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1. KAÇ GELDİ? (4-5 YAŞ)

 Evde kartonlardan çocuklarla birlikte küp 

yapılır.Küplere sayılar ve hedefler 

yazılır.Hedefleri çocukla birlikte aile 

belirler.Sırası gelen küpü yere atar.Hedefi yerine 

getirir.



Hedefler;(ÖNERİ)

 1 gelirse her hangi küçük bir eşya  belirlenmiş 

olan odanın içinde bir yere saklanır. Ebe olan 

kişinin onu bulması istenir.Talimatlar 

sıcak/soğuk şeklinde verilebilir.

Aşağıda verilen örnek videodan yararlanılabilir.

https://youtu.be/tmny2TJAj3c

https://youtu.be/tmny2TJAj3c


 2 gelirse 2 rakamıyla bir nesne ya da hayvan 

çizilir.

 3 gelirse 3 dilim meyve yenir.

 4  gelirse 4 kere zıpla,4 kere el çırp.

 5 gelirse odadan 5 tane mavi nesne bulunur.



 6 gelirse  ritim çalışması yapılır.

https://youtu.be/XbmiMkF5Y9k

❖ Siz istediğiniz gibi hedefleri değiştirip farklı şekil 

de oyunu yönetebilirsiniz.

https://youtu.be/XbmiMkF5Y9k


2. DENGE OYUNU(3-4-5 YAŞ)

 Evde olan bardak,yastık,kitap…. gibi eşyalarla 
oynanır.Çocuk ve ebeveynler evin koridorunda yan 
yana sıralanır.

 Bir hedef çizgisi belirlenir.

 Yastık,bardak ya da her ne kullanılıyorsa başın 
üstüne konur eller arkaya bağlanır.

 Eğer eller çözülüp nesne düşmesin diye tutulursa 
başlangıç noktasına gidip tekrar hedef çizgisini 
gitmeye çalışılır.

 İlk giden 1 puan alır.

 Oyun labirent kurulup oynanabilir.Parkur hazırlanıp 
oynanabilir.Süre tutulabilir.İstenilen şekilde 
çeşitlendirilip 
zorlaştırılabilir.Emekleyerek,zıplayarak,sürünerek vb

 https://youtu.be/B4pL43pX84w

https://pin.it/5n5hmHq

https://youtu.be/B4pL43pX84w


3. HALI DOKUMA (4-5 YAŞ)

 Evde olan yün ip ,tel toka,makas,bant ve 

kartonla yapılabilecek  sanat etkinliğidir.

 Kartonun iki tarafı da eşit bir şekilde kesilir ve 

ipler çizgilerin iki ucundan geçirilir.

 Kalın iğneye ya da tel tokaya yün ip takılıp altlı 

üstlü iplerin arasından geçirilir.

 Ebeveyn ve çocuk farklı farklı halılar yapıp 

odasında sergileyebilir.

 Çocuğun el göz kordinasyonu-dikkat kazanımı 

için çok önemli bir etkinliktir.

https://youtu.be/pCS9jKELfXA





4.ALIŞVERİŞ

 Mutfak dolabınızdaki açılmamış makarna, hazır 

çorba, küçük mutfak eşyaları, kitap, kalem, toka vs 

ürünleri çıkarın ve bir sehpa veya masaya dizin.

 Çocuğunuza bir alışveriş sepeti veya bir poşet verin. 

Marketten istediği gibi alışverişini yapsın bir müşteri 

gibi veya kendisi satıcı olsun, siz müşteri olun.

 Kağıtlardan küçük kareler kesin, bu da paranız 

olsun. 

 Ürünlere fiyatlar verin

 Oyunu zenginleştirmek için, kullanmadığınız bir 

mağaza kartını oyuna dahil edip, bunun bir kredi 

kartı olduğunu varsayabilirsiniz.


