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❖ EVDE KİLDEN HAYVANCIKLAR 
YAPIYORUZ (4/5 YAŞ)

Bu etkinlikte ebeveynler çocukları ile birlikte evde doğal malzemelerle kil hamuru yapacaklardır. 
Malzemeler şunlardır :

-un, su, sıvı yağ ve tuz

Ebeveyn desteği ile bu malzemeler hazırlanır ve yapım aşamasına geçilir. Yapım aşamasında 
kolaylık sağlaması adına aşağıda kil hamuru yapımı bağlantısını sizlere vereceğim.

Yapım aşaması bittikten sonra çocuk ile birlikte hayvan şekilleri oluşturulmaya başlanır. Daha 
sonra bu hayvan heykelleri boyanarak kurumaya bırakılır. Etkinliğimiz bu şekilde sona erer. 

Kilden hayvan yapma konusunda etkin rol alan çocuğunuzun, hayvanı boyaması onun estetik 
duygusu açısından önemli olacaktır. Kil başlangıçta oldukça şekilsizdir. Şekilsiz bir maddeden 
heykel yaratmak çocukların hayal gücünü geliştirecektir. Ayrıca çocuklar boyama sırasında renk 
seçiminde hassas olacağından estetik duygusuna etki edecektir.

Evde Kil Hamuru Yapımı : https://bilgideposu.ra6.org/bilgi-icerikleri/evde-kil-hamuru-nasil-
yapilir.htm



❖ÇEVREMİZİ İZLEYELİM (4/5 YAŞ)

• Anne, baba çocukları ile birlikte balkona çıkarak ya da camdan bakarak etraftaki binaların 
şekilleri hakkında sohbet ederler. Evlerdeki camların şekillerini, evlerin rengini, gördüğü 
ağacın rengini, bakıldığnıda görülebilecek her şeyi çocuğu ile konuşur. Bu bağlamda çocukta 
öncelik olarak çevreye/yaşama bakış estetiği kazandırılır. Daha sonra ebeveyn çocuktan 
çevresinde gördüğü herhangi bir nesneyi seçmesini ister. Bu ister çimen olsun ister araba ister 
ev fark etmez. Tamamen çocuğa bırakılmalıdır. Çocuk seçtikten sonra ebeveyn ‘’o seçtiğin 
........nın nasıl olmasını isterdin?’’ diye çocuğa soru yöneltir. Çocuk şekil olarak ya da renk 
olarak başka şeyler söylediği zaman ebeveyn, çocuğunun yeniden tasarladığı şekil ya da 
objesinin resmini çizmesini önerir. 

• Bu tür bir etkileşim, çocuğun, kendi istediği güzelliği/estetiği ortaya çıkarmasına sebep olur. 
Etkinlik bu resmin evin bir köşesine asılması ile sona erer.



❖ KENDİ MÜZİĞİMİZİ YAPALIM (4/5 YAŞ)

Ebeveyn çocuğu için online müzik yapma sitelerini açar. Bu siteleri sizler ile aşağıda paylaşacağım. 
Müzik yapma sitelerinde ekrana dokunarak ya da klavyedeki tuşlara basarak bir ritim 
oluşturulması sağlanıyor. 

Çocuk herhangi istediği bir müziği arka fonuna açarak o müzikteki ritimleri yapmaya çalışabilir. 
Daha sonra müziği kapatıp, kendi istediği ritmi oluşturup kaydedebilir. Eminim ki çocuklar severek, 
eğlenerek bunu yapacaklardır. Müziğin, estetik yönünde ezgiler aracılığı ile insanın ruhuna, 
yüreğine hitap etmesi yatmaktadır. Bu da çocukların kendi ritmini oluştururken kulaklarına hoş 
gelen ritimleri daha fazla tekrarlayacaklarını gözler önüne serecektir. Çocukta duyuşsal algı, ince 
motor becerisi ve estetik boyutunu geliştirecektir.

Etkinliğin sonunda çocuğun  kendi oluşturduğu müziği ile ebeveynler birlikte dans edebilirler. 

• Online Müzik Yapma Siteleri : 

➢- http://typedrummer.com/  

• - https://virtualpiano.net/ 

• - https://patatap.com/ 



❖ MASALINI GÖLGENE YANSIT

• Ebeveynler çocukları ile birlikte rahat olabileceği şekilde ev ortamını 
sadeleştirirler. Işıklar kapatılır. El feneri ya da telefon flaşı ile düz bir duvara ışık 
yansıtılır. Tüm aile üyeleri sırası ile ışık yansıtılan duvara geçer ve gölgesine göre 
bedeni ile gölgesine şekiller verir. Gerek ellerini şekle sokar gerekse bedenini... 
Bu etkinlik isteğe bağlı olarak ebeveynlerden birinin hikaye okuması ve diğer 
aile üyelerinin canlandırması ile de olabilir. Hikaye doğaçlama da 
canlandırılabilir. Etkinlik hem çocuğun yaratıcılığı için hem de beden 
koordinasyonunu / ince-kaba motor becerilerinin gelişimine destek 
sağlamaktadır. Ailecek, televizyondan ve sanal ortamdan uzaklaşmanın fırsatı 
değerlendirilerek eğlenceli vakit geçirilebilecek bir etkinliktir.


