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Parmak İzi Ağacım 
Malzemeler: kağıt, kurşun kalem, bant 

• Bir A4 kağıdına çocuğunuzdan büyük bir ağaç 
çizmesini isteyelim. Bu ağacın parmak izi 
ağacımız olduğunu belirtelim. Ağacımızın 
üzerine sizlerin yardımıyla isimlerinizi yazın. 
Unutmayalım bu bir gurup çalışması, 
çocuğunuz ağacı çizdi şimdi sıra sizde   
(dilerseniz ağacınızı renklendirebilirsiniz.) 

• Çocuklarınızla birlikte A4 kağıtlarını kaç 
kişiyseniz o sayıya ayırıp, kurşun kalem 
yardımıyla dilediğiniz gibi karalayın.  



• Bu sırada, insanların birbirinden farklı ve aynı 
olan özelliklerinin olduğundan bahsederek ve 
yer yer onlara da sorular sorarak, açıklayarak da 
bu farklara örnek vermelerini isteyelim. (göz 
rengi, ellerin büyüklüğü, ayakkabı numaramız, 
boy, kilo, yaş .. gibi)  Çocukların kağıtlarını 
yeterince karaladıklarından emin olduktan sonra 
‘Parmak izi’ alalım. Yani parmağımızı 
karaladığımız kağıtların üzerine baş 
parmağımızla basalım.  

• Kurşun kalem ile siyahlaşan parmağımızı bir bant 
yardımıyla izini alıp ismimizin denk gelen yerine 
yapıştıralım. Ağacımız hazır   (Buz dolabınıza 
asabilirsiniz.) 

• Daha sonra beraberce inceleyelim ve şunlardan 
bahsedelim; hepimizin parmak izleri, boyutları 
nasıl farklıysa özelliklerimizin de farklı olduğunu, 
farklılıklara saygı göstermemiz gerektiğini, ve 
ayrıca parmak izinin kişiye özel olduğunu 
vurgulayalım. 

 



Bu Neyin Sesi  
Malzemeler: evde bulabileceğimiz, tahta, metal, plastik, cam ve eğer istersek farklı materyallerin 
nasıl ses çıkarttığı ile ilgi arttırabilirsiniz örneğin; su (bardaktan bardağa boşaltıp) taş vb. Olabilir 
çeşitlendirmek size kalmış :) 

• Öncelikle bu materyallerin birbirlerine 
vurunca nasıl sesler çıkarttığını inceleyeceğiz. 
Çocuklarınıza iki tahtanın, iki plastiğin, iki 
camın, iki metalin nasıl ses çıkarttığını örnek 
olarak gösterin ve bunun gibi diğer 
dilediğiniz materyalleri de deneyebilirsiniz . 

• Nasıl ses çıkartıyor?  

• Daha önce buna benzer  sesler duydun mu ?  

• Farklı materyallerin birbiri ile sesleri 
değişiyor mu?  

• Gibi çeşitli sorular sorarak fikirlerini 
alabilirsiniz.  



Tahta ve Metal sesi 
için tıklayın 

Şimdi eğlenceli kısmına gelelim. Bu sesleri dinleyelim, kendisinin vurarak ses çıkarmasına 
teşvik edelim. Daha sonra gözlerini kapatmasını ve çıkan sesi tahmin etmesini isteyelim.  

• Bu sence dinlediğimiz ne sesi ? 

  Doğru veya yanlış bildiklerinde tekrar görüp çıkan sesi bağdaştırması için gözlerini 
açmasını isteyin. Bu malzemeler sert mi?, yumusak mı?, dokusu nasıl? ne hissettin gibi 
sorularda sorabilirsiniz.  

İyi eğlenceler :) 



Bu şekilde öğrendiğimiz 
düşünüldüğünde, çocuklarımızın 
deneyimlemelerine yardımcı olarak 
öğrenmesini amaçladığımız 
kazanımların kalıcılığını arttırabiliriz. 



Kartları Karıştır, Seçtiğin Kartın Tadına Bak 
• Yiyecekler resimleri olan kartlar veya kağıtlar hazırlayalım. İstediğiniz kadar evde olan 

yiyeceklerden hazırlanmaya özen gösterelim çünkü tadım da yapacağız unutmayalım. Üç 
resim ile başlıyoruz. Resimleri gözükmeyecek şekilde çocuğumuzun önüne koyuyoruz ve  
yerlerini değiştiriyoruz. Bir kart seçmesini istiyoruz. Seçilen kağıdı kaldırıp bakıyoruz ve 
şu soruyu soruyoruz; 

•  Acı mı?,Ekşi mi?, Tatlı mi?, Tuzlu mu?  



    TUZLU                ACI                  EKŞİ               TATLI 

Verilen cevaptan sonra resimdeki görselin gerçekte tadına bakıyoruz. Tadı sence nasıldı ? 
Çocuğumuzun verdiği cevaplar doğrultusunda tat olarak değerlendirme yazıyoruz. Tadına 

baktığımız görselleri başka bir köşeye alıyoruz. Bütün kartlar bitikten sonra resimleri tek tek 
göstererek tatlarını hatırlamaya çalışıyoruz. İyi eğlenceler  😉 

 
 
 
 
 


