği sadece 6 yaş grubuyla uygulayabilirsiniz.

50. oyun

saati etkinlikleri ›› ben kimim?

süre: 30 dakika
malzeme: Şapka, post-it, kalem
rr Bir şapkanın üzerine pop-it yapıştın ve üzerine isimler yazın. Yazdığınız şeyler, kişi ya da objeler olabilir.
Örneğin, Einstein ya da heykel gibi… Daha sonra post-iti çocuğun şapkasına yapıştırın ve arkadaşlarına
“Ben kimim?” sorusunu sormasını isteyin. Diğer çocuklar da, ismi söylemeden ipuçları vererek
arkadaşlarının şapkasında yazan kelimeyi bulmalarını isteyin. Örneğin, heykel: Çamurdan yapılmışsın,
hiç hareket edemezsin, seni bir heykeltıraş yapmış.
uygulama notu: Bu etkinliği sadece 6 yaş grubuyla uygulayabilirsiniz.

51. oyun

saati etkinlikleri ›› gözüm kapalı çizerim

süre: 20 dakika
malzeme: Resim kâğıdı, kalem
uygulama adımları:
rr Çocuklara resim kâğıtlarını dağıtın. Herkesin bildiği bir obje seçin. Örneğin araba, elma, dikdörtgen
gibi… Daha sonra çocuklara resim kâğıtlarını dağıtın ve kâğıdın bir yüzüne isimlerini yazmalarını ve
kâğıdı ters çevirmelerini isteyin. Kâğıdın diğer yüzüne de gözleri kapalı bir şekilde oturdukları yerde
söylediğiniz objeyi çizmelerini isteyin. Çocuklar, çizimlerini tamamladıktan sonra kâğıtları toplayın ve
duvara asın. Daha sonra herkesin, isimlerini görmeden çizdikleri resmi bulmalarını isteyin.

52. oyun

saati etkinlikleri ›› ne yapıyorsun?

süre: 15 dakika
rr Çocuklardan bir halka şeklinde ayakta durmalarını isteyin. Ortada bir ebe seçin. Oyunu çocuklara
anlatın. Halkadaki çocuklar karışık bir şekilde ebeye gidip “Ne yapıyorsun?” sorusunu sorar ve ebe ne
yapıyorsa farklı bir şey söyler. Örneğin kitap okuyorsa, “Dans ediyorum!” der ve arkadaşının yerine
geçer. Soran kişi ebe olur ve dans etmeye başlar. Biri gelip soru sorana kadar dans eder.
uygulama notu: Bu oyunu hastanelerde oynamak güç olabilir. Aile Evi’ndeki çocuklarla
uygulayabilirsiniz.
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53. oyun

saati etkinlikleri ›› balondan canavarlar

süre: 20 dakika
malzeme: Balon, yapıştırıcı, resimli dergi ve gazeteler, oynayan gözler, makas
ön hazırlık: Her çocuk için bir adet olacak şekilde balonları şişirerek önceden hazırlayın.
uygulama adımları:
rr Her çocuğa bir balon vererek ve resimli gazete ve dergilerden kesilmiş göz, kulak, ağız, burun ve saç
görselleri yapıştırıcı ile balona yapıştırarak insanlar ya da uzaylılar tasarlayabileceklerini söyleyin.
rr Balon tasarımları bittikten sonra, çocuklardan balonları rastgele birbirleriyle değiştirmeleri ve herkesin
yakaladığı balona bakarak, balondaki yüz ifadesine ya da tasarımına göre ona bir isim vermesini ve
birine benzetmesini isteyin.

uygulama notu: Göz, kulak vb. süsleme parçalarını renkli kağıt ve kartonlardan da çocuklarla birlikte
hazırlayabilirsiniz.
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54. renkli mozaik
süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli karton, elişi kâğıdı, pastel boya, yapıştırıcı, makas
Renkli Mozaik6
ön hazırlık: Elişi kâğıtlarını farklı renklerde küçük kareler halinde kesip hazırlayın. Tablet üzerinden
yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa önlerindeki küçük renkli kâğıt parçaları ile bir resim yapacağınızı söyleyin
rr Kareleri tutup yapıştırmasını ve bir şekil oluşturmasını isteyin.
rr Eğer çocuk 4 yaşında veya daha küçük ise, bir şekil çizerek, kareleri şeklin içine yapıştırmasını ve
süslemesini isteyebilirsiniz
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve benzerliklerini söyleyin. Örnek; herkes kırmızı kullanmış
gibi. Her resmi heyecan ile karşılayın ve gösterdiği emeği takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukla hayal gücünü geliştirecek
bu şekilde çalışmalar yapması için cesaretlendirin.

55. hamur robot
süre: 30 dakika
malzemeler: Oyun hamuru, dil çubuğu, pipo telleri, boncuklar, hamur şekillendirme aletleri
Hamur Robot
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Her çocuğa ayrı oyun hamuru koyun. Tablet üzerinden yapılmış
örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa önce hamuru verin ve oynamasını, ısıtmasını isteyin.
rr Dil çubuğunu ve hamur şekillendirme aletlerini verin ve bunu kullanarak hamur üzerine şekiller
yapmasını isteyin.
rr Sonrasında, hamurdan toplar, kareler ve yılanlar yapması için yönlendirin. Eğer zorlanıyorsa siz örnek
gösterin.
rr Şimdi bunları birleştirip bir robot yapacağınızı belirtin. Resimleri gösterin.
6
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rr Kollar için dil çubuğunu, uzuvları birleştirmek için de renkli pipo tellerini kullanabilir. Gözler ve diğer
süslemeler için boncukları kullanabilir.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve benzerliklerini söyleyin. Gösterdikleri emeği takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin. Her çocuk kendi hamuru
ile oynamalı ve birbirlerininkine dokunmamalıdır!
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Oyun hamurunun mikrop
taşıma riskini ve tekrar kullanılmaması gerektiğini hatırlatın. Bunu sadece bir süre daha süs olarak
saklayabilirler. Çocukların hamur gibi yumuşak malzemelerle oynarken sakinleştireceğini belirtin.

56. kğıt kukla
süre: 30 dakika
malzemeler: Kese kâğıdı, krapon kâğıdı, elişi kâğıdı, pastel boya veya keçeli kalem, oynayan gözler, pipo
teli, yapıştırıcı, makas
Kâğıt Kukla Yapım Adımları
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Örnek olması açısından öncesinde siz de bir tane hazırlayabilirsiniz.
Tablet üzerinden yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa kâğıttan bir hayvan kuklası yapacağınızı söyleyin.
rr Hangi hayvanı yapmak ister diye sorun. Ona göre elişi kâğıtlarından kulak ve göz kesmesini isteyin.
Kulakları çizerken yardımcı olun. Örnek: köpeklerin kulakları uzun olur, şöyle çizebilirsin gibi.
rr Kese kâğıdının alt tarafı (kapalı tarafı) üste gelecek şekilde tutmasını isteyin.
rr Kıvrık alt köşenin iki kenarını içe doğru kıvırın ve yüz kısmını oluşturun. Gözleri yapıştırın. Eğer gözlerin
altında benek olsun isterse, önce elişi kâğıdına benek şeklini çizip, kesebilir ve bunu yapıştırabilir.
Kulakları yapıştırmasını isteyin. Ağzı kapalı istiyorsa boya ile çizmesini isteyin. Ya da dil şekli keserek
bunu yapıştırmasını isteyin. Keçeli kalem ile kaş, burun, kulak veya kolye, küpe çizebilir veya istediği
gibi süsleyebilir.
rr Çocukla bu kukla ile oynayın. Elinize geçirin ve sizin kuklanızla konuşturun. Bu kuklanın adı ne olabilir?
Nerede yaşar? Kaç yaşında olabilir?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve farklılık ve benzerliklerini konuşun. Gösterdikleri emeği
takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun.
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etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Kuklayı gösterin ve çocukların
hastanede farklı duygular yaşayabileceğini, bazı günler mutlu hissederken, bazı günler sinirli veya hüzünlü
olabileceklerini belirtin. Anneye bu kuklayı hastane sürecinde kullanabileceğini ve çocuğun duygularını
bu kukla üzerinden araştırabileceğini anlatın. “Bu ..(kuklanın ismi).. bugün nasıl hissediyor? Acaba buradan
sıkıldı mı?” gibi sorularla çocukla iletişim kurulabilir. Çocuklar her zaman kendilerini anlatan bir kukla
yapmayabilir, fakat gene de 3. şahıs üzerinden konuşmak kolaydır. Çocuk kuklayı benimsemiş ise, hastane
personeli de bu aracı kullanabilir.

57. benim evim
süre: 30 dakika
malzemeler: Dil çubuğu, pastel boya, keçeli kalem, yapıştırıcı, büyük makas
Benim Evim Yapım Adımları
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Birkaç tane çubuğu çatı yapmak için büyük makasla kesip
hazırlayın. Her çatı için 3 çubuk gerekli. (Bu sayılar çubukların kalınlığına göre değişebilir.) Tablet üzerinden
yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa dil çubuklarından bir ev yapacağınızı söyleyin. Tablet üzerinden resimleri gösterin. Her adımı
çocukla birlikte siz de yapın ve örnek almasına izin verin.
rr Önce 2 tane çubuğu dik şekilde aralıklı olarak masaya koymasını isteyin. Çubukların üzerine yapıştırıcı
sürün. Bu yapıştırıcılı iki çubuğun üstüne 6 tane paralel çubukları dizin.
rr Çatıyı da aynı şekilde, altta yapışkanlı bir dik çubuk üzerine dil çubuklarını kırarak oluşturduğunuz farklı
uzunluklardaki parçaları dizerek oluşturun.
rr İki parçayı birleştirin ve kurumasını beklerken, bir evin duvarında neler bulunur konuşun.
rr Çocuktan keçeli kalemle evin detaylarını çizmesini isteyin. Örnek: kapı, pencere, çiçekler gibi. Sonra
pastel boya ile boyamasını isteyin.
rr Bittikten sonra, çatının kenarına 2 tane çapraz çubuk yapıştırın. İsteyenler bunu da boyayabilir.
rr Çocukla bu evin nerede olabileceğini konuşun. Kendi evine benziyor mu? Bu evde kimler yaşıyor
olabilir?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve farlılık ve benzerliklerini konuşun. Gösterdikleri emeği
takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukla sanat çalışmaları yapması
için cesaretlendirin. Her türlü sanat çalışması çocukların yaratıcılığını geliştirir ve sağlıklı gelişmesini
sağlar. Nasıl yardımcı olabileceğini anlatmak için sizin gerektiğinde nasıl yardım ettiğinizden bahsedin.
Mesela; “Yapamadığı zamanlar ben elime alıp ona nasıl yapılacağını gösterdiğimde daha kolay takip
ettiğini fark ettim. Siz de böyle yapabilirsiniz” gibi yönlendirebilirsiniz.
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58. sihirli ağaç
süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli karton, elişi kâğıdı, A4 kâğıt, pastel boya, yapıştırıcı, makas
Sihirli Ağaç Yapım Adımları
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa önlerindeki malzemelerle bir ağaç yapacağınızı söyleyin.
rr Önce tabanı oluşturması için mavi karton seçmesini isteyin. Üstüne yeşil karton veya elişi kâğıdı ile
çimen kesmesi ve yapıştırması için yönlendirin.
rr Siyah elişi kâğıdının arkasına bir ağaç gövdesi ve dalları çizmesini isteyin. Eğer çizemez ise elini
tutarak yardımcı olun veya kendiniz çizerek gösterin. Ağacı kesmesini isteyin ya da siz kesin. Kartona
yapıştırmasını isteyin.
rr Renkli elişi kâğıtlarına veya kartonlara farklı boylarda yuvarlaklar çizmesi için yönlendirin. Eğer
kesebiliyor ise bunları kesmesini isteyin veya siz keserek yardımcı olun. Yuvarlakları ağacın dallarına
yapıştırması için yönlendirin. Büyük yuvarlak üstüne farklı renkte küçük yuvarlaklar yapıştırsın. İsterse
boyalarla daha fazla yuvarlaklar da çizebilir.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Birden fazla çocuk varsa, sonunda
herkesin yaptığını ortaya koyun. Her resmi heyecanla karşılayın ve gösterdiği emeği takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin veya onun için kesin.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukla hayal gücünü geliştirecek
bu şekilde çalışmalar yapması için cesaretlendirin.

59. yara bandı sanatı
süre: 30 dakika
malzemeler: Değişik boylarda yara bantları, pastel boya, keçeli kalem
Yara Bandı Sanatı
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Yara bantlarını kutudan çıkartın. Tablet üzerinden yapılmış
örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa yara bantlarından bir resim yapacağınızı söyleyin. Tablet üzerinden örnek resimleri gösterin.
rr Çocuğun bantları açıp sayfaya yapıştırmasına yardım edin. Bunları istediği şekilde koyabilir, doğru veya
yanlış olmadığını hatırlatın.
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rr Bittikten sonra istediği boya ile etrafını veya üstlerini süslemesini isteyin.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve farklılık ve benzerliklerini konuşun. Gösterdikleri emeği
takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocuğun etrafında bulduğu ve
korktuğu malzemelerden yeni birşeyler yaratmasının onun için rahatlatıcı ve alışmasına yardımcı
olacağını belirtin.

60. konuşan kart
süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli karton, elişi kâğıdı, pastel boya veya keçeli kalem, yapıştırıcı, makas
Konuşan Kart Yapım Adımları
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Kendinize de bir karton seçin. Tablet üzerinden yapım adımlarını
takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa istediği renk bir karton seçmesini söyleyin.
rr Kartonu ikiye katlamasını isteyin. Bu sırada yönergeleri siz de uygulayın ve örnek olun.
rr Kartonun kıvrık tarafında, 3’te 2‘sine denk gelecek şekilde keseceği yeri işaret edin. Küçük ve kıvrık
kenara dik bir kesik atmasını isteyin.
rr Kesik kenarları alıp dışa doğru kıvırması için yönlendirin. Kat yerleri belli olacak şekilde bastırsın.
rr Sonra bu uçları açmasını ve kartonun içine doğru itmesini isteyin. Üçgen şeklinde boşluk kalmış olması
gerekir.
rr Kartonun uzun kıvrımından açtığında dışarı doğru çıkan ve bir ağız gibi görünen bir delik olmuş olması
gerekli. Açıp bakmasını söyleyin.
rr Eğer ağız açıklığı var ise, kartonun iki ucunu yaklaştırıp uzaklaştırarak bu ağzın açılıp kapandığını fark
etmesini sağlayın.
rr Bu ağzın etrafına boyalarla bir surat yapmasını isteyin. Bu bir hayvan olabilir, ya da bir insan olabilir.
Üzgün veya kızgın olabilir.
rr Bittikten sonra, kartonun dışını da istediği gibi süsleyebilir.
rr Çocukla bu surat ile ilgili konuşun. Bu suratın adı ne olabilir? Bize ne diyor olabilir?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve farklılık ve benzerliklerini konuşun. Gösterdikleri emeği
takdir edin.
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dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun ve
gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Kartı tanıtın ve ona sorular
sormasını isteyin. Bazen çocuklar nasıl hissettikleri hakkında konuşmak istemezler, fakat başka biri/ bir
şey gibi konuşmak daha rahat olabilir. “.... bugün nasıl hissediyor acaba? Acaba ne yapmak ister?” gibi
sorularla çocukla iletişim kurulabilir.

61. parmak çocuk
süre: 30 dakika
malzemeler: Dil çubuğu, krapon kâğıdı, keçeli kalem, yün/ip veya kurdele, boncuk, oynayan gözler,
yapıştırıcı, makas
Parmak Çocuk
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa küçük bir insan yapacağınızı söyleyin. Tablet üzerinden resimleri gösterin.
rr Çocuğa bir dil çubuğu verin ve gözleri yapıştırmasını isteyin.
rr Yün/ip veya kurdeleden saç yapmasını isteyin ve yapıştırmasına yardımcı olun.
rr Krapon kâğıdı ile kıyafet yapmasını isteyin. Kâğıdı etrafına sarıp, arkasını döndürüp yapıştırabilir veya
kurdele ile bağlayabilir. Boncuklarla süsleyebilir.
rr Keçeli kalem ile kaş, burun, kulak veya kolye, küpe çizebilir.
rr Çocukla bu surat ile ilgili konuşun. Bu insanın adı ne olabilir? Nerede yaşar? Kaç yaşında olabilir?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve farklılık ve benzerliklerini konuşun. Gösterdikleri emeği
takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun ve
gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Parmak çocuğu gösterin ve onunla
konuşabileceğini, çocuk için hayal etmenin yaratıcılığı beslediğini paylaşın. “.... bugün nasıl hissediyor
acaba? Acaba hangi yemekleri sever?” gibi sorularla çocuğun oyununa katılabilir.
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62. “aslı der ki...”
süre: 30 dakika
malzemeler: Resim kâğıdı, pastel boya
Aslı Der ki…
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa “Aslı der ki..” diye başlayan bazı şeyler söyleyeceğinizi ve sizin söylediklerinizi önündeki kâğıda
çizmesini isteyin. Siz söylemeden birşey çizmeyecek. Bir renk pastel seçmesini isteyin.
rr Sonra aşağıdaki yönergeleri çocuğa söyleyin. Bunların sırası değişebilir, ya da siz aklınıza gelen farklı
şeyler ekleyebilirsiniz:
 Aslı der ki, 3 yuvarlak çiz
 Aslı der ki, yanındaki ile pastel değiştir
 Aslı der ki, noktalar koy
 Aslı der ki, bir yüz çiz
 Aslı der ki, daha hızlı çiz
 Aslı der ki, yeni bir renk seç
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve aynı yönerge ile ortaya çıkan resimlerin benzerlik ve
farklılıklarını konuşun. Söylediklerinizi takip etmeye çalışmasını takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukların kısa ve net yönergeler
aldığında daha iyi anladığını ve bu kurallara daha güzel uyduğunu belirtin. Anneye nasıl olabileceğini
anlatmak için sizin nasıl yönerge verdiğinizden bahsedin.

63. gökkuşağı ve bulut
süre: 30 dakika
malzemeler: Top pamuklar, beyaz karton, krapon kâğıdı, keçeli kalem, renkli kurdeleler, yapıştırıcı, makas
Gökkuşağı ve Bulut
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz
uygulama adımları:
rr Çocuğa gökkuşağı görüp görmediğini sorun. Başka yanında ne olabilir? Güneş ve bulut?
rr Şimdi gökkuşağı ve bulut yapacağınızı söyleyin. Kartona büyük bir bulut çizmesini isteyin. Bunu
kesmesini isteyin.
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rr Bulutun ortasına bir surat çizmesi için yönlendirin.
rr Gökkuşağının hangi renklerden oluştuğunu biliyor mu diye sorun. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve
mor krapon kâğıdından bu renkleri oluşturacak ince uzun ve renkli parçalar kesmesini isteyin. Veya
kurdeleleri kullanabilir.
rr Parçaları bulutun arkasından aşağı sarkacak şekilde yapıştırması için yönlendirin. Sonra ön tarafına
pamukları yapıştırmasını isteyin. Suratı boyayabilir.
rr Çocukla bulutlar ve mevsimlerle ilgili konuşun. En çok hangi mevsimi sever?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve nasıl göründüğünü konuşun. Gösterdikleri emeği takdir
edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocuğun etrafında bulduğu ve
korktuğu malzemelerden yeni birşeyler yaratmasının onun için rahatlatıcı ve alışmasına yardımcı
olacağını belirtin.

64. hamurdan yemekler
süre: 30 dakika
malzemeler: Oyun hamuru, boncuklar, hamur şekillendirme aletleri ya da kalemler
Hamurdan Yemekler7
ön hazırlık: Her çocuğa ayrı oyun hamuru koymayı unutmayın. Tablet üzerinden yapılmış örneklere
bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa önce hamuru verin ve elinde oynamasını, ısıtmasını isteyin.
rr Top ve yılan yapmayı gösterin. Hamur şekillendirme aletleri ya da kalem ile hamur açmayı öğretin. Eğer
isterse hamurda kalemin/aletlerin ucu ile izler de yapabilir.
rr En sevdiği yemekleri sorun. Yapması kolay olan yemek çeşitlerini tercih edin: pizza, pasta, kek, makarna
gibi.
rr Şimdi bu hamurdan en sevdiği yemeği yapmasını isteyin. Nasıl görünüyor bu yemek? Ne renk olabilir?
İsterse boncuklarla süsleyebilir.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve herkes yemekleri tahmin etmeye çalışsın. Gösterdikleri
emeği takdir edin.

7

http://simplyfreshottawa.com/2011/09/14/wordless-wednesday-playdough-food/ sayfasından esinlenilmiştir.
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dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin. Her çocuk kendi hamuru
ile oynamalı ve birbirlerininkine dokunmamalıdır!
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Oyun hamurunun mikrop
taşıma riskini ve tekrar kullanılmaması gerektiğini hatırlatın. Bunu sadece süs olarak bir süre daha
saklayabilirler. Çocukların hamur gibi yumuşak malzemelerle oynarken sakinleştireceğini belirtin.

65.

duygu kolajı

süre: 30 dakika
malzemeler: A4 kâğıtlar, dergiler, pastel boya, kuru boya veya keçeli
kalem, yapıştırıcı, makas, Ek 19 - Duygu Görselleri
Duygu Kolajı
ön hazırlık: Malzemeleri önceden masaya dizin. Dergilerden farklı
ifadeleri olan insan resimleri kesip hazırlayın, dergilere bakmak dikkat dağıtıcı olabilir. Ayrıca Ek 19 - Duygu
Görselleri’nden de yararlanabilirsiniz. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa çeşitli duyguları tanıyıp tanımadığını sorun. Birlikte bir duygu listesi yapmaya çalışın.
Örneklerle duyguyu onun bulmasını sağlamaya çalışın. Mesela; yeni bir oyuncak geldiğinde nasıl
hissedersin? Annen sana kızarsa ne hissedersin? gibi. Eğer çocuk duyguları veremezse siz mutlu olabilir
mi? gibi sorun. En az 5 duygu bulmasını isteyin. Mutlu, kızgın, üzgün, sıkılmış, korkmuş, yorgun, kıskanç,
şaşkın, utangaç gibi duygular kullanılabilir.
rr Bir kartona bu duyguları yazın veya çocuk yazabiliyorsa kendi yazsın.
rr Her duygunun altına bunu gösteren bir surat resmi bulup yapıştırmasını isteyin.
rr Eğer isterse bitirdikten sonra resmini bulamadığı duygular kaldı ise bunları çizmesi için
yönlendirebilirsiniz.
rr Çocukla bu duyguları hissettiğinde neler yaptığını konuşun. Mesela mutlu olunca nasıl? Üzgünken
nasıl? gibi.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun. Benzerlik ve farklılıkları konuşun.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun,
gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocuğun hastanede farklı
duygular yaşayabileceğini, bazı günler mutlu hissederken, bazı günler sinirli veya hüzünlü olabileceğini
belirtin. Bazen çocuklar nasıl hissettikleri hakkında konuşmak istemezler. Anneye bu çalışmayı hastane
sürecinde kullanabileceğini ve çocuğun duygularını bu şekilde sorabileceğini anlatın. “Bugün sen nasıl
hissediyorsun? Acaba bu resimdeki suratlardan hangisi sana yakın?” gibi sorularla çocukla iletişim
kurulabilir. Çocuk bu resmi yatağının yanına asabilir ve hastane personeli de bu aracı kullanabilir.
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66. güzel dönence
süre: 30 dakika
malzemeler: Dil çubuğu, pipo telleri, pastel boya, kuru boya veya keçeli kalem, yün/ip veya ince kurdele,
yapıştırıcı, makas, Ek 20 - Hayvan Resimleri8
Örnek Dönence Resimleri
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Hayvan Resimlerini göstermek üzere
hazırlayın ama kendi çizmek istemezse diye boyamaları yanınızda ve kapalı tutun.
Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa tablet üzerinden oyuncak dönence resimleri gösterin. Birlikte en sevdiği hayvanlardan oluşan
bir dönence yapacağınızı belirtin.
rr Çocuğa iki dil çubuğu verin ve bunları artı şeklinde tutmasını isteyin. Bu ikisini pipo teli ile birleştirebilir.
Eğer yapamaz ise siz tutun ve onu bağlaması için yönlendirin.
rr Arkasından oluşan 4 kola yün, ip veya ince kurdele bağlamasını isteyin. Bunlar aynı veya farklı
uzunluklarda olabilirler.
rr Çocuktan 4 tane sevdiği hayvanı çizmesini isteyin. Çizmek istemezse hazır boyamaları da
kullanabilirsiniz. Bunları boyayıp, kesmesi için yönlendirin.
rr Eğer çocuk daha fazla hayvan yapmak isterse, 4 tane sarkan ipe, yatay şekilde birer dil çubuğu
bağlaması için yönlendirin. Gerekirse o çubuğu tutsun ve siz bağlayın. Bu şekilde 8 hayvanlık yer olur.
rr Bu resimleri kestikten sonra ipe yapıştırmasını veya delip bağlamasını isteyin. İsterse daha fazla detay
katabilir ve krapon kâğıdı ile süsleyebilir. Tahta kolları boyayabilir veya sarabilir.
rr Çocukla bu hareketli dönence hakkında konuşun. Sevdiği hayvanlar hangileri? Neden seviyor? Güçlü
hayvanlar mı? Bunu odasında nereye asabilir?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkes yaptıklarını ortaya koyar ve sadece istediği kadar bilgi paylaşır.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada ve kesmede zorlanabilir. Mutlaka yardım ister
mi diye sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukların hastanede keyifsiz
olabileceklerini veya ağrılı olabileceklerini belirtin. Anneye bu dönenceyi hastane sürecinde çocuğu ile
kullanabileceğini, odanın bir yerine asıp buna bakmasını isteyebileceğini ve bu hayvanlar hakkında konu
açabileceğini anlatın.

8

http://www.tlsbooks.com/preschoolcoloringpages.htm sayfasından esinlenilmiştir.
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67. parmak boyadan hayvanlar
süre: 30 dakika
malzemeler: Parmak boyası, beyaz resim kâğıdı, keçeli kalem veya pastel boya, peçete, ıslak mendil, palet
Parmak Boyadan Hayvanlar9
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Peçete mutlaka yakınınızda olsun. Her çocuk için boyaları
kullanacağı ayrı bir palet hazırlayın. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa hiç parmak boyası yaptı mı diye sorun. İçinde boyalar olan paleti verin ve içine parmağını sokup,
sonra kâğıda dokunmasını isteyin.
uygulama notu: Genellikle çocuklar parmak boyası ile çok heyecanlanır, fazla boya almamalarına
dikkat edin.
rr Kâğıtta farklı şekiller deneyebilir. Yuvarlaklar, çizgiler, helezonlar gibi. Gerekirse siz elinden tutup
yönlendirin.
rr Çocuk boyalara ısındıktan sonra temiz bir kâğıt koyun ve parmak veya el izlerini kullanarak buraya
hayvanlar çizmesini isteyin. Gerekirse boyalar kuruyunca pastel veya keçeli kalem ile uzuvlar için
eklemeler yapılarak hayvanlar oluşturabilirsiniz.
dikkat: Arada ellerini temizlemesi gerekebilir, dikkat edin. Temizleme için ıslak mendil kullanabilirsiniz.
rr Çocukla bu resim hakkında konuşun. Parmak boyasını sevdi mi? Hayvanları yapmak zor geldi mi?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkes yaptıklarını ortaya koyar ve sadece istediği kadar bilgi paylaşır.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Eğer çocuk kataterli eli ile boyayacaksa,
katatere bulaşmayacağından emin olun ya da diğer elini kullanmasını isteyin. Mutlaka yardım ister mi
diye sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. Her çocuk kendi boyası ile çalışmayı yapabilir. Boyaları
paylaşmamaları gerektiği bilgisini mutlaka verin.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukların elleri ile yaptıkları
çalışmaların onlara çok iyi geldiğini ve sakinleştireceğini belirtin. Boyaların mikrop taşıma riskini ve
paylaşmamanın önemini hatırlatın.

68. sevimli canavarlar
süre: 30 dakika
malzemeler: Oyun hamuru, pipo telleri, boncuklar, oynayan gözler, hamur şekillendirme aletleri
Sevimli Canavarlar
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin ve her çocuğa ayrı oyun hamuru koyun. Tablet üzerinden yapılmış
örneklere bakabilirsiniz.
9
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uygulama adımları:
rr Çocuğa önce hamuru verin ve oynamasını, ısıtmasını isteyin.
rr Sonrasında, hamurdan toplar, kareler ve yılanlar yapması için yönlendirin. Eğer zorlanıyorsa siz örnek
gösterin.
rr Şimdi bunlardan çeşitli canavarlar yapacağınızı söyleyin. Gerekirse tablet üzerinden örnek resimleri
gösterin.
rr Gözler, uzuvlar için pipo telleri ve diğer süslemeler için boncukları kullanabilir.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve benzerliklerini söyleyin. Gösterdikleri emeği takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin. Her çocuk kendi hamuru
ile oynamalı ve birbirlerininkine dokunmamalıdır!
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Oyun hamurunun mikrop
taşıma riskini ve tekrar kullanılmaması gerektiğini hatırlatın. Bunu sadece süs olarak bir süre daha
saklayabilirler. Çocukların hamur gibi yumuşak malzemelerle oynarken sakinleştireceğini belirtin.

69. hareketli bebekler
süre: 30 dakika
malzemeler: Beyaz karton, pastel boya veya keçeli kalem, maşa raptiye, delgeç,
makas, Ek 21 - Bebek Parça Şablonu
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden yapılmış örneklere
bakabilirsiniz.
Hareketli Bebekler
uygulama adımları:
rr Çocuğa bebek parçalarının bulunduğu sayfayı verin ve kesmesini isteyin. Eğer zorlanıyorsa siz kesin
veya sonrasında düzeltin.
rr Kesilen parçalara delgeç ile delik açmasını ve maşa raptiye ile parçaları birbirlerine eklemesini isteyin.
Raptiye delikten geçecek ve arka tarafta iki ayağı ayrılarak bastırılacak. Uzuvların hareket ediyor olması
gerekli.
rr Şimdi bebeği istediği gibi süsleyebilir, arkası ve önünü boyayabilir. İstenirse diz, dirsek gibi yeni eklem
noktaları da oluşturulabilir.
rr Çeşitli sorular sorabilirsiniz: “Bitirdiğinde bu bebeğin adı ne olur?”, “Bu bebeğin bir hikayesi olsa nasıl
olur?”, “Günlerden bir gün .... bebek, geziyormuş...” gibi.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve hikayelerini paylaşın. Gösterdikleri emeği takdir edin.
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dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun, elinden tutarak gösterin.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Bu hareketli bebeği hastane
sürecinde kullanabileceğini ve çocuğun duygularını bu bebek üzerinden araştırabileceğini anlatın.
“Bu ..(bebeğin ismi).. bugün nasıl hissediyor? Acaba buradan sıkıldı mı?” gibi sorularla çocukla iletişim
kurulabilir. Çocuk bebeği benimsemiş ise, hastane personeli de bu aracı kullanabilir.

70. bir demet çiçek
süre: 30 dakika
malzemeler: Dil çubuğu, pastel boya veya keçeli kalem, krapon kâğıdı, elişi kâğıdı, makas, yapıştırıcı ve
boncuk, pamuk gibi süsleme malzemeleri
Bir Demet Çiçek
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin, sadece süsleme malzemelerini sonradan ortaya koyun. Tablet
üzerinden yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa her dil çubuğu ile bir çiçek yapacağınızı söyleyin. Dil çubuklarını sap kısmını oluşturması için
yeşile boyamasını isteyin.
rr Krapon veya elişi kâğıtlarını keserek taç yaprak kısımlarını oluşturmasını isteyin. İsterse ince
dikdörtgenler halinde yapabilir. İsterse daha büyükçe bir yuvarlak kesip, bunun kenarlarından
merkezine doğru yarım kesikler atarak taç yaprakları oluşturabilir.
rr Eğer isterse aynı anda birkaç çiçek birden boyayabilir ve demetini oluşturur.
rr Çiçeğin göbek kısmını süslemesini isteyin.
rr Hepsi kuruduğunda, taç yaprak kısmını sapına yapıştırmasını isteyin.
rr Bitirdiğinde bu çiçeği kime vermek ister diye sorun.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun ve benzerliklerini konuşun. Gösterdikleri emeği takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor hareket edebilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun
ve gözlemleyin. Gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocuğun etrafında bulduğu ve
korktuğu malzemelerden yeni bir şeyler yaratmasının onun için rahatlatıcı ve alışmasına yardımcı
olacağını belirtin.
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71. düşünceli suratlar
süre: 45 dakika
malzemeler: Kâğıt tabaklar, beyaz karton, pastel boya, kuru boya veya keçeli kalem, oynayan gözler,
yapıştırıcı, makas
Düşünceli Suratlar
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Kartondan düşünce balonlarını keserek hazırlayın. Tablet
üzerinden yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Her çocuğa en az 4 tane tabak verin ve bunlarla farklı duygu ve düşünceleri olan suratlar yapacağınızı
söyleyin.
rr Birlikte bir duygu listesi yapmaya çalışın. Örneklerle duyguyu onun bulmasını sağlamaya çalışın. Mesela;
yeni bir oyuncak geldiğinde nasıl hissedersin? Annen sana kızarsa ne hissedersin? gibi. Eğer çocuk
duyguları veremezse sizce mutlu olabilir mi? gibi sorun. Mutlu, kızgın, üzgün, sıkılmış, korkmuş, yorgun,
kıskanç, şaşkın, utangaç gibi duygular kullanılabilir.
rr Her tabak bir surat olacak şekilde, oynayan gözleri yapıştırmasını isteyin. Sonrasında suratları bulduğu
duygulara göre çizmesini isteyin.
rr Kestiğiniz düşünce balonlarını her surata ekleyin ve birlikte bu surat ne düşünüyor olabilir diye
konuşun.
rr Çocuktan baloncuklara düşünceleri resimlemelerini isteyin.
rr Çocukla duygularını ve düşüncelerini konuşun. Acaba mutlu olunca ne, üzgünken ne düşünüyor ve ne
yapıyor? gibi.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun. Benzerlik ve farklılıklarını konuşun.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun,
gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocukların hastanede farklı
duygular yaşayabileceğini belirtin. Anneye isterse bu suratları hastane sürecinde kullanabileceğini ve
çocuğun duygularını bu şekilde sorabileceklerini anlatın. “Bugün sen nasıl hissediyorsun? Acaba bu
suratlardan hangisi sana yakın?” gibi sorularla çocukla iletişim kurulabilir.
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72. kutu kutu otobüs
süre: 30 dakika
malzemeler: Süt/meyve suyu kutusu, 6 tane şişe kapağı, akrilik boya veya keçeli kalem, su için kap, fırça,
yapıştırıcı, makas, renkli fon kartonları, el işi kâğıtları
Kutu Kutu Otobüs
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Eğer şişe kapağınız yoksa tekerlek yapmak için kartondan
yuvarlaklar kesin. Süt/meyve suyu kutularının iyi temizlendiğine emin olun. Tablet üzerinden yapılmış
örneklere bakabilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa süt/meyve suyu kutusundan bir otobüs yapacağınızı söyleyin. Otobüsler ne renk olur? Nereye
giderler? gibi sorular sorarak, otobüsler hakkında konuşun.
rr Kutuyu istediği renge boyaması için yönlendirin. İsterse farklı renklerde kartonlar, el işi kâğıtları ile de
kaplayabilir.
rr Boya kuruduktan sonra yanlara dikdörtgenler şeklinde cam çizmesini isteyin. Sonra şişe kapaklarını
veya yuvarlakları tekerlekleri oluşturmak için siyaha boyamasını isteyin. Kuruduktan sonra, otobüse
yapıştırmasını isteyin.
rr Eğer zamanı kalmışsa, kâğıtlara insanlar çizip kesebilir ve kutunun üzerine oturtabilir. Böylece yolcuları
da yapmış olur. İsterse sonra da tamamlayabilir.
rr Çocukla bu otobüs hakkında konuşun. Acaba nereye gidiyor, içinde kimler var, ne düşünüyor
olabilirler? gibi.
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin otobüsünü ortaya koyun. Benzerlik ve farklılıklarını konuşun.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun,
gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocuğun normalde sanat
malzemesi olmayan malzemelerle yeni birşeyler yaratmasının onun için rahatlatıcı ve geliştirici
olacağını belirtin.
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73. nokta nokta resim
süre: 30 dakika
malzemeler: Renkli karton, akrilik boya, boya paleti, çubuk kulak pamuğu, kurşun kalem
Nokta Nokta Resim
ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden örnek resimlere bakabilir ve yapım adımlarını
takip edebilirsiniz.
uygulama adımları:
rr Çocuğa eskiden bazı kabilelerin resimlerini sadece noktalarla yaptığını ve hiç çizgi kullanmadığını
anlatın.
rr İstedikleri renk bir karton seçmelerini isteyin. Bu kartonun üstüne istedikleri bir hayvan veya doğa
resmini kurşun kalem ile çizmelerini isteyin. Bu resmin büyük olması gerekmektedir.
Çocuğu yönlendirin veya siz çizin.
rr Sonrasında kulak pamuğu çubuklarını boyaya batırarak, noktalarla çizdikleri resmin içini
doldurmalarını isteyin.
rr Bittikten sonra farklı bir renkle etrafını da doldurmalarını isteyin.
rr Çocukla aktivite hakkında konuşun. Kulak pamuğuyla boyamak nasıl geldi? Sadece noktalar koymak
zor muydu?
uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa
sonunda herkesin yaptığını ortaya koyun. Benzerlik ve farklılıklarını konuşun. Gösterdikleri emeği
takdir edin.
dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun,
gerekirse yapmasına yardımcı olun.
etkinlik sonrası için öneriler: Anne ile çalışma hakkında konuşun. Çocuğun normalde sanat
malzemesi olmayan malzemelerle yeni birşeyler yaratmasının onun için rahatlatıcı ve geliştirici
olacağını belirtin. Aynı zamanda hastanede yaratıcı aktivitelerle uğraşmanın çocukların dikkatini
dağıtacağını ve hastaneye alışmalarını kolaylaştıracağını paylaşın.

49

proje ekibi
Aslıhan Özcan
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Koç Üniversitesi’nde sosyoloji ve psikoloji
üzerine çift anadal yaptı. 2008’de Lesley University’de Sanat Terapisi
ve Akıl Sağlığı Danışmanlığı yüksek lisans programından mezun oldu.
Amerika’da Tewksbury Devlet Hastanesi ve Riverside Gün Hastanesi’nde
sanat terapisi stajyeri olarak çalıştı. Bireylere ve gruplara sanat terapisi
uyguladı ve dışavurumcu terapi süpervizyonları aldı. Ardından Kosair
Çocuk Hastanesi’nde sanat terapisti olarak çalıştı. Bu süreçte, fiziksel
travma yaşamış, kronik veya ölümcül hastalıkları olan pediatrik hastalar,
kardeşler ve ailelerle bireysel terapi ve grup terapisi uyguladı. 2010’da
Türkiye’ye döndü ve “Hayatın Renkleri” adını verdiği proje ile Okmeydanı
Eğitim Araştırma (eski adıyla Okmeydanı SSK), İstanbul Tıp Fakültesi
(Çapa) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri Pediatrik OnkolojiHematoloji Servislerinde gönüllü olarak sanat terapisi uyguladı. 2011’den
bu yana Amerikan Hastanesi’nde, Psikiyatri Polikliniği ve Tüp Bebek
Merkezi’nde uzman psikolog olarak çalışmaktadır. Ayrıca Koç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu’ndaki öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti
sunmaktadır.

Aslı Yıkıcı
1985 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Galatasaray
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2009–2013
yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Proje Sorumlusu
olarak çocuk hakları, yurttaşlık, araştırma, drama gibi alanlardaki projeleri
yürüttü. 2013 Nisan ayından beri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nda Eğitim
ve Gönüllü Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 2013 Ağustos ayından bu
yana “Oyun Benim İlacım” projesini de yürütmektedir.

Defne Kaya
1982 yılında Adana’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik
Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde yüksek lisans
yaptı. Şu an aynı üniversite ve bölümde doktora yapıyor. Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfında 2006–2010 yılları arasında Eğitim Programları
Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra Özel Sezin Okulunda Program
Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme uzmanı olarak görev yaptı. 2012
yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışıyor.

50

Esra Düzgün Baytekin
1983 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitimi
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, kısa bir süre öğretmenlik yaptı.
TEGV, WWF, ÖSGD, TOG ve TURMEPA gibi sivil toplum kuruluşları için
eğitim programları ve materyalleri hazırladı. 2010 yılından bu yana Söz
Danışmanlık’ta çocuklar ve gençler için çeşitli projeler tasarlamaya devam
ediyor. Oğlu Çınar’la her şeyi yeninden keşfetmeyi, yüzmeyi ve yan flüt
çalmayı çok seviyor.

Rukiye Ulusan
1980 yılında Lefkoşa’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi, TV Gazeteciliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılından bu
yana çeşitli yayınevleri, dergi ve eğitim programları için illüstrasyon
hazırlıyor. İllüstrasyonun yanı sıra kille uğraşmayı seviyor.

Yaprak Kaymak Özgür
1981 yılında İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün
ardından ABD’nin Oregon Eyaleti’nde bulunan Pacific Üniversitesi’nde
Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Dört yıl boyunca
çalıştığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda öncelikle “Kariyer
Yolculuğuma Başlıyorum” projesini yürüttü, ardından vakfın ölçme
değerlenme süreçlerinden sorumlu oldu. 2011 yılından bu yana bir yandan
Nisan Psikolojik Danışma Merkezi’nde gençler ve genç yetişkinlerle
psikoterapi seansları yürütürken bir yandan da çeşitli sivil toplum
örgütlerine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına ölçme değerlendirme
alanında danışmanlık yapıyor.

51

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen “Oyun Benim İlacım”
projesi kapsamında hazırlanan
bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma
Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın
görüşlerini yansıtmamakta olup,
içerik ile ilgili tek sorumluluk
KAÇUV’a aittir.

