
YARATICI VE ESTETİK 
SANAT-OYUN FAALİYETLERİ



ÇILGIN ELLER VE AYAKLAR (48+)

• Ebeveynler ve çocuklarının birlikte oynayabileceği bu oyun için öncelikle 
parkur hazırlanmalıdır. Etkinlik için gerekli malzemeler; A4 boyutunda kağıt, 
kalem, varsa sulu boya ya da parmak boyası, bant. 

• Parkur için öncelikle sağ el, sol el, sağ ayak ve sol ayağın bulundu resimler 
oluşturulmalıdır. Resimler; çocuğun da hazırlık sürecinde aktif olması için elini 
ve ayağına kağıda koyup etrafını çizerek veya imkan varsa elinin içi ve 
ayağının altı boyanarak kağıtlara basmasıyla oluşturulabilir.

• Resimler oluşturulduktan sonra her sIrada üç adet olmak üzere yere bantla 
sabitlenir. Oyun bu hazırlıklar sonrasında hazır hale gelir ve oyundaki amaç 
hafifçe sıçrayarak önümüzdeki üç resimde bulunan el ve ayakların doğru 
şekilde kağıtlar üzerine koyulmasıdır. Doğru yapılan her adımla parkur 
sonuna gelmeye çalışılır.





UYGULAMA ÖRNEĞİ



LABİRENTTEKİ FARE (36-48)

• Ebeveynler ve çocuklar tarafından evdeki malzemeler aracılığıyla ( bant, 
yastık, havlu vb.) bir labirent oluşturulur. Labirentin başlangıç ve bitiş noktaları 
belirlenir.

• Ebeveynler çocuklarıyla beraber fare kostümü hazırlar. Bunun için örneğin 
çocuklar gri, siyah ya da beyaz giyinebilir, yüzlerine bıyık çizilebilir ve 
burnunun ucu siyaha boyanır. Havlu, yastık kılıfı ve kıyafet gibi eşyalarla 
kuyruk yapılabilir. Evdeki karton, yapıştırıcı, makas vb. materyallerin 
bulunması halinde kulaklar da yapılabilir. Bu adımlar sonrasında faremiz artık 
hazır hale gelecektir.

• Amaç faremizin bitiş noktasına ulaşmasıdır.

• Arzuya göre bitiş noktasına çocuğun sevdiği bir oyuncak, yiyecek vb. 
koyulabilir.



PAMUK FIRÇALAR (36-48)

• Evde eğlenerek gerçekleştirilebilecek bu sanat etkinliği için gerekli 
malzemeler; mandal, pamuk, farklı renklerde boyalar (sulu boya, parmak 
boyası), çay tabağı ve kağıttan oluşmaktadır. 

• Pamuk fırçalar pinpon topu büyüklüğünde koparılmış pamukların mandalın 
ucuna takılmasıyla oluşur. Çocuklara ebeveynleri tarafından pamuk fırçanın 
yapımı tarif edilir ve yapması için malzemeler verilir. Boyalar çay tabaklarına 
koyulur ve çocuk-ebeveyn tarafından her renk için bir pamuk fırça hazırlanır.  

• Çocuk oluşturduğu fırçalar yardımıyla boyaları kullanarak resmini oluşturur. 

• Etkinlik sonucunda çocuk kabul ederse resmî evin istediği bir yerine asılarak 
sergilenebilir.



UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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