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SU RESIMLERI 

 
Materyaller: Su, beyaz ya da renkli kağıtlar  

Aileler etkinliği nerede yapacaklarını tasarlamalıdır. Bu etkinliği evin salonunda, çocukların 

odasında veya balkonlarda uygulayabilirler. Ben bu etkinliği güneşli bir havada balkonda 

tasarlamayı düşündüm.  Su resimleri etkinliği için balkonda uygun bir ortam hazırlanır. İsterseniz 

balkonun genişliğine göre yerlere minderler yerleştirebilirsiniz. Böylelikle rahat bir ortam 

yaratmış olursunuz. Eğer balkonunuzun geniş bir alanı yok ise masada da yapabilirsiniz. Bu 

etkinliği masada gerçekleştirirken çocuklarınıza uygun bir sandalye, masa sağlayabilirsiniz. 

Materyaller önceden hazırlanmış bir şekilde ortamda bulunur. Her aile bireyinin kendisine ait 

fırçaları, suları bulunmaktadır. Aile bireyleri boya kullanmadan sadece su ile nasıl resim 

yapabilecekleri hakkında konuşurlar.  Daha sonra herkes kendisine ait olan malzemelerle 

resimlerini yapmaya başlarlar. Bir süreden sonra fırça kullanmayı bırakabilirsiniz. Peki fırça 

kullanmadan resimlerimizi nasıl yapabiliriz? Tahminlerinizi duyuyor gibiyim. Doğru tahmin 

ettiniz. Parmaklarımızı kullanacağız. Bakalım parmaklarımız ile hangi resimleri çizeceğiz. İyi 

eğlenceler… 



MANDALLA SEÇIYORUZ 

     Materyaller: Mandal, çeşitli renklerde boncuklar, oyun hamurları gibi evde bulunan  nesnelerle 

çeşitlendirilebilir. 

      Aileler çocuklarla birlikte malzemeleri önceden hazırlar. Evin içinde bulunan herhangi bir 

malzemeyi bu oyun için seçebilirsiniz. Toplanılan malzemeler halının üzerine bırakılır. Bu arada 

çocuklar sizin bile tahmin edemeyeceğiniz nesneleri seçmiş olabilirler. Bu oyunu daha da heyecanlı 

hale getirmektedir. Daha sonra hangi malzemeleri seçtikleri hakkında  konuşabilirsiniz. Mesela aile 

bireylerinin neden bu nesneyi bu oyun için seçtikleri hakkında tartışabilirler. Herkesin kendisine ait 

bir alanı belirlenir. Mandal kutusu alana getirilir. Malzemeler ortada karışık bir şekilde bulunur.  

Mandalların yardımı ile sırayla seçmiş olduğunuz malzemeleri yakalamaya çalışacaksınız. Biraz 

zorlanabilirsiniz. Çünkü etkinliğin başında malzemelerin boyutları hakkında bilgi verilmemişti. 

Böylelik oyun daha eğlenceli  bir hal almaya başlayacaktır. Mandal ile yakaladıklarınızı kendi 

alanınıza bırakabilirsiniz. İsterseniz oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilmek için  işaret 

parmağınız ile orta parmağınızı mandal olarak kullanabilirsiniz. Haydi şimdide işaret ve orta 

parmağınızı mandal olarak düşünelim ve bu şekilde oyuna devam edelim. 



KAĞITLARI KOPARIYORUZ  

      Evde bulunan eski kullanılmayan kağıt yada gazete parçalarını ebeveynler toplar. Bu kağıt 

parçaları masanın üzerine koyulur. Aile bireyleri bu masanın etrafında toplanırlar. Bütün 

halinde olan kağıtları istedikleri oranlarda koparmaları istenilir. Az bir kağıtla 

yapılmamalıdır.  Koparılan kağıtlar bir leğenin içinde toplanır.   Leğenin içinde ki kağıtların 

büyüklüğü ve küçüklüğüne bakılır. Büyük olan parçalar tekrar küçük hale getirilecek 

şekilde koparılır. Koparılan kağıtlarla birlikte salona geçilir. Kağıtlar salonda halının üzerine 

dağıtılır.  Küçük parçalar halinde olan kağıtlarla kendilerine özgü nesneler  yapmaları 

istenir. Aile bireylerinin kendilerinin oluşturmuş olduğu nesnelerle ilgili birer hikaye 

oluşturmaları istenebilir. Nesnelerine isimler verebilirler. Onları canlandırabilirler. Son 

olarak yerde kalmış olan kağıtları aile bireylerinden birinin havaya atması istenbilir. Havaya 

atılan kağıtlar yere düşene kadar özgür bir şekilde dans edilir.  


