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Kendi Hamurumu Kendim Yapıyorum ☺

• Malzemeler:

• Buğday nişastası veya un, zeytin 
yağı veya sıvı yağ dilenirse renk 
için tatlı toz biber, portakal 
kabuğu ve limon kabuğu rendesi, 
baharatlar, kahve taneleri veya 
sulu boya(sulu boyaları ezip 
hamura karıştırmak  için), ılık su 
ve ağaç tutkalı ( beyaz tutkal)



• Hazırlanışı:

• Elimizdeki malzemeleri bir kap 
yardımıyla karıştıracağız. Bir su 
bardağı buğday nişastasını 
kabımıza alalım. 200 grm
tutkalımızı ekleyelim. 1.5 çorba 
kaşığı sıvı yağ 2 çorba kaşığı su 
ekleyerek yoğuralım. 
Renklendirmede kullanılacak 
istediğimiz malzemeleri 
ekleyebilir veya daha sonra da 
gerçekleştirebiliriz. 



• Dilerseniz yoğurduğunuz bütün beyaz 
hamurumuzu  parçalara bölerek de 
renklendirebilirsiniz veya bütün olarak da 
yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz veya 
kullanmak istediğiniz renklere göre 
hamurunuzu büyük küçük olarak ayırarak 
yapabilirsiniz. 

• Çok kırmızı hamurumuz olsun istiyorsanız 
beyaz hamurdan daha büyük parçalar 
bölerek renklendirip elde edebilirsiniz. 



• Çocuğunuza hangi renkleri 
çok sevdiğini sorabilir, 
hamur yoğururken ve daha 
sonra oynarken el kol 
kaslarının gelişimine yarar 
sağlayabilir ve şekil verme 
benzetme, hayal gücü ve 
yaratıcılığını geliştirmesine 
yardımcı olabilirsiniz. Kolay 
gelsin iyi eğlenceler..

• Benden sizlere bir örnek : 
Mantar ☺



Gölgelerden Resim Çizme

• Malzemeler:

• Dilediğimiz renklerde kalemler, 
kağıt, karanlık bir ortam ve flaş 
ışığı ( telefonlarımızı kullanabilir) 
çizmek istediğimiz materyaller, 

• Dilerseniz balkonda güneş 
ışığının yönüne göre gölgelerden 
yararlanarak da yapılabilir.

.Çizmek istediğiniz materyalin 
arkasına destek de yapabilirsiniz 



Hazırlanışı:

• Kâğıdınızı istediğiniz gibi ayarlayıp 
istediğiniz materyali önüne koyarak ışığı 
tutuş yönünü ayarlayınız ve çocuğunuzun 
çizmesine fırsat veriniz. Gölgesini 
ayarladıktan sonra isterseniz telefonu 
sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz balkonda 
güneş ışığında da yapmanız mümkün 
olabilecektir kolay gelsin ..

• https://www.pinterest.cl/pin/4723150796
54741135/

• internet sitesinden daha farklı görsellere 
ulaşabilirsiniz. 

https://www.pinterest.cl/pin/472315079654741135/
https://www.pinterest.cl/pin/472315079654741135/


Şarkıya Ritimle Eşlik Etme

• Materyaller: 

• Şarkıyı açabileceğimiz cd, bilgisayar, telefon veya televizyon, renkli 
veya bulabildiğimiz plastik tabaklar, evde bulabileceğimiz; portakal, 
elma aklınıza gelebilecek tabak içine sığan her türlü materyal olabilir. 

• Tabak şart olmamakla beraber Sayı sıra ritme uygun şekilde bölünerek 
el ile veya hareket ile çalınması önemlidir. 

• Basit ritim kalıpları içeren şarkılara ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=kgyJjIYlMOY

https://www.youtube.com/watch?v=kgyJjIYlMOY


• Etkinlik süreci: 

• Kolay ritim kalıpları içeren şarkılar 
seçerek başlayalım örneğin: kırmızı 
balık, karpuz adam, alkış yere vurma 
boş el hareketi ile gösterme gibi ritim 
kalıplarına uygun hareketler yaparak 
şarkıya eşlik edebiliriz. Şarkı 
esnasında koyduğumuz materyal 
kadar hareket etme önemlidir. (alkış 
sayısı gibi) Bu sayede çocuklarınınız 
daha dikkati , ilgili, ve istekli 
olduklarını göreceksiniz Bu eğlenceli 
etkinliğimize örnek olarak bir video 
bırakıyorum iyi seyirler☺


