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YARATICI –SANAT- OYUN FAALİYETLERİ 

 

Haz: Elif Demirhan Müzik Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

1-RENKLERE GÖRE DANS ET (3-6 yaş) 

MATERYALLER: Pinpon topu, yumurta kabı veya çok gözlü plastik kap 

Plastik kabın yuvarlak yerlerini renklerle boyayalım. İstediğimiz kadar ve plastik kabımızın 

kaç daireye sahip oluşuyla doğru orantılı olarak renkler seçelim. Benim seçtiğim renkler 

kırmızı, mavi, pembe ve yeşil. Renkleri arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Benim kabımda 9 

çukur var. Seçtiğiniz kabıın tüm çukurlarını renklerle doldurabilirsiniz. Ben 4 renk seçtim. 

Her renk bir hareketi simgelemektedir. Bunlar; 

Kırmızı: eller belde çalkala 

Mavi: eller yukarıda alkış 

Pembe: etrafında dön 

Yeşil: parmak uçlarında zıpla, şeklindedir. Siz isterseniz çocuklarınızla/ çocuğunuzla bunları 

değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz. 

Arkada çalmakta olan bir fon müziği belirleyelim. Benim seçtiğim şarkım ‘’Baby Shark‘’. 

Pinpon topunu deliklere girecek şekilde sektirerek atmaya çalışalım, hangi renge denk 

geldiğine bakalım ve şarkının sesini açarak renge denk gelen hareketi müzik eşliğinde 

yapalım. Bol alanlara gelirse tekrar topu almaya gidelim ve oyunu birisi renge atana kadar 

devam ettirelim. Tavsiyem iki oyunculu oynarsanız daha zevkli olacaktır. Yönergeleri 

https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
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mutlaka çocukla tekrar tekrar paylaşalım. Bir kağıda yazılı şekilde evin duvarına asalım. .

 

2-ANI KÖŞEMİ GÖRDÜNÜZ MÜ? (3-6 yaş) 

MATARYALLER: 4 eşit uzunlukta tahta veya plastik çerçeve oluşturulabilecek 

uzunlukla herhangi bir malzeme, ip, tutkal veya herhangi bir yapıştırıcı ve minik 

mandallar. 

Aile albümünüzden fotoğrafları çocuğunuzun anılarını canlandıracak şekilde anlatarak 

inceleyelim ve beğendiği fotoğrafları ayırmalarını isteyelim. Çerçevemizin yapımına 

geçelim.. Çocuğunuza / çocuklarınıza yardım ederek tahtaları birleştirelim, yapıştıralım ve 

köşelerini iple saralım boş olan çerçevemize istediğimiz sıklıkta iplerimizi sıralı ister dikey 

ister yatay biçimde yapıştıralım. Beraberce beğendiğiniz fotoğrafları minik mandallar 

yardımıyla tutturalım.. İsterseniz bir destekle masanızın üzerine dekoratif olarak koyun 

isterseniz duvarınıza asın anı köşemiz hazır. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc
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3-BALKONDAKİ MİNİ BAHÇEM  (2-6 yaş) 

 MATERYALLER: toprak, tohumlar, evde bulunan saksı yoksa eğer plastik atıklar vb 

Çocuklarla kahvaltıda ya da ara öğünde yediği meyve sebzelerin soframıza nasıl geldiğinden 

bahsedelim. Bu meyve ve sebzelerin bir hikayesinin olduğunu ve kimi zaman toprakta kimi 

zaman ağaçta yetiştiğinden bahsedelim. Bir elmanın yada bir rokanın kimi zaman bir biberin 

hikayesini.. Çocuklardan/ çocuktan meyvenin veya sebzenin dokusu rengi kokusu hakkında 

karşılıklı konuşarak paylaşımlarda bulunalım. Daha sonra bu meyve veya sebzenin tohumları 

olduğunu bu şekilde yetiştiğini anlatalım ve tohumlarını çıkartıp beraberce kurutalım. 

Dilerseniz bu vb. tohumları marketlerden de temin edebilirsiniz. Bazen meyve veya sebzelerin 

çimlenmesi gerektiğini bu şekilde minik dallarla hayata geldiğinden bahsedelim. 

Tohumlarımızı çocuklarımızla beraber pet şişelerden yaptığımız küçük saksılarımıza ya da 

tabaklarımıza ekelim. Belirli zamanlarda sulayalım. Eğer istersek sevdiğimiz çiçekleri de 

bahçemize renk katması amaçlı yanlarına koyabiliriz. Güneşlenme saatlerini su saatlerini 

ihmal etmeyelim ve küçük bahçemizle ilgilenmeyi unutmayalım. 
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4-MARAKASLAR ŞARKI SÖYLÜYOR (4,5,6 yaş) 

MATERYALLER: Karton bardaklar, nohut, mercimek, toz şeker, taş, vb. 

Çocuklara evde farklı boyutlarda farklı malzemeler kullanarak, bardaklarla müzik aleti 

yapacağımızı söyleyelim. Karton bardakların içine farklı malzemeler koyaralım. Bu 

malzemelerin seslerinin farklı olmasına dikkat edelim. Her bardağa farklı bir materyal konup 

her bardağın üzerine aynı bardaktan boş bir tane kapatarak yani bardaklar ağız ağza verilerek 

bantlayalım. Daha sonra bardakların içerisinde neler olduğu, sallanarak çocukların tahmin 

etmesini bekleyelim. Hangisinin sesi ince, hangisi daha kalın  olduğu hakkında konuşalım. 

Daha sonra bu marakasları masaya koyarak ve çocuk /çocuklar dan sırayla gelerek bu 

marakasları sallayıp  içerisinde ne olabileceğini seslerine bakarak tahmin etmesini isteyelim. 

Daha sonra bu marakaslarla ritim tutarak bir şarkı söyleyelim. Ek olarak marakaslarımızla  

isimlerinizi heceleyerek okuyup onların da okumalarını isteyebilirsiniz.. 
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5-NEFESİYLE PİNPON TOPUNU HAVADA TUTAN KAZANSIN  (4-6 yaş) 

MATARYALLER: Pinpon topu, atık karton veya ayakkabı kutusu kartonu bant, makas, 

pipet 

Kartonu yuvarlak şekilde keselim. Kestiğimiz kartonun ortasından bir köşesine kadar kesip 

hunu şeklini alacak şekilde kıvırıp yapıştıralım. Sivri tarafını pipetin gireceği kadar keselim 

ve hava almaması için birleşim yerini bantla kapatalım. Ben kartonu kurbağa olarak 

düşündüğüm için kocaman iki yuvarlak göz kesip yapıştırdım. Siz isterseniz iki kocaman 

tavşankulağı yapabilirsiniz. Renkli kartonlar kullanabilir ya da ayakkabı kutusundan 

yapıyorsanız yapıştırmadan önce istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber 

yapmayı unutmayalım. Yerine yapmak yerine yardımcı olarak sabırla onlara fırsat yaratalım. 

Aynı zamanda diyaframı çalıştıran bu oyun etkinliği nefes açma egzersizi olarak da karşımıza 

çıkmakta ve son olarak haydi oynayalım ..Hazırladığımız huninin içine bir pinpon topu 
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yerleştirelim ve üfleyelim, topun havalandığını göreceksiniz. Çok oyunculu aile ile beraber 

daha eğlenceli olduğunu belirtmek isterim.. İyi eğlenceler.  
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Haz: Ali Çamlıbel, Özel Eğitim Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans 

Öğrencisi. 

Aileler ve çocuklar için, düşünme yeteneğini, yorumlama, tahmin yürütme gibi biliş ve üst-

bilişi geliştirecek birkaç oyun 

6-Nesne Bulmaca.’ 

Bu oyunun avantajı herhangi bir materyal veya ekstra bir alan gerekmemektedir. 

Çocuktan herhangi bir nesne, canlı, eşyayı aklından tutması istenir. Daha sonra sorular başlar. 

Canlı mı? Evde beslenir mi? Işıkları var mı? Avuca sığar mı? Uçabilir mi? Yenilebilir mi? 

Her evde bulunur mu? Yıkanır mı? … vb. sorular çoğaltılarak sorulur ve en sonunda aklında 

tutulan şey tahmin edilir. Sorular sayesinde çocuk bir çıkarım yapar. Bu eşyanın veya canlının 

dört ayağı yoksa muhtemelen ya sürünüyordur ya iki ayaklıdır ya da hava da kalabiliyordur 

diye  muhakeme yapar, problem çözme becerileri gelişir ve sonuca ulaşmak için küçük küçük 

birçok problem çözmek zorunda kalır. Hem aileler, hem de çocuklar için çok eğlenceli bir 

oyun. 

Oyunun avantajlarından biri de herhangi bir materyale ihtiyaç duyulmadan her yaş grubu ile 

oynanır. 

 

7-Çiz-çiz 

Bu oyunda çocuğa, duygular, eşyalar (mutluluk, üzüntü, korku, araba, ev, bitki, hayvanlar…) 

çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun, anlayabileceği kelimeler verilir. Söylenilen eşya ya 

da nesneyi kağıda çizerek takım arkadaşına anlatması beklenir. Bir kelime için 2dk çizim 

süresi verilir ve çizen kişinin 2 dk boyunca konuşması yasaktır. Ev ve diğer kapalı ortamlar 

için  dört yaş üstü çocuklar için daha uygundur. Çünkü çizim yapmak için ince motor 

becerilerinin kalem tutacak kadar gelişmiş olması beklenir.  

 

8-Hazine Avcısı  

Bu etkinlik çocukları ev ya da kapalı alanda harekete geçirecek kinestetik bir etkinliktir. 
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Bu oyun bireysel oynanır. Evin herhangi bir köşesine hazine olarak adlandırılan çocuğu 

sevdiği yiyecek, ödül, oyuncak vs. saklanır. Çocuğun gelişim düzeyine göre ipuçları sözel 

veya yazılı olarak verilir  ve 5 dakikalık süre başlatılır. İlk ipucu eğer çocuk okumayı 

biliyorsa kağıdın bir köşesine kaçıncı ipucu olduğunu belirtecek numara yazılır. Örneğin: 

Hazineye ulaşmak için 2. ipucun evin lezzetli kokularının olduğu, dört ayaklı bir eşyanın 

üzerinde olabilir?!  

2. İpucu, Harikasın!  Hazinen burada bulunan en soğuk eşyanın içerisinde. Gibi çocuğu 

önce mutfağa yönlendirip, diğer ipuçlarıyla dolaba yönlendirip hazineye ulaşmasını 

sağlamak. İp uçları çocuğun gelişimine göre sözel veya yazılı olabilir. Fiziksel yardım da 

çocuğa göre düzenlenebilir. Bu sayede çocuklar ipuçlarını yorumlamayı ve tahmin 

yürüterek seçenekleri eleyip mantıklı kararlar almayı öğrenir ve eğlenirler. Hem çocuk 

hareket etmiş olur hem de bilişsel gelişimine destek sağlarken güzelce vakit geçirebilirler. 

9-Ana Renklerden Ara Renklere… 

Bu etkinlik kapalı alanlar ve çocukların keşif yoluyla öğrenmelerine destek olacak bir 

etkinliktir.  Gerekli araç-gereçler boş bir a4 kağıt, varsa A3 daha iyi olur ve sulu boya. 

Ailece yapılabilecek çok keyifli bu etkinlikte ister bireysel, isterlerse takım halinde 

oynanabilir. Çocukların hazırbulunuş seviyeleri dikkate alınarak üç ana renk (sarı, mavi, 

kırmızı) tekrar edilir. Bu renkler doğadan veya bazı eşyalar ile ilişkilendirilir. Örneğin 

gökyüzü mavidir. Çocuklarda üç ana renk kalıcı hale gelince artık sıra ara renkleri 

bulmaktadır. Kağıda üç ana renk, ilişkilendirildiği nesneler ile boyanır. Daha sonra sonra 

yeşil renk bulunması istenir. Ebeveynler çocuklara fırsat sunarak, gerekirse sözel ipucu ya 

da model olarak mavi ve sarıyı kağıt üzerinde karıştırıp yeşili bulmasını sağlarlar. Renkler 

bu şekilde çoğaltılırken. İstenilen süre içerisinde en kısa zamanda istenilen rengi bulan 

kazanır. Çocukların ince motor, algı, muhakeme yeteneklerini destekleyen bu oyun kapalı 

alanda çocukların bilişsel ve ince motor becerilerini destekler niteliktedir. 

10-Kartondan Evler Yapmak 

Çocuğun hayal gücünü geliştirdiği, motor becerileri destekler bu etkinlikte evde atık olan 

karton, kağıt gibi malzemelerden faydalanarak çocuğun hayalindeki evin maketini 

yaparken çocuğa yardımcı olunur. Bu etkinlikte kesme, delme olacağı için bu tür aletleri ç 

ebeveynlerin rehberliği ve gözetiminde  kullanmalıdır. Yapıştırma ve boyama işlemleri ve 

tasarım tamamen çocuğun zevklerine bırakılır. Çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü  
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desteklediği bu etkinlik hem ailece kaliteli bir zaman geçirirken hem deçocuğun gelişimini 

desteklemektedir. 

5.oyun için kaynak  

5. https://www.mentalup.net/blog/cocuklar-icin-evde-faydali-etkinlik-onerileri 

Haz: Kader Açan, Okul Öncesi Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans 

Öğrencisi.  

11-Online Müze Ziyareti (4/5 yaş) 

Ebeveynler çocukları için internet erişimi sağlayarak online müze gezintisine çıkarlar. 

Çocukları ile birlikte bu müzeyi keşfederler. Daha sonra müzedeki eşyalar hakkında 

konuşulur. Ebeveyn üyeleri çocuklarına sorular sorar, çocukta aynı şekilde ebeveynlerine 

soru sorar. Müzedeki eşyalara bakıp o eşyaların ne çağrıştırdığı hakkında beyin fırtınası 

oluştururlar. Ebeveyn önüne bir kağıt alarak, müze hakkındaki beyin fırtınası kelimelerini 

not eder. En sonunda herkes önüne kağıt/kalem alarak online müze ziyaretinden kendine 

bir eşya seçip, resmini çizer. Ve bu yapılan resimler evin bir köşesine asılır. Birbirlerinin 

yaptığı resimler konuşulur. Online müze ziyareti burada sona erer. 

Örnek Online Müze Siteleri : https://artsandculture.google.com / 

http://www.3dmekanlar.com / https://panoramikmuze.com/tr/sanal-tur  

12-Kendi Puzzle’ nı Yarat (4/5 yaş) 

Evde gazete bulunur veya alınır. Gazete bulunamazsa eğer, resim çizilir bu resim 

parçalara ayırılır. Gazeteden bir resim seçilir ve o resim küçük parçalara ayrılacak şekilde 

kesilir. Kesilen resimler karıştırılır. Daha sonra ailecek işbirliği içerisinde bu resimlerin 

parçaları tekrar birleştirilmeye çalışılır. Çocukta düşünme becerisi, ince motor becerileri, 

parça/bütün ilişkisi gibi kavramların gelişimi sağlanır. Daha sonra birleştirilen parçalar 

bantlanır ve çerçevelenip evin bir köşesine asılır. Hafıza güçlendirici bu puzzle oyunumuz 

burada sona erer.  

Haz: Kübra Atalay, Okul Öncesi Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

13-Gölgelerle Dans (36-48) 

https://www.mentalup.net/blog/cocuklar-icin-evde-faydali-etkinlik-onerileri
https://artsandculture.google.com/
http://www.3dmekanlar.com/
https://panoramikmuze.com/tr/sanal-tur
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Ebeveynler ve çocuklar birlikte  evdeki mutfak malzemeleri ya da kâğıt, karton, tuvalet 

ruloları vb. eşyalarla kendilerine istedikleri şekilde figürler oluşturabilir. Lambalar 

kapatılır ve telefonların flaşları veya el fenerleri ile duvara ışık yansıtılır. Figürler ışığın 

önüne tutularak duvara gölgelerinin yansımaları sağlanır. Aile bireylerinin arzularına göre 

doğaçlama bir şekilde gölge oyunu oynanabilir. 

 

 

14-Nesi Var Oyunu (36-48) 

Kalabalık çocuk grubuyla oynanabilecek bu oyunu evdeki aile bireyleri ile de bu oyun 

oynanabilir. Oyuna başlamak için bir nesne belirlenir ve çocuğunuz size ‘nesi var’ diye sorar 

aldığı dolaylı yanıtlarla belirlenmiş nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışır. 

 Örneğin seçtiğiniz nesne televizyon ise şöyle bir diyalog olacaktır.  

- Nesi var ? 

- Camı var. 

- Nesi var? 

- Kumandası var. 

Bu cevaplar nesnenin özelliklerine göre arttırılabilir. Sorular sonucunda cevabı bilen bir nesne 

belirler ve oyun bu şekilde devam eder. 

Erişim: https://www.eviminaltintopu.com/4-12-yas-cocuklar-icin-oyunlar/ 

 

15-Ben Kimim (48-60) 

Aile bireyleri evdeki bütün üyeleriyle toplanır ve  sessiz sinema düzeninde otururlar. 

Aile bireylerinden birisi oyunu başlatmalıdır. Oyunu başlatan kişi bütün aile bireylerinin 

tanıdığı (akrabalar, komşular, mahalledekiler vs) bir kişinin hareketlerini ve sesini taklit 

etmeye çalışır. Bunu yaparken evdeki eşyalardan yararlanabilir. Örneğin yaşlı bir teyzeyi 
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anlatırken başını bağlayarak, belinden tutarak yürür ve titrek bir ses çıkartmaya çalışır.  

Taklitin kime ait olduğunu bile yarışmacı aynı şekilde oyunu sürdürür 

 

16-Evde Sergi  

Çocuklar için evin bir duvarı boş olacak bir şekilde hazırlanır. Bu boş duvar aile bireyleriyle 

birlikte, çocuğun yapmış olduğu resim, etkinlik, maket gibi malzemeleri için sergi salonu 

haline getirilebilir.  

Çocuğun  bu süreç içerisinde yapmış olduğu etkinliklerden sergilemek istediği çalışmasını 

seçmesine ve yerlerine karar vermesine fırsat verilir.   

Çocukla beraber sergi için evdeki malzemelerle bir davetiye oluşturulur ve çocuk bunları aile 

üyelerine dağıtarak onları sergisine çağırabilir. Sergiye gelen misafirlerine çalışmalarını 

anlatabilir. 

Erişim: https://www.google.com.tr/amp/s/lafmacun.net/haber/egitim/0-10-yas-arasi-

cocuklarla-evde-oynayabileceginiz-egitici-ve-eglenceli-oyunlar/ 

 

 

 

 

 

17-Dedektif İş Başında (60-72) 

Oyuncular arasından ebe seçilir. Ebenin bulması gereken bir nesne belirlenir ve ebe oyun 

alanının dışına çıkartılır. Ebe dışarıda bekletme diğer oyuncular nesneyi saklarlar. Daha sonra 

ebe çağırılır ve nesneyi bulması istenir. Aile bireyleri belirledikleri bir şarkıyı ebe nesneye 

yaklaştığında yüksek sesle, uzaklaştığında fısıltı şeklinde söyleyerek onu yönlendirir. Ebe 

aranan nesneyi bulduktan sonra istediği birisini ebe olarak seçer ve oyun bu şekilde devam 

eder.  

 

https://www.google.com.tr/amp/s/lafmacun.net/haber/egitim/0-10-yas-arasi-cocuklarla-evde-oynayabileceginiz-egitici-ve-eglenceli-oyunlar/
https://www.google.com.tr/amp/s/lafmacun.net/haber/egitim/0-10-yas-arasi-cocuklarla-evde-oynayabileceginiz-egitici-ve-eglenceli-oyunlar/
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Haz: Nazlı Şeker, Okul Öncesi Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans 

Öğrencisi.  

18-Kendi masalını oluştur (5-6 yaş) 

 

Materyal: ses kayıt cihazı. 

Anne veya babanın başlatması ile bir  hikaye oluşturulur. Herkes 1 cümle söyleyerek hikayeyi 

geliştirir. Hikaye oluşturma sürecinde ses kaydı alınıp daha sonrasında dinlenir. İsteğe göre 

hikayeyi çocuk resmeder. 

  

19-Kıyafet tasarlıyorum (5-6 yaş) 

 

İlk aşama- Materyaller: boya-resim kağıdı. 
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İkinci aşama-Materyaller: eski kıyafetler , dikiş malzemeleri veya yapıştırıcı. 

İlk olarak çocuk ve ebeveynler beraber bir elbise tasarlar. Çizimini çocuk yapar. 

Diğer aşamada ebeveynlerden biri kıyafetleri kesip birleştirir. Çocuk kendisine zarar 

vermeyecek şekilde ebeveyne yardım eder. Etkinliğin sonunda çocuk kendisi için tasarladığı 

kıyafeti giyebilir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Haz: Sevinç Gökayaz, Okul Öncesi Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans 

Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi.  

20-Etkinlik Adı: Evde Canlanan Oyuncak 

Evde bulunabilecek materyallerden dolgu oyuncak yapımı amaçlanmaktadır. Eski 

kumaşlar ve kıyafetler, çoraplar, pamuk, yapıştırıcı, ipler gerekli olan malzemelerdir. 

Çocuğun seçeceği malzemeler doğrultusunda kumaşların içine pamuk doldurulur ve kumaşlar 

yapıştırılarak oyuncağın bedeni oluşturulmaya başlanır. Daha sonra aynı şekilde kol ve 

bacaklar da eklenerek oyuncağın bedeni tamamlanır.  

Çocuğun istekleri doğrultusunda oyuncağa iplerden ve kumaşlardan göz, burun, ağız 

ve saç yapılabilir. Oyuncağa kıyafet yapılabilir. Ortaya çıkan bu oyuncağa çocukla birlikte bir 

isim koyulabilir, hikaye oluşturulabilir. Oyuncak ile canlandırma, drama yapılabilir. Tüm 

süreci çocuğun yönlendirmesi ve yaratması hedeflenmiştir.  

 

21-Etkinlik Adı: Resim Kurabiyeleri 

Kurabiye hamuru için gerekli malzemeler ve hamur çocuk ile birlikte hazırlanır. 

Hamur yoğurulacak kıvama geldiğinde çocuğun onunla bir oyun hamuru gibi oynaması 

sağlanır. İstediği şekilleri ve bu şekillerden bir resim oluşturabileceği söylenir. Çocuk bu 

konuda serbest bırakılır ve hamurda istediği şekilleri ve resimleri yarattıktan sonra şekiller 

tepsiye çocukla dizilir, resmin son hali verilir ve kurabiyeler bu şekilde pişirilir.  
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Pişirim sırasında hamurda meydana gelecek değişiklikler ebeveyn ile birlikte çocuğun 

güvenliğine de dikkat edilerek izlenir. Kurabiyeler piştikten sonra şekiller, resimler tekrar 

incelenir ve çocuğun isteği doğrultusunda bunlar süslenebilir.  

 

22-Etkinlik Adı: Çadır Kurma ve Tasarlama 

Evde bulunabilecek kağıt havlu ruloları veya uzun çubuklar bu etkinlikte yer alacaktır. 

Bu malzemelerden çocuğun olabildiğince içine sığabileceği bir büyüklük elde edilmesi 

amaçlanmalıdır. İki ayrı üçgen oluşturacak şekilde materyaller birbirine bantla sabitlenir. 

Daha sonra bu iki üçgenin tepe noktalarının arasından düz bir rulo/çubuk daha geçirilerek 

üçgenlerin arkalı önlü bir şekilde ayakta durması sağlanır. Böylece çadırın iskeleti 

tamamlanır. Tüm bu aşamalarda çocuk aktif şekilde yer alır. Daha sonra çocuğun istediği 

şekilde çadırın tasarımı yapılır. Ortaya çıkan iskelet, örtüler ve çarşaflar ile çadır haline 

dönüştürülür.  

Çadırın içi çocuğun istediği minderler örtüler ve oyuncaklar ile dekore edilir ve 

çocuğun çadırda istediği şekilde zaman geçirmesine ve oyun oynamasına fırsat verilir, eşlik 

edilir. 
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Kaynak: https://www.instagram.com/recreioemcasa/ 

 

23-Etkinlik Adı: Çekirdeklerle Bahçe Yaratma ve Canlandırma 

 Belli bir süreci kapsayacak olan bu etkinlikte, evdeki meyve ve sebzelerin tüketimi 

sırasında çocuk ile birlikte incelemeler yapılması ve daha sonra çekirdeklerinin ayrılması 

gerekmektedir. Ayrılan bu çekirdek ile evin bir köşesinde ya da varsa balkonunda küçük bir 

bahçe yaratmak amaçlanmaktadır. Çocukla birlikte bu süreç hakkında sohbet edilir. Ayrılmış 

olan çekirdekler çocukla birlikte saksılara ekilir. Çocukla birlikte bitkiler sulanacak ve gerekli 

gözlem yapılacaktır. Bitkiler büyümeye başladıkça her gün aşama aşama olan gelişim 

fotoğraflanabilir. Bitkilerin aşama aşama olan gelişimleri bedensel olarak özgürce taklit 

edilecektir ve bitkiler büyürken meydana gelebilecek olan olaylar drama ile canlandırılacaktır. 

24-Etkinlik Adı: Dürbün Yapma ve Çevreyi Gözlemleme 

Bu etkinlikte bitmiş kağıt havlu rulolarından dürbün yapmak amaçlanmaktadır. 

Çoçuğa iki eşit kağıt havlu rulosu, renkli elişi kağıtları, ip, makas, bant, boyalar dağıtılır ve 

dürbünü istediği gibi tasarlayabileceği söylenir, çocuk dürbününü yaratma konusunda serbest 

bırakılır. Dürbün tasarımı bittiğinde iki eşit kağıt havlu rulosu birbirine bantlanarak sabitlenir. 

Ruloların dışa bakan iki kenarından kalem veya makas ile küçük delikler açılarak bir ip 

geçirilir ve çocukların dürbünü boyunlarına asabileceği şekilde ayarlanarak ipler sabitlenir.  

Ebeveynlerin çocuk ile birlikte kendilerine bir dürbün yapmaları tavsiye edilir 

Dürbünler tamamlandıktan sonra çocuk ile birlikte balkondan dışarısı gözlemlenir, neler 

https://www.instagram.com/recreioemcasa/
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görüldüğü, şu an dışarıda nelerin olabileceği hakkında fikir yürütülür ve sohbet edilir.  

 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/439875088588901198/ 

Haz: Zeynep Duman, Okul Öncesi Öğretmeni, DAÜ Okul Öncesi Eğtim Yüksek Lisans 

Öğrencisi.  

 

25-OYUN 

ADI: BİL, TAKLİT ET, DEVAM ET 

3-6 yaş 

Evin her bölümünü kullanabileceğimiz aşamalı bir oyundur. Evin zeminine, belirlediğimiz 

bitiş noktasına kadar bant yardımıyla aşamalı çizgiler çizilir. Her aşamada farklı hayvan 

resimleri vardır. Oyunu yöneticisi bu  hayvanlarla ilgili sorular sorar. (Ne yemek  yemeyi 

sever, nasıl ses çıkarır, nerde yaşar gibi).  2 yarışmacı başlangıç çizgisinden başlar ve bitiş 

çizgisine ilk varan oyunu bitirmiş olur.  Oyun 2’er 2’er olacak şekilde oynanır. 

Pinterest: oyun geliştirildi. 

 

 

 

https://tr.pinterest.com/pin/439875088588901198/
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26-OYUN 

ADI:ÜFLE 

3-6 Yaş 

Evde  sandalye yardımıyla oyun kurulur. 2 sandayle oyun alanının bir tarafınına, diğer 2 

sandalye de tam karşılarına gelecek şekilde dizilir. 2 ayrı halat veya  ip’i  bir tarafa bağlayıp 

ipin içinine pet bardak geçirilir, ipin dğer tarafını karşıya koyulan sandalyeye başlanır. 2 kişi 

oyuna başla komutuyla pet bardağı üfleyerek  diğer sandalye ye kadar üfler , pet bardağı ilk 

karşıya geçirmeyi başaran oyunu ilk bitiren olur.  

https://www.cocukgelisimi.info/bardak-yarisi/ 

 

 

https://www.cocukgelisimi.info/bardak-yarisi/
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27-NE ÇİZDİM  

4-6 YAŞ   

Ebeveyn ve çocukların istesikleri resimleri çizip daha sonra sessiz sinema gibi, çizdikleri 

resimlerde ki fügürleri bedenleriyle anlatmaya çalışır, anlatan kişinin çizdiği resim de neler 

olduğunu bulan kişi, kalkıp kendi çizdiği resmi bedeniyle karşısındakilere anlatmaya çalışır. 

Herkes çizdiği resmi anlattığında oyun biter. İsteğe göre oyun  yeni resim çizilerek devam 

edebilir. 
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28-TOPU KARŞIYA YETİŞTİRME 

3-6 YAŞ 

Evde bulunabilecek kağıt veya karton, top ve bir kova yardımıyla oyun alanı kurulur. İşbirliği 

içerisinde oynanan oyunda , 2 ayrı grup olanilecek şekilde toplam da 4 kişilik 

oyundur.Başlangıç çizgisinden kovanın olduğu bitiş çizgisine kadar topu kartonun içinde 

tutarak ve  düşürmeden işbirliği içerisin de  topu kovaya ilk atan grup kazanmış olur. 

INSTAGRAM: Montessorikulubu 
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