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DUYU KUTUSU 

• Bu etkinlik için büyük bir kutu ve çocuk ile birlikte seçilebilecek farklı materyaller, eşyalar, su, 

kum, toprak gereklidir. 

• Etkinliğe başlamadan önce çocuk ile birlikte evdeki değişik eşyalar ve oyuncaklar incelenir. 

Çocuğa bu materyalleri toplayarak bir duyu kutusu yapıp eşyalarla burada oynamak isteyip 

istemediği sorulur. Verilen yanıta yönelik olarak olabildiğince farklı yüzeyi ve dokusu olan 

materyaller çocuğun seçimleri doğrultusunda kutuya eklenir. 

• Çocuğa bu materyallerle istediği şekilde oynayabileceği söylenir ve bu oyuna eşlik edilebilir, 

oyun desteklenebilir. 

• Oyun sırasında çocuk ile “Bu nesnelerin yüzeyleri/dokuları nasıl ve hangi nesnelere benziyor?”, 

“Bunlara dokunmak sana nasıl hissettiriyor?” gibi sorularla sohbet edilir. 

• Etkinlik sırasında çocuğun duyu gelişimi desteklenecektir. Yeni şemalar oluşturması sağlanacak 

ve bilişsel gelişimi olumlu etkilenecektir. Bu sırada psikomotor becerileri ve küçük kas motor 

becerilerinin de gelişimi sağlanacaktır. 



DUYU KUTUSU 

• Örnek Fotoğraflar ve Kaynak: https://busytoddler.com/sensory-activities/ 
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SES DENEYLERİ 

• Bu etkinlik için gerekli olan materyaller evde farklı sesler çıkarabilecek olan eşyalardır. Bu 

eşyalar genellikle mutfak malzemeleri olabilir.  

• Etkinliğe başlamadan önce çocuğa, eşyalarla birlikte farklı sesleri deneyebileceği bir orkestra 

yapmak isteyip istemeyeceği sorulur. Yanıt doğrultusunda etkinlik için gerekli materyaller 

çocuk ile birlikte seçilir. 

• Farklı kalınlıktaki ve yapıdaki tabaklar, fincanlar ve altlıkları, tencereler, tavalar; içine farklı 

miktarlarda su doldurulmuş olan bardaklar bu etkinlik için uygundur. Çocuğun istediği eşyalar 

ile birlikte bu materyaller de etkinlikte yer alabilir. 

• Etkinliğin devamında bu materyallere vurarak ses çıkarabilecek kalemler, çubuklar, kaşıklar 

kullanılmalıdır. 

 



SES DENEYLERİ 

• Seçilen eşyalar çocuk ile birlikte çevreye dizilir ve çubuk görevi görecek olan diğer materyaller 

kullanılarak ses  denemeleri yapılmaya başlanır.  

• Bu sırada çocuğa “Bu eşyadan nasıl ses çıktı?”, “Bu ses  ince miydi/kalın mıydı?” gibi sorular 

sorularak sesleri algılaması sağlanır ve çocuk eşyalara istediği ritimlerde vurarak ses 

çalışmasına devam edebilir, kendi müziğini yaratabilir.  

• Daha sonra ortaya çıkan bu ritimler aile üyeleri ile birlikte tekrarlanabilir. Böylece çocuk 

desteklenmiş ve güdülenmiş olacaktır ve ortaya bir müzik çıkabilir. 

• Etkinlik sırasında çocuğun işitme duyusu desteklenecektir. Karşılaştırma ve eşleştirme becerileri 

desteklenecektir. Öğrenmesinin kalıcı olması sağlanacak ve bilişsel gelişimi olumlu 

etkilenecektir.  

 



HANGİ YİYECEK, HANGİ TAT? 

• Bu oyun sırasında farklı yiyecek ve içeceklere yer verilmelidir. Oyundan önce çocuğa, gözlerini 

kapatarak farklı tatlar denemek isteyip istemediği sorulur. Yanıt doğrultusunda oyun hazırlanır. 

• Küçük tabaklara tatlı, ekşi, tuzlu, acı(çocuğa olumsuz etki etmeyecek bir acılık olmalıdır, 

mesela kahve seçilebilir) tatlardan yiyecekler koyulur. Aynı türlerden farklı tatlara da yer verilir. 

• Çocuk gözleri kapalı şekilde bu yiyecekleri istediği sırayla tadar ve fikrini söyler. Yiyecekleri 

tattığı sırada dokunarak da yiyecekleri inceleyebilir.  

• Bu sırada çocuğa “Bunun tadı nasıldı?”, “Tatları farklı mı?”, “Tadı neye benziyor?”, “Sence bu 

hangi yiyecek?”, “Bunun tadını sevdin mi?” gibi sorular yönlendirilir. 

• Tatları deneyip tahminlerde bulunduktan sonra çocuğun gözleri açılır ve çocuk hangi yiyeceği 

denediğini görür.  

• Oyun sırasında çocuğun tat alma duyusu gelişir. Dokunma duyusu desteklenir. Gözleri 

kapalıyken diğer duyusal becerileri harekete geçer. Bu şekilde bilişsel gelişimi de desteklenir. 

 



HANGİ YİYECEK, HANGİ TAT? 

• Örnek Fotoğraflar ve Kaynak:  

• http://montessoriegitimi.blogspot.com/2010/08/tatma-oyunu.html 
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