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Sevgili Ailelerimiz,

BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

Çocuklarınızın bütüncül gelişimine en iyi şekilde eşlik etme 

çabası içinde olduğunuzu biliyoruz. Ancak COVID-19 salgını 

nedeniyle tüm dünya gibi biz de ülkemizde zorlu zamanlar 

yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu özel zamanda yaşanan 

belirsizliklere karşı dayanıklılığımızı artırmanın en iyi yolu 

“birlikte olmak”tır. 

Yaşamın ilk altı yılı yani erken çocukluk dönemi, yetişkinliğin 

kökleri ve kaynağıdır. Hayata sağlam temeller atarak başlamak, 

erken yaşlardan itibaren çocuğunuzla aranızda ilgi, sevgi 

ve güvene dayalı güçlü bir bağın kurulmasıyla mümkündür. 

Günlerimizin belirli bir kısmını çocuklarımızla birlikte geçirerek 

onları kendine ve dünyaya yararlı bireyler olarak yetiştirebiliriz. 

“60 GÜN YAZ PROGRAMI”, “Bir günde DÜNYA değişir, 60 günde 

ÇOCUK çok değişir” sloganıyla hazırlanmış ve bu programla 

öğrenmenin etkili bir şekilde sürmesi amaçlanmıştır.

Bu yaz 60 gün boyunca, çocuğunuzla aranızdaki bağı 

güçlendirecek ve çocuğunuzun çok yönlü gelişimini 

destekleyecek oyun temelli etkinlikler erişiminize sunulmuştur. 

Çocuk gelişimine ve eğitimine yönelik hazırladığımız size özel 

önerilerle yaz günlerinin sizin için unutulmaz anlarla geçmesini 

dileriz.

Tatilde ve her daim iyi kalın. Yuvanızda oyunsuz gününüz 

geçmesin.

Daha fazla kaynağa gereksinim duyarsanız aşağıda yer alan 

adreslerden yararlanabilirsiniz.

http://tegmmateryal.eba.gov.tr/m/cok_sey_var/ 

http://tegmmateryal.eba.gov.tr/m/ilkarkadasim/ 

https://okuyanbalik.com/



Kendinize bir kelime kavanozu hazırlayın. Her gün bu 
kavanoza günün kelimelerini atın. Kelimeler hakkında 
çocuğunuzla konuşun. 60 gün bittiğinde kavanozunuzdaki 
kelimeleri kullanarak öyküler oluşturun. Kelimelerin 
anlamlarını anlatan resimler yapın. Kavanozunuzu yıl 
boyunca öğrendiğiniz kelimelerle doldurun.

Bu oyunda size evinizin yastık ve minderleri eşlik edecek. 
Birlikte uzun bir yastık kulesi yapmaya ne dersiniz? Ancak bu 
yastıkları kule yapacağınız alana sırtınızda taşımanız gerekli. 
Sanki siz bir kaplumbağasınız, yastık da sizin sırtınızdaki ev. 
Haydi kaplumbağalar, iş başına! Kaplumbağa olmak kadar keyifli 
bir şey daha var ki o da yastık kulesini vücudunuzun herhangi 
bir yeriyle (kol, bacak, diz, omuz vb.)  yıkmak.

Büyüklerinizin “Ben de çocukken oyunlar oynamayı çok 
severdim.” dediğini duymayanınız var mı? Büyüklerinize sorun 
bakalım: Onlar çocukken hangi oyunları oynarmış? En çok 
sevdikleri oyun hangisiymiş? Söyledikleri oyunlardan birini 
oynamayı öğrenip bu oyunu oynamayı deneyin. Belki de ortak 
bildiğiniz, ortak sevdiğiniz bir oyun vardır. Varsa bu oyunu 
oynamadan geçmeyin.

Bir tebeşirin ya da küçük bir kömür parçan var mı? Haydi, 
onu al ve dışarı çık! Etrafında gördüğün yazıları taklit ederek 
yazmayı dene. Eğer yazdığının anlamını merak ediyorsan bir 
büyüğüne sor. 

Ailemizle bir evi paylaştığımız gibi o evin sorumluluklarını da 
paylaşıyoruz. Peki, dünyamızı kimlerle paylaşıyoruz ve dünyaya 
karşı sorumluluklarımız neler? Bunlar hakkında çocuğunuzla 
sohbet etmeye ne dersiniz?

1.
GÜN

4
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

KELİME
KAVANOZU

ÇOCUKLUĞUMDAN
ÇOCUKLUĞUNA...

SANATASARIM

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: tünel, heykel 

OYUN DOSTU
EV



Etrafında hiç karınca var mı? Karıncalar neler yapıyor? 
Karıncalar kendinden çok daha ağır şeyleri taşıyabiliyor. 
Haydi, bugün sen de karıncaları gözlemle!

Müziği açın ve ritme kulak verin. Karşı karşıya durun ve 
sırayla birbirinize yönergeler verin. Örneğin: "Koltuğun 
üzerindeki küçük minderi masanın altına koy, lütfen." gibi. 
Müziğin ritmine uyarak, bedenimizi en aktif şekilde hareket 
ettirerek bu yönergeyi yerine getirmek çok eğlenceli... Hele ki 
müzik hareketli ise...

Bazen ipler birbirine dolaşır. İşlerin birbirine karıştığı gibi. 
Dolaşık ipleri çözmek için çocuğunuzdan yardım almak belki de 
onu cesaretlendirir. İpin ucunu çocuğunuza verin ve çözülen ipi 
bir şeye dolayarak yumak yapmasını isteyin. Yumak büyürken 
sohbet etmeyi sürdürün.

“Eymen; en çok kısa kollu, kırmızı tişörtünü giymeyi seviyor. 
Defne ise en çok uzun kollu, sarı hırkasını giymeyi seviyor.”
•Eymen hangi kıyafetini giymeyi seviyor?
•Uzun kollu hırka kimin?
•Ömer en çok hangi kıyafetini giymeyi seviyor?
•Kısa kollu tişört ne renk?

Çocuğunuzun hayallerini merak ediyor musunuz? Belki 
ona hayallerini sormadan önce siz kendi hayallerinizden 
bahsedersiniz. Sizin de hayallerinizin olduğunu bilmek 
çocuğunuza kendini nasıl hissettirir? Deneyin.

2.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

SÖYLEYECEKLERİM 
VAR!

OKUDUM,
ANLADIM.

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: meşale, şamdan 

SPORLU OYUN 
SAATİ



Rüzgârlı günlerde etrafını gözlemle. Neler hareket ediyor? 
Nasıl? Sen de eline bir kâğıt ya da bez parçası alıp bunların 
nasıl hareket ettiğine bakabilirsin. Haydi, dene ve rüzgârı 
hisset!

Bir kâğıt mendile kolları havada bir çocuk resmi çizin. Bu 
resmi etrafından kesin. Şişirdiğiniz balonu saçınıza sürün 
ve kestiğiniz peçeteye yaklaştırın. Bakalım kâğıt mendildeki 
çocuk ne yapacak?

Hem büyüklerin hem de çocukların yaptığı neler var? Büyüklerle 
çocuklar arasında ne fark var? Büyükler ne yapar? Ne yapamaz? 
Çocuklar ne yapar? Ne yapamaz?

Evinizdeki çekmecelerde bulunan tüm çoraplar bu oyuna 
davetlidir. Çorap çiftlerini birbirinden ayırarak odanın/evin 
içinde farklı yerlere koyun. Müzik başladığında farklı beden 
hareketleri yaparak, çiftleri bir araya getirip eşleştirmeye 
çalışın. Her bir eşleştirmenin ardından yeni bir hareket 
belirleyin (zıplama, koşma, sürünme, geri geri yürüme vb.).

Sarıp sarmalamayı ya da sarılıp sarmalanmayı sever misiniz? 
Sarılırken salgıladığımız hormon bize kendimizi iyi ve mutlu 
hissettirir. Peki, sadece birbirimize mi sarılırız? Bir kediye ya da 
bir ağaca sarılmak nasıl bir fikir sizce? Haydi, deneyin!

3.
GÜN

6
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

MERAK
GIDIKLAYAN

SORULAR

O ZAMAN
DANS

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: ekskavatör, mezura 

DENEMEDEN 
EDEMEM



Acaba bitkilerin kökleri toprağın içinde nasıl hareket eder? 
Merak ediyorsan kilitli bir poşete biraz toprak koy ve birkaç 
tane tohumu bu toprakla buluştur. Ardından toprağı ıslat ve 
her gün gözlemle.

Haydi, bugün bitki çayı yapalım. Bir büyüğünüzden yardım 
alın. Sıcak suyun içine 1 tutam ıhlamur, papatya veya ada çayı 
ekleyin. Yarım limon sıkın. 1 çay kaşığı nane ekleyin. Sonra 
50'ye kadar sayın. Demlenince çayınızı afiyetle için.

Ailede bulunan herkesle oyunlu bir sohbete var mısınız? 
Birbirinize sorun: “En sevdiğin yemek, en sevdiğin şarkı, 
en sevdiğin oyun, en sevdiğin meyve, en sevdiğin sebze, en 
sevdiğin kitap hangisi?” Herkes birbirine sorunca cevapları 
hatırlamaya çalışın. 

Parmak izlerinizi kullanarak hayvan resimleri oluşturmaya 
ne dersiniz? Bunun için öncelikle parmak uçlarınızı boyayın 
ve kâğıda basarak parmak izinizi çıkarın. Kuruduktan sonra 
kalemle üzerine çizimler yapabilirsiniz. 

Merak ettiğiniz şeyleri keşfederken soru sorar mısınız? Soru 
sormak, var olan merakımızı giderirken beraberinde yeni 
merakları da getirir. Çocuğunuza örnek olup soru sorma 
becerisinin gelişimine katkı sağlayın.

İlginç Bilgiler: Sence görmeden okuyabilmek mümkün mü? Braille alfabesi, görme 
engellilerin okuma ve yazma için kullandıkları kabartma noktalardan oluşan bir alfabedir. 

4.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

SÖYLEYECEKLERİM
VAR!

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: spatula, telve

DENEYİM

SANATASARIM



Bir büyüğünle birlikte mutfakta mısır patlatmaya ne dersin? 
Mısırı bir bardağa koyun. “Sence mısırlar patladığında da aynı 
bardağa sığar mı?” Tahminlerinizi paylaşın. Sonra mısırınızı 
patlatın. Mısırlar patladıktan sonra aynı bardağa sığıp 
sığmadığını kontrol edebilirsiniz.

Çekmecenizden bir tişört seçin ve tişörtü yere serip 
onun üzerine oturun. Müziği açın, odanın içinde birlikte 
belirlediğiniz bir hedefe doğru kollarınızı ve bacaklarınızı 
kullanarak, kendinizi itip çekerek yol alın. Kim daha hızlı? 
Kim daha yavaş?

Çocuğunuza “Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım.” demek 
yerine “Bu konuda başka neler yapılabileceğini düşünüyorsun? 
Bundan farklı yol ne olabilir? Aklına gelen neler var?” demeyi 
tercih edin.

5.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

O ZAMAN
DANS

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: kargaburnu, zımba

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR

Senin ismin hangi sesle başlıyor? O sesi çıkarabilir misin? 
Evinizde ismi o sesle başlayan başka kimse var mı? Haydi, 
ailendeki diğer insanların isimlerini söyle ve onların 
isimlerinin ilk sesini çıkarmayı dene.

TAHMİN ET

Toprakla oynamaya ne dersin? Toprağı ıslatıp çamur yapabilir; 
çamurla heykeller, tünel, dağ ya da hayvan şekilleri yapabilirsin. 
Senin aklına neler geliyor? Denemeye ne dersin?

Günün Sorusu: Hangi hayvanlar toprağın altına yuva yapar?



Bugün dışarı çıktığınızda yassı taşlar toplayın. Sonra bu 
taşları yan yana dizin ve taşların üzerine boya kalemiyle bir 
geometrik şekil çizin. İstediğiniz geometrik şekli çizebilirsiniz. 
Sonra bu taşları karıştırın. Çizgilerden yararlanarak taşları 
eski haline getirin. İşte, sizin taştan yapbozunuz.

Evinizdeki sandalyeleri kullanarak bir tünel yapın ve tünelin 
çıkışına içinde “Şekli yuvarlak bir şey bul, lütfen.”, “Yumuşak 
bir şey bul, lütfen.”, “Çok olan bir şey bul, lütfen.” gibi 
yönergelerin yazılı olduğu kâğıtların bulunduğu bir kutu 
koyun. Tünelin içinden sürünerek geçin ve çıkışında sizi 
bekleyen kutudan bir kâğıt çekin. Evinizde kâğıdın üzerindeki 
yönergeye uygun olan bir şey bulun.

Çocuğunuzla bayramlar hakkında konuştunuz mu hiç? Siz 
neler yapardınız bayramlarda, çocuğunuza bayramlarınızın 
nasıl geçtiğini anlatıp onunla sohbet edin.

Ailenizle birlikte eski gazete ve dergilerden resimler kesin. 
O resimleri bir torbaya koyun. Sırayla bir resim çekin ve 
resimdekinin ne olduğunu söylemeden birbirinize anlatmaya 
çalışın.

Merak ettiğiniz şeylere cevap arar mısınız? En çok merak 
ettiğiniz şeyi çocuğunuzla araştırmaya ne dersiniz? Bu ona merak 
ettiklerine cevap bulma konusunda cesaret verecektir. Şimdi sıra 
onun merak ettiklerinde. Haydi, birlikte araştırın!

6.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

ÇOCUKLUĞUMDAN
ÇOCUKLUĞUNA...

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: paten, trambolin 

ARA, BUL!

İlginç Bilgiler: Kangurular geriye doğru zıplayamazlar.



Bugün doğadan topladığın yaprak, dal, taş gibi malzemelerle 
ismini yazmayı denemek ister misin? Sadece isminin baş 
harfini de yazabilirsin. Haydi, dene!

Evinizdeki oyuncak hayvanları veya taşıtları bir araya getirin 
ve keyifli bir tahmin yürütme oyunu oynayın. Nasıl mı? Biriniz 
ortadaki nesnelerden birini seçsin ama bu nesnenin ne olduğunu 
söylemesin. Diğeriniz çıkardığı ses ve beden hareketleriyle ortadaki 
nesnelere dair tahminini anlatsın. Tahmininin doğru veya yanlış 
olduğunu başınızı hareket ettirerek ya da belirlediğiniz farklı 
işaretlerle anlatabilirsiniz. Bol taklit, bol tahmin...

Haydi çocuklar, ailelerinizle bebekliğiniz hakkında sohbet edin. 
Acaba onları şaşırtan neler yapmış olabilirsiniz? Sizler sorun 
büyükleriniz, anlatsın.

Çocuklar balonla oynamayı çok sever. Balonun hareketini 
takip etmeleri ve balonla birlikte hareket etmeleri dikkat, 
konsantrasyon ve denge gerektirir. Çocuğunuzdan balonu 
havaya atıp tutarak ve yere düşürmeden bir odadan diğer 
odaya götürmesini isteyin. Oyunu hep birlikte oynayarak 
ailece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Çocuklarınız bir problemle karşılaştığında ona problemini 
çözmesi için zaman veriyor musunuz? Yoksa onun yerine 
problemlerini siz mi çözüyorsunuz? Bırakın, iş başa düşmüşken 
bu şansı çocuğun elinden almayın. Bırakın, çabalasın, kendini 
göstersin.

7.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: ornitorenk, anane

KİM OLSAM,
NE YAPSAM?

İlginç Bilgiler: Astronotların ayak izleri Ay’da sonsuza kadar kalır çünkü Ay’da 
o izleri kapatacak rüzgâr yoktur.



Sıradan bir şeyi farklılaştırarak yapmak, abartmak ve 
komiklikler yapmak çocukların hoşuna gider. Örneğin 
birbirinizle karşılaşınca yapacağınız size özel bir selamlaşma 
bulun. Buna benzer durumlar, eğlenceli olmasının ötesinde 
olumlu duyguları harekete geçirerek yakınlaşmanıza katkı 
sağlar.

Elinin izini bir kâğıda çiz. El izini nelere dönüştürebilirsin? 
Bir hayvan? Bir bitki? Hayal et ve yap. 

Birlikte “Meyve Bulmaca” oyunu oynayın. Bir meyveyi tarif 
edin ve çocuğunuzdan bu meyvenin hangisi olduğunu tahmin 
etmesini isteyin. Sonra o da bir meyveyi size tarif etsin, siz 
tahmin edin.

Çatal kaşık çekmecesinden 2 yemek kaşığı, 2 çay kaşığı ve 
2 tatlı kaşığı seçin. Önce her kaşıktan bir tanesini alın ve 
kaşıkları büyükten küçüğe doğru sıralayın. Geriye kalanları 
ise küçükten büyüğe doğru sıralayın.

Uzun, kalın uçlu, rengârenk bir kalem ve büyük bir kâğıt bir 
araya gelirse neler neler olur? Kaleme ve kâğıda dönüşmeye var 
mısınız? Kim kâğıt olsun, kim kalem? Kâğıt sırtını dönsün; kalem 
yazsın, çizsin (rakam, şekil, nokta vb.). Kalemin çizdiğini kâğıt 
tahmin etsin. Sonra roller değişsin.

8.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DENEYİM

ARA, BUL!

MUTFAKTA
MATEMATİK

KİM OLSAM, 
NE YAPSAM?

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: şövale, zerdeçal

SANATASARIM



Kuşlar yer fıstığı, ay çekirdeği, kuş üzümü gibi yiyecekleri çok 
sever. Haydi, sen de etrafa kuşların sevdiği yiyecekler bırak. 
Bakalım hangi kuşlar gelecek?

Evin içinde veya çevresinde keşfe çıkıp gürültü çıkaran nesneler 
bulun. Bulduğunuz nesneleri bir araya getirin ve sunmak için 
bir alan hazırlayın. Bu alanı bir geçit törenine dönüştürmeye ne 
dersiniz? Geçit töreninde yürürken hayalî enstrümanlarınızın 
seslerini çıkarın. Oyununuza eşlik eden kişi ya da kişiler gözlerini 
kapatıp çıkardığınız sesle ilgili tahminde bulunsun. Sonra mı? 
Tüm hayalî enstrümanlar birleşsin ve bir orkestraya dönüşsün!

Çocuklar, spor yapmayı sever misiniz? Etrafınızda spor yapan 
birileri var mı? Yürüyüş yapanlar, koşanlar, patenle kayanlar, 
basketbol veya futbol oynayanlar... Peki, “PETANK” adlı bir spor 
duydunuz mu? Haydi, araştırın.

Bugün evdeki kitapların kapağındaki resimlere bakarak o 
kitaplara yeni isimler bulmaya ne dersin? Haydi, resimleri 
incele ve kitaplara yeni isimler bul. 

Çocukla çocuk mu olunur? Neden olunmasın? Belki 
çocuğunuzu daha iyi anlamak ve tanımak için onunla çocuk 
olmaya ihtiyacınız vardır. Çocuğunuz bugün neler yapıyor? 
Haydi, ona eşlik edin. Çocuğunuzla çocuk olmayı deneyin.

9.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

NE İLGİSİ
VAR?

SENCE
BENCE

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: merdane, peyzaj

ARA, BUL!

İlginç Bilgiler: Sincaplar ellerinden terler.



Çeşit çeşit, renk renk yapraklar topla. Sonra yaprakları bir 
araya getirip şekiller oluştur. 

Haydi, bir peçete alın ve onu yukarı kaldırıp bırakın. Yere 
nasıl düşüyor? Yavaş mı? Hızlı mı? Şimdi başka nesneleri de 
deneyin. Hangi nesneler hızlı, hangi nesneler yavaş düşüyor?

Haydi, herkes şekil dedektifi olsun! Aranızdan birinin görevi 
20'ye kadar sayı saymak. O kişi sayarken, diğerleri de evin içinde 
gezinerek daire, üçgen veya kare şeklinde nesneler bulsun.

Göbeklitepe’yi duydunuz mu? Merak edenler için uzakları 
yakınlaştıran bir gezi. Haydi, hazır olun ve sanal geziye katılın.

Sanal gezi yapılabilecek ören yerleri ve müzeler: 
https://sanalmuze.gov.tr/

Çocuklarınızın davranışlarını gözlemliyor musunuz? Bu 
davranışlar bir şeyin sebebi mi? Yoksa sonucu mu? Çocuğunuzu 
gözlemleyin ve davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışın.

10.
GÜN

13
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

ARA, BUL!

GEZGİN
ÇOCUKLAR

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: lokomotif, kamer

DENEMEDEN
EDEMEM

İlginç Bilgiler: Pandalar arka ayakları üzerinde dikilemez.



Yerden yüksek oyununu daha önce hiç evinizin içinde 
oynadınız mı? Üzerine çıkmanızda tehlike olmayan, yerden 
yüksek neler var etrafınızda? Oyuna başlamadan önce yastık, 
battaniye gibi nesnelerle böyle alanlar oluşturabilirsiniz. Ebeyi 
seçmeyi unutmayın! 3, 2, 1... Başla!

Pipetlerden bileklik ya da kolye yapmaya ne dersiniz? 3 farklı 
renkteki pipeti kısa kısa kesin. Onları birer boncuk gibi hayal 
ederek ipe dizin. Belli bir sırada ilerleyin ki örüntü oluşsun. 
Örneğin: yeşil, mavi, turuncu; yeşil, mavi, turuncu... İşte, 
bilekliğiniz ya da kolyeniz hazır!

Haydi, birbirinizi taklit edin ve taklit edilen kişinin kim olduğu 
hakkında tahminlerde bulunun. İpucuna mı ihtiyacınız var? 
Saç renginiz ya da göz renginiz gibi fiziksel özelliklerden 
bahsedebilirsiniz.  

Evinizde eski bir gazete ya da dergi var mı? Haydi onların 
yazılarını incele. Birbiriyle aynı harfler var mı? Onları bulup 
işaretle!

Çocukların dikkat süreleri yetişkinler kadar uzun değildir. 
Anlatacaklarınızı, çocuğunuzu sıkmadan, kısa ve anlaşılır şekilde 
ifade edin. Yaşı ilerledikçe sizi daha dikkatli dinleyecektir.

11.
GÜN

14
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

OYUN DOSTU 
EV

ÇOK TANIDIK

ARA, BUL!

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: bızbız, trampet

SANATASARIM



Bugün herhangi bir şeyi yeniden kullanmayı dene. Mesela bir 
kavanozu boya ve kavanoza çiçek ek.

Kilitli poşetin içine biraz su ve sıvı yağ koyun. Poşeti hareket 
ettirerek sıvı yağı ve suyu karıştırmayı deneyin. Bakalım 
karışacaklar mı?

Kâğıda istediğin bir şekil çiz. Sonra yanındakine ver, o da 
şekle istediği bir ekleme yapsın. Ailedeki herkes ekleme 
yapınca bakalım nasıl bir resim ortaya çıkacak?

Yere yatın, kol ve bacaklarınızı açın. Ailenizden biri, 
bedeninizin çevresini saracak şekilde çoraplar dizsin. Yani sizi 
çoraplarla çizsin. Bedeninizin çevresini çizmek için kaç çorap 
kullanıldı acaba? Haydi, sayın.

Çocuklarınıza ilginç gelen bir şey, sizin için ilginç olmayabilir. 
Buna rağmen çocuğunuzun ilgisini çeken şeylere siz de ilgi 
göstermeye çalışın. Çünkü bir çocuğun ilgilerini keşfetmek onu 
tanımanın en önemli yollarından biridir. 

12.
GÜN

15
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DENEYAP

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: damacana, nihale

DENEMEDEN
EDEMEM

SANATASARIM



Bugün yürüyüş günü. Bu yürüyüş sırasında dikkatinizi çeken 
taşları toplayın. Herkes kaç taş topladığını sırayla saysın ve 
neden o taşı seçtiğini anlatsın. Sonrasında hep birlikte taşları 
üst üste koyarak bir kule yapmaya çalışın. Her seferinde 
yıkılmadan kaç taşı üst üste dizdiniz?

Müzik dinlemeyi sever misin? Bugün sevdiğin müziklerden 
2 tanesini seç. Bu müzikleri dinlerken hangi duyguları 
hissediyorsun? Haydi, bu duygularını göstermek için dans 
etmeye başla! Dans ederken tüm bedenini kullanabilirsin.

Çoraplarınla oyun oynamayı denedin mi hiç? Şimdi denemenin 
tam zamanı. Haydi, çoraplarının hepsini önüne al. Çoraplarını 
renklerine göre ayır. En çok hangi renkte çorabın var? Şimdi de 
istediğin 2 farklı çorabı ellerine giy. Ailen de istediği çorapları 
seçebilir. Çorap kuklalarınız tanışmaya hazır. Sohbet zamanı!

Adındaki harfleri hiç merak ettin mi? Haydi, ailenden 
adındaki harflerin yazılı olduğu bir kâğıt hazırlamalarını iste. 
Önüne bir gazete sayfası al. Şimdi dikkatle inceleme zamanı. 
Adındaki harflerden hangilerini gazetede görüyorsun? Harfleri 
bulduysan şimdi onları kesme zamanı. Kestiğin harfleri bir 
kâğıda yapıştır ve hayal ettiğin gibi süsle.

Çocuklar sürekli çevrelerini gözlemler. Bu gözlem sonucu da gün 
içinde birçok şeyi merak ederler. Çocuğunuzun sorularını yanıtsız 
bırakmayın. Bildiklerinizi mutlaka onunla da paylaşın. Cevabını 
bilmediğiniz sorularla karşılaştığınızda çocuğunuza bilmediğinizi 
söyleyin ve cevabı birlikte araştırmayı teklif edin.

13.
GÜN

16
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

BEN DE VARIM, 
BEN DE YAPARIM.

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: lunapark, piramit

O ZAMAN
DANS

İlginç Bilgiler: Zürafalar kulaklarını temizlemek için dillerini kullanır. 
Zürafaların dilleri ne kadar uzun acaba?

SANATASARIM



Bugün hava nasıl? Güneşli mi, yağmurlu mu? Peki, bir doğa 
yürüyüşü yapmaya ne dersin? Hava güneşli ise yanına şapkanı 
ve suyunu alabilirsin. Yağmurlu ise ne almalısın? Yürüyüş 
yaparken etrafında gördüklerin hakkında konuşabilirsin. 
Yürüyüş sırasında adımlarını saymak da eğlenceli olacaktır. 

Güne biraz hareket katmaya ne dersin? Bu oyun için bir ipe 
bir de arkadaşa ihtiyacın var. İpi yere ser ve ipin yanına geç. 
Arkadaşının söylediği sayı kadar ipin üzerinden bir sağa bir 
sola atla. Şaşırana kadar atlama görevi senin. Şaşırdın mı? 
Artık sayma görevi sende, atlama görevi arkadaşında. İyi 
eğlenceler...

Bazen insanlar yaşadıkları evleri, mahalleleri ve şehirleri 
değiştirebilirler. İnsanların bu şekilde yer değiştirmelerine 
taşınma denir. Peki, sence insanlar neden taşınır? Sadece 
insanlar mı taşınır? Taşındıktan sonra ayrıldıkları yere 
dönerler mi? 

Evde yazı avına çıkmaya ne dersin? Evinde üzerinde yazılar 
olan nesneler bulabilir misin? Bulduğun nesnenin üzerinde 
yazan yazıyı bir büyüğünden okumasını rica edebilirsin. 
Yazıda kaç harf olduğunu saymayı deneyebilirsin. Şimdi 
hep birlikte yazının başlangıç sesiyle başlayan kelimeler 
türetebilirsiniz. 

Çocuklar sohbet etmekten çok hoşlanırlar. Dinlendiklerini 
bilmek; fikirlerine saygı duyulduğunu hissetmelerini, birey olarak 
kendilerine güven duymalarını sağlar. Çocuklarla konuşurken 
doğal olmayan, bebeksi bir üslupla konuşmamaya dikkat 
etmelisiniz. Bu tarz konuşmalar çocukların dil gelişimini olumsuz 
etkileyebilir.

14.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

SÖYLEYECEKLERİM 
VAR!

YAZI
AVI

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: ksilofon, taşınma 

O ZAMAN 
DANS



Daha önce dal parçasıyla okunan bir kitap görmüş müydünüz? 
Doğaya çıkıp kendiniz için dallar toplayın. Topladıklarınızdan 
bir tanesini kitap okuma dalı olarak seçin. Siz kitap okurken 
çocuğunuz da okuduğunuz sayfadaki kelimeleri dal parçasıyla 
takip etsin. Peki bu kitap okuma dalı bir ayraç olabilir 
mi? Topladığınız dalları birbirine bağlayarak kitap ayracı 
oluşturabilirsiniz.

Küp şeker kulesi yapmayı denediniz mi? Siz ve çocuğunuz 
devirmeden kaç tane küp şeker kullanarak kule yapabiliyorsunuz? 
Deneyin ve denerken küp şekerleri saymayı unutmayın. Peki, bu 
küp şeker kuleleri renklense nasıl olur? Küp şeker kulelerini bir 
tabağın içinde yapın. Tabağa boyalı su dökün ve rengin yukarı 
çıkışını izleyin. “Küp şeker kuleleri nasıl renklenebiliyor? Boya 
nasıl yukarı çıkabiliyor?” tartışın ve araştırın.

Islak çamaşırları çocuğunuzla birlikte asın. Çamaşırların 
yıkanmadan önceki ve yıkandıktan sonraki kirli-temiz, 
ıslak-kuru gibi durumları hakkında sohbet edin. Böylece 
çocuğunuzun küçük kas ve zihinsel gelişimini desteklerken 
kavram bilgisini de artırmış olursunuz.

Önünüze bir dünya haritası açın ve gözlerinizi kapatın. 
“Dünya döner, parmağım konar. Buradaki çocuklar neler 
oynar?” diyerek parmağınızı haritanın üzerinde bir yere 
koyun. Parmağınızı koyduğunuz yerdeki ülkeyi çocuğunuzla 
birlikte araştırın. O ülkedeki çocuklar nerelerde, nasıl oyunlar 
oynar, öğrenin. O ülkeye ait bir oyunu oynamayı deneyin.

Bugün kendi aile gazetenizi yapmaya ne dersiniz? Ailenizde 
bir gün içinde neler olur? Hangi aile üyeleri neler anlatmak 
ister? Gazetenizin adı ne olsun? Aile gazeteniz neler içermeli? 
Çocuğunuzla birlikte oturup karar verin. Sonra evdeki 
malzemeleri, resimleri ve boyaları kullanarak kendi aile 
gazetenizi oluşturabilirsiniz.

15.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

DENEYİM

GEZGİN 
ÇOCUKLAR

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: mektup, mektep

DENEYAP



Acaba rüzgâr hangi taraftan eser? Haydi, dışarıda bir 
rüzgârgülü hazırlayın ve onu görebileceğiniz bir yere yerleştirin. 
Rüzgâr esince ne oluyor? Gözlemleyin. Rüzgârgülünüzü ağaç 
yapraklarından yapmayı deneyebilirsiniz.

Neden rüzgâr eser? Rüzgâr esince neler olur? Parmağınızı 
ıslatın ve dışarı çıkın. Rüzgârın estiği taraf daha erken 
kuruyacaktır. Kuruması için biraz beklemeniz gerekebilir. 
Rüzgârın hangi taraftan estiğini keşfetmiş olacaksınız. 

Evdeki sandalyeleri arka arkaya dizin. Biriniz şoför olun. 
Otobüsçülük oynayın. Otobüsünüzde hangi müzikler dinleniyor? 
Kaç tane yolcunuz var? Dilerseniz oyuncaklarınız da yolcunuz 
olabilir. Gelecek durakta kaç yolcunuz inecek? Geriye kaç 
yolcunuz kaldı? Sayın bakalım.

Havanın kararması ne demektir? Acaba hava nasıl kararır? 
Gökyüzüne bakın ve Ay’ı inceleyin, Ay her zaman aynı yerde 
mi? Ay nasıl şekil değiştirir? Haydi, bugün Ay’ın şeklini çiz 
bakalım. Sence bugün Ay’ın şekli neye benziyor?

Evinizde çocuğunuza ait bir oda oluşturmaya çalışın. Çocukların 
kendilerine ait bir alanları olması önemlidir. Oda oluşturma 
imkânınız yoksa evinizde oluşturacağınız bir köşeyi, panoyu ya da 
duvarı çocuğunuza ait bir alan olarak belirleyin. 

16.
GÜN

19
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

KİM OLSAM,
NE YAPSAM?

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: turnuva, entari

DENEYİM

İlginç Bilgiler: Hiçbir kâğıt parçası yedi defadan fazla ikiye katlanmaz. 
İsterseniz deneyebilirsiniz.

ETRAFINA
BAK!



Bazı yiyecekler bayatlar. Peki ama bayatladıklarını nasıl anlarsın? 
Yiyeceklerin kokusundan, tadından, görüntüsünden?.. Peki, 
bayatlayan yiyecekleri ne yaparsın? Sana bir fikir verebilirim. 
Bayatlamış ekmekleri küçük küçük dilimleyebilir ve varsa 
fırında biraz daha kurumasını sağlayabilirsin. Sonra kurumuş, 
çıtır ekmekleri çeşitli baharatlarla karıştırıp çorbaların üzerine 
koyabilirsin. Peki, sence bayat ekmeklerden başka neler yapılır? 
Haydi, bunu da sen araştır ve öğrendiklerini dene.

Her canlının bir yuvası vardır. Mesela senin yuvan evindir. Peki,  
kuşların, karıncaların, kelebeklerin yuvaları nerededir? Fırsatın 
olduğunda doğada canlıların yuvalarını bulmaya ne dersin? 
Etrafına dikkatli bakarsan belki daha önce hiç görmediğin bir 
yuvayla karşılaşabilirsin. Farklı yuvaların özellikleri hakkında 
konuşabilir, daha başka yuvalar araştırabilirsin.

Radyodan veya televizyondan bir müzik kanalı açabilirsin. En 
sevdiğin şarkıyı bulabilirsen bugün şanslı günündesin. Şarkıya 
istediğin gibi eşlik edebilirsin. Yüksek sesle söyleyerek, dans 
ederek ya da oturup sakince dinleyerek... Şarkıda geçen kelimeleri 
dikkatle dinle. Bir anda sesi kapat, en son duyduğun kelimeyi 
bir büyüğünden kâğıda yazmasını iste. Duyduğun kelimelerin 
nasıl yazıldığını inceleyebilirsin. Bu oyunu istediğin kadar 
tekrarlayabilirsin. 

Etrafına dikkatli bakar mısın? Acaba yuvarlanabilen neler var? 
Top, tekerlek... Başka? Kendine güvenli bir alan oluşturup, 
yuvarlanan bir nesneyi hayal ederek müzik eşliğinde onunla 
birlikte yerde yuvarlanabilirsin. Müzik hızlandıkça hızlı, 
yavaşladıkça yavaş yuvarlanmayı denemelisin. Müzik bittiğinde 
hangi nesneyle, nerelere yuvarlandığını resmetmeye ne dersin? 
Yuvarlanarak nerelerde dolaştın, nerelere iz bıraktın?

Anne baba olarak çocuklarımızın gününün nasıl geçtiğini, okulda 
neler yaptığını merak ederiz. Bunu öğrenmek için de onlara 
sorular sorarız ama bazen istediğimiz cevapları onlardan alamayız. 
O zaman sorduğumuz soruları değiştirebiliriz. Bugün okulda 
seni şaşırtan, değişik bir şey oldu mu? Bugün hangi arkadaşınla 
oyunlar oynadın? Bugün yardım istemeni gerektiren bir durum 
oldu mu? 

17.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

MELODİLİ
SAATLER

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: büyüteç, vestiyer

BİLDİĞİM, 
ÖĞRENDİĞİM

SANATASARIM

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR



Doğa yürüyüşünde çevreni inceleyebilirsin. Çevrende neler 
görüyorsun? Gördüklerinden en çok hangisi dikkatini 
çekiyor? Etrafında gördüğün taşları, dal parçalarını, 
yaprakları, kozalakları önüne topla. Haydi, şimdi bu 
topladığın materyallerle şekiller oluşturma zamanı. Belki bir 
üçgen, belki kare, belki de daire ya da dikdörtgen... Belki de 
tamamen sana ait bir şekil olur bu.

Hareket zamanı! İhtiyacın olan şeyler boş bir leğen ve dal 
parçaları. Leğeni ters çevir ve dal parçalarını da kullanarak 
davulunu çalmaya başla. Bir oyun arkadaşın olursa yanında 
sen davulunu çalarken o da dans edebilir. Dans etme sırası sana 
geçtiğinde oyun arkadaşını davulun başına geçirmeyi unutma.

Haydi, kendi çocukluğuna ait bir fotoğraf seç. Şimdi seçme sırası 
ailende. Ailen senin yaşlarındayken nasıl görünüyordu acaba? 
Nelerle oynamayı seviyorlardı? En sevdikleri renk hangisiydi? 
Şimdi bunları öğrenme zamanı.

Evindeki tüm kitapların adını biliyor musun? Hepsini 
bilmesen bile tahmin ederek öğrenmeye çalışabilirsin. Haydi, 
tüm kitaplarını bir halının üstüne diz. Ailen kitaplardan birini 
senin için seçsin. Şimdi kitabın kapağına, resimlerine bakarak 
kitabın adını tahmin etmeye çalışma zamanı. Haydi, dikkatle 
incelemeye başla. Resimleri ipucu olarak kullanmayı unutma.

Çocuklar doğdukları andan itibaren öğrenmeye hazırdır. “Sen 
anlamazsın.”, “Bunu öğrenmene gerek yok.” demeyin hiçbir 
zaman. Onun dilinde, onun anlayabileceği şekilde cevaplayın 
soruları. Ona önemli olduğunu hissettirin. Bu çocuğunuzla 
aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir.

18.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA 

ÇOCUKLUĞUMDAN 
ÇOCUKLUĞUNA...

KÜTÜPHANEDEKİ 
GİZEM

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: çöl, kartonpiyer

O ZAMAN
DANS



Doğadan farklı büyüklükte, yüzeyi düz taşlar toplayın. Taşları 
çocuğunuzla paylaşın. Topladığınız taşlara düz, kesik, dalgalı vb. 
çizgiler çizin. Herkes istediğini çizmekte özgür. Taşlara çizdiğiniz 
çizgilerle bir yol yapmaya ne dersiniz? Her taşın üzerindeki 
çizginin bitişine diğer taşın üzerindeki çizgiyi koyarak taşları 
arka arkaya ekleyin. Farklı çizgilerden oluşan taştan bir yol ile 
neler yapılabilir, düşünün.

Çocuğunuzla seçtiğiniz bir şarkı eşliğinde dans edin. Peki, 
gözleriniz kapalı dans etmeyi hiç denediniz mi? Aynı şarkıda 
bir kez de gözleriniz kapalı dans edin. Gözler kapalı dans etmek 
nasıl bir histi? Eğlendiğiniz veya zorlandığınız yerler oldu mu? 
Hissettikleriniz hakkında sohbet edebilirsiniz. 

 “İnsanlar eskiden nasıl haberleşiyordu? Nasıl iletişim kuruyordu?” 
konulu bir sohbet başlatın. Kendi çocukluğunuzdaki iletişim yolları 
ile bugünkü iletişim yolları arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
hakkında konuşun. Gelecekte hangi iletişim şekilleri çıkabilir, neler 
hayal ettiğinizi birbirinizle paylaşın. “Geçmişten Geleceğe İletişim 
Yolları” adlı bir resim sergisi yapmaya ne dersiniz? Hakkında 
konuştuğunuz farklı iletişim yöntemlerinin resimlerini yapın. 
Ailece çizdiklerinizi evinizin duvarında sergileyebilirsiniz.

Bugün “Evimizde Hangi Eşyadan Kaç Tane Var Panosu” 
oluşturma günü olsun. Büyük bir kâğıda koltuk, sandalye, 
yastık, yatak, televizyon, halı gibi bazı eşyaların resimlerini çizip 
bu resimleri boyayın. Yaptığınız resimlerin yanına birer kutucuk 
çizin. Çocuğunuzla birlikte evin tüm odalarını dolaşıp hangi 
eşyadan kaç tane varsa bunları sayıp kutucuğun içine yazın. 

Haftanın bir gününü “ekransız gün” ilan edin. Ailece telefon, 
tablet, televizyon gibi ekranlardan bir günlüğüne uzaklaşabilir 
misiniz? Ekransız saatlerde neler yapabilirsiniz? Düşünün, 
birlikte karar verin. Önceden, bu ekranlar yokken neler yaparmış 
aileler hiç merak ettiniz mi? Deneyin, birbirinize vakit ayırın.

19.
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Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: telgraf, postane

MELODİLİ
SAATLER



Kozalakların hepsi birbiriyle aynı mıdır? Bugün doğaya çık ve 
gözlemle. Kozalaklardan pulları en açık olanını seç. Şimdi de 
içini görebileceğin şeffaf bir kavanoza su doldur. Kozalağı su 
dolu kavanozun içine bırak. Kozalağın değiştiğini ve pullarının 
kapandığını göreceksin. Bunun için biraz beklemen gerekebilir.

Haydi, ellerimizi kullanalım. Bir kalem, bir kâğıt bu iş için yeterli. 
Hep birlikte ellerinizin kalıbını kâğıda çizin. Sonra bu kalıbı 
çizgilerinden kesin. Önce büyükten küçüğe doğru sıralayın. Sonra 
da küçükten büyüğe... Şimdi de kestiğiniz kalıbı renklendirin, 
kalıbın üzerine desenler çizin. Elim sende, diyerek kâğıtları 
birbirinize hediye edin.

Bugün bir masa ve farklı nesneler kullanarak kendinize bir 
çadır yapın. Çadır kurarken acaba kaç nesne kullandınız? 
Saymayı deneyin. Çadırınızda kitap okumayı denediniz mi? 
Deneyin. Peki, kitabınız kaç sayfalık bir kitap? Hangi sayfada 
hangi resimler var?

Şeffaf bardakta bitki çayı hazırlayın. Bitki çayınızın rengi hep 
aynı mıydı? Zaman geçtikçe çayınızın renginde değişiklik oldu 
mu? Gözlemleyin. Acaba bu değişim neden oldu?

Siz hiç dans eden ayna gördünüz mü? Karşınızdakinin sizin 
aynanız olduğunu hayal edin. Siz hangi hareketleri yaparak 
dans ediyorsanız ondan da aynısını yapmasını isteyin. Sonra 
siz ayna olun, o dans etsin. Siz çocukken en çok hangi müzikle 
dans etmeyi severdiniz? Çocuğunuzla paylaşın. Çocuklar, sizin 
çocukluğunuzu dinlemekten çok hoşlanır. Bu paylaşım onlara 
sizin de bir zamanlar çocuk olduğunuzu fark ettirir.

20.
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DENEME
1, 2, 3...
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EV

O ZAMAN 
DANS

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: mandala, mangala

İlginç Bilgiler: En uykucu hayvanlardan birinin koala olduğunu biliyor muydun? 
Koalalar günde yaklaşık 22 saat uyuyormuş.

SANATASARIM

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR



Bugün “Bir yaprakla ne yaparım?” günü olsun. Çocuğunuzla 
doğaya çıkın. Etraftaki yaprakları inceleyin ve istediğiniz birkaç 
farklı yaprağı toplayıp getirin. Bir yaprakla neler yapılabileceğini 
önce zihninizde tasarlayın sonra tasarladığınızı oluşturun. 

Evinizdeki minderleri veya yastıkları bir araya toplayın. Elinize 
bir balon alın. Balonu havaya atın. Balon yere düşmeden kaç 
yastıkla veya minderle kule yapabilirsiniz? Deneyin bakalım. 

Mutfağınızdaki kaşıklarla örüntü oluşturmaya ne dersiniz? 
Mutfağınızdan çay kaşıklarını, çorba kaşıklarını, tatlı kaşıklarını, 
yemek kaşıklarını alın. Çocuğunuzla birlikte sayarak eşit sayıda 
paylaşın. Şimdi sıralama zamanı: çay kaşığı, çorba kaşığı, yemek 
kaşığı gibi kaşıklarla sıralamalar yapın. Aynısını çocuğunuzun 
yapması için fırsat verin.

Bugün yazısız kitap günü. Kitaplığınızdaki bir kitabı sadece 
resimlerine bakarak anlatın. Kitabı önce çocuğunuza vererek 
kendi hayal ettiği öyküyü oluşturmasına fırsat tanıyın. Ardından 
siz resimlere bakarak kendi hayal ettiğiniz öyküyü anlatın. 
Çocuğunuzla öyküleriniz hakkında sohbet edin. Öyküleriniz 
benzer miydi? Aynı kitaptan kaç farklı öykü oluşturulabilir? 

Bir yere giderken yanınıza neler alırsınız? Kim hazırlar 
çocukların çantalarını, bavullarını? Neleri yanımıza almak 
isteriz, ne kadar kalacağız, nelere ihtiyacımız var? Bir yere 
gitmeye karar verdiğinizde önce çocuğunuzla birlikte “yanınıza 
alınacaklar listesi” yapın. Çocuğunuza güvenip kararlarını 
kendisinin vermesine imkân tanıyın.

21.
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Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: papyon, kravat

OYUN DOSTU
EV

İlginç Bilgiler: Flamingolar tek ayak üzerinde durur. Bunu ayaklarını dinlendirmek 
için yapmaz. Vücut ısılarını dengelemek için bir ayağını kaldırır. 



Bir doğa yürüyüşüne çık. Rahat hareket edebileceğin bir alan 
belirle. Bu oyunu oynarken doğadaki malzemeleri kullanacaksın. 
Çevrenden 1 tane taş, 1 tane dal parçası ve 1 tane de yaprak seç. 
Hepsini yan yana yere diz. Her bir materyal için hareket belirle. 
Örneğin yaprak için zıplama, dal parçası için etrafında dönme ve 
taş için kollarını açıp kapatma. Hareketleri belirlediysen şimdi 
oyun zamanı. Unutma, istediğin her hareketi kullanabilirsin.

Balonu patlatmak için neler yapabilirsin? Haydi, aklına gelen tüm 
yöntemleri yanındakilerle paylaş. Hatta ailen de sana anlatsın. 
Belki balonu patlatmak için senden farklı bir şeyler denerler. 
Fikirlerini paylaştıktan sonra bir deney yapmaya hazırsın. Deney 
için gerekli olan malzemeler: limon ve balon. Limonu al ve 
şişirdiğin balonun üstüne sıkmaya başla. Balonun yüzeyine limon 
suyu değince ne oldu? Peki bunun sebebi ne olabilir?

Adında kaç tane harf var hiç merak ettin mi? Ailenden yardım 
iste ve boş bir kâğıda adını yazdır. Haydi, şimdi birlikte adındaki 
harfleri sayma zamanı. Belki üç tanedir, belki de yedi tane. 
Saymadan bilemezsin. Adında kaç tane harf olduğunu öğrendin, 
ailendekilerin adlarında kaç harf var acaba? Haydi, birlikte 
keşfetme zamanı.

Daha önce bir müzeyi ziyaret ettin mi hiç? Eğer ziyaret 
ettiysen orada neler ilgini çekti? Seni neler heyecanlandırdı? 
Bunları ailenle ya da oyun arkadaşlarınla paylaşabilirsin. 
Peki, daha önce hiç sanal müze gezisi yaptın mı? Şimdi tam 
zamanı. https://sanalmuze.gov.tr/ adresine girip sanal müzeleri 
gezmeye başla. Gezin bittikten sonra müzelerde dikkatini 
çeken şeyleri ailenle paylaşmayı unutma.

Zaman zaman duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Eğer 
kontrolünüzü kaybedip istemediğiniz bir şeyi öfkeyle çocuğunuza 
söylerseniz çocuğunuzdan özür dilemekten çekinmeyin. Böylece 
çocuğunuz sizin de hata yapabileceğinizi fark eder ve bunun 
sorumluluğunu aldığınızı gözlemler.
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Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: dalgıç, bateri

DENEYAP



Evdeki bireylerle bir oyun oynamaya ne dersin? Bir kâğıt ve 
kaleme ihtiyacın var. Kâğıt üzerine herhangi bir şeyin önce bir 
kısmını çizmelisin. Mesela ağacın bir dalı, arabanın bir tekeri... 
Daha sonra bunun ne olduğunu tahmin etmelerini isteyebilirsin. 
Doğru cevabı alana kadar çizdiğin şekli tamamlamaya devam 
etmelisin. Doğru cevabı aldığında rolleri değişebilirsiniz. 

Aile büyüklerinden biri ile gündüz saatlerinde pencereden dışarı 
bakın. Dışarıda neler gördüğünüz hakkında konuşun. Akşam 
hava karardığında aynı pencereden yine dışarı bakın. Gece ve 
gündüz gördükleriniz arasında fark var mı? Yoksa gördükleriniz 
aynı mı? Peki, evinizin penceresinden gördüklerinizin dışında 
gece ve gündüz değişen başka neler var? 

Evinizin uygun bir köşesine ailece hayal kurabileceğiniz 
bir ortam hazırlayabilirsiniz. Birlikte yere uzanın, hafif bir 
müzik açın ve gözlerinizi kapatıp hayal kurun. Kurduğunuz 
hayalleri birbirinize anlatın. Anne ve babanıza çocukken 
kurduğu hayalleri sorun. 

Okuduğun bir hikâye kitabını daha dikkatli incelemeye ne 
dersin? Nasıl mı? Okuduğun kitabın ön kapağını, resimlerini 
inceleyerek başlayabilirsin. Daha sonra kitabın adını, yazarını, 
resimlerin çizerini, çeviri ise çevirenini ve yayınevini hatta 
yayınevi logosunu öğrenerek kitabınla tanışabilirsin. 

Çocuklar ailelerinin aynalarıdır. Çünkü onlar ailelerini sürekli 
izler, gözlemler ve onlardan öğrenirler. Bu yüzden söyledikleriniz 
ve yaptıklarınız çok önemlidir. Çocuğunuzun nasıl davranmasını 
istiyorsanız önce siz öyle davranmalısınız. Çocuğunuzun izin 
isteyerek bir şeyler almasını istiyorsanız siz de ona ait olan bir 
şeyi alırken ondan izin almalısınız. Yüksek sesle konuşmasını 
istemiyorsanız önce siz alçak sesle konuşmalısınız. 

23.
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Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: meteoroloji, şelale

BİLDİĞİM,
ÖĞRENDİĞİM



Kahvaltınızdan ya da yemeğinizden arta kalan ekmek 
kırıntılarını bir yerde biriktirin. Bu kırıntıları kuşlara verin 
ve kuşların onları yemesini izleyin. Ardından bu konuda 
sohbet edin. Acaba diğer hayvanlar ne ile beslenir?

Resim sadece kâğıda mı yapılır? Eline bir çubuk al ve bir 
toprak üzerine resim çiz. İstersen resmi silip yeni bir şeyler 
çizebilirsin.

Kahvaltı için ayrı kaplarda yumurta haşlayın. Yumurtaların 
pişme sürelerini farklı tutun. Sonra yumurtaları soyması için 
çocuğunuza fırsat tanıyın. İki yumurta birbiriyle aynı mı? 
Farklıysa neden farklı? Pişirme süreleri yumurtaları nasıl 
etkiledi?

Evinizin odalarını yatak odası, oturma odası, salon şeklinde 
adlandırmak yerine onlara numaralar verin. Sonra da 
çocuğunuzun gözlerini bir kumaş yardımıyla bağlayın ve elini 
tutarak bütün odaları gezin. Girdiğiniz odada neler olduğunu 
ona söyleyin ve gözünü açmadan kaç numaralı odada 
olduğunuzu hatırlamasını isteyin.

Sınırlara takılı kalmayın. Resim sadece resim kâğıdına mı 
yapılır? Çocuğunuza farklı nesneler üzerine resim yapma imkânı 
tanırsanız onun yaratıcılığını desteklemiş olacaksınız. Bu bazen 
bir toprak, bazen bir taş, bazen bir bardak, bazen de bir tabak 
olabilir.
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Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: makinist, lokomotif

SANATASARIM

MUTFAKTA 
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MUTFAKTA
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Evde sert kabuklu neler var? Fındık var mı? Ceviz var mı? 
Bir avucuna kaç ceviz sığıyor? Peki kaç fındık sığıyor? Dene 
bakalım. Kaçar tane sığdığını say.

Evde bulunan çerezlerden iki çeşit seçin. Örneğin ceviz ve 
fındık. Cevizleri bir kenara, fındıkları bir kenara ayırmaya ne 
dersin? Şimdi bir ceviz, bir fındık dizme zamanı. Cevizden sonra 
ne gelecek, peki fındıktan sonra? Unutma, sırayla bir ceviz, bir 
fındık. Belirli bir kurala göre dizilen modellere örüntü denir. 
Sen de farklı örüntüler oluşturabilirsin. Örneğin: iki ceviz, bir 
fındık; iki ceviz, bir fındık.

Ceviz nerede yetişir? Peki ya fındık? Nasıl yetiştiğini merak 
ettiğin başka şeyler var mı?

Ceviz ve fındıkların kabuklarını nasıl kırabilirsin? Bir 
büyüğünden yardım alarak farklı yöntemler deneyebilir, ceviz 
ve fındıkları kırdıktan sonra afiyetle yiyebilirsin. Şimdi bir 
kap su al ve kabukları suya bırak. Hangileri battı? Hangileri 
yüzüyor? Etrafına bak, sence başka neler suyun üzerinde 
kalır? Neler batar? 

Çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu gelişimi için bol bol oyun oynayın. 
Ona oyun oynayabileceği farklı ortamlar oluşturun. Hem yalnız 
başına oynayabilme hem de grupla oynayabilme becerisini 
kazanması, gelişimi açısından önemlidir.
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Sadece evdeki kaşıkları kullanarak neler yapabilirsin? Kaşığın 
sayısı, yapıldığı malzeme hiç önemli değil. Kaşıkları kullanarak 
ne kadar çok şey yapabileceğini görünce şaşıracaksın. Birkaç 
örnek bizden: kaşık kukla, kaşıklarla ritim çalışması, çeşitli 
boylardaki kaşıklarla örüntü... Peki, sence başka neler 
yapılabilir?

Evde kimler var? Herkes sıra ile isminin baş harfiyle başlayan bir 
kelime söylesin. Haydi, oyuna sen başla. İsminin baş harfi ne? 
Hangi kelimeyi buldun? Peki, seç bakalım. Şimdi sıra kimde?

İsimlerinizin anlamı hakkında sohbet edebilirsiniz. İsminizin 
anlamı ne? Bilmiyorsanız araştırın. Peki, isminizi kim koymuş? 
İsminizi heceleyin. İsminiz kaç hece? Heceleri sayın.

Neler kırılır? Bardak kırılır mı? Yumurta kırılır mı? Bir 
kâğıda büyük bir yumurta çiz. Yumurtayı istediğin renge boya. 
Boyadığın yumurtayı kes ve parçalara ayır. Yapbozun hazır. 
Kâğıtları karıştırıp yeniden birleştirmeyi ve yumurtayı yeniden 
oluşturmayı dene.

Çocuğun isminin anlamını, çağrıştırdığı şeyleri öğrenmesi 
ve ismiyle başka nesneler arasında bağlantı kurması erken 
okuryazarlık becerilerini geliştirecektir.
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Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: ayraç, avize

OYUN DOSTU
EV

İlginç Bilgiler: Fillerin çamur banyosu yaptığını biliyor musunuz? Filler, suyla yıkandıktan 
sonra hortumunu kullanarak gövdesini toz tabakası ile kaplar. Bu toz tabakası kuruyarak 

filleri güneşten, böcek ısırığından ve nem kaybından korur.

SANATASARIM



Doğadaki değişimleri gözlemleyin. Doğada neler görüyorsunuz? 
Hangi canlılar var? Doğadaki hareketi, değişimi fark edin. 
Toplayacağınız ot, dal parçaları, yapraklar, taşlar vb. ile bir 
hikâye oluşturmaya ne dersiniz?

Bir kâğıdı uçurmayı dene. Kâğıdın daha uzağa gitmesi için 
ne yapabilirsin? Daha hızlı gitmesi için ne yapabilirsin? 
Peki, kâğıttan bir uçak yapmayı denemeye ne dersin?

Bugün evlerinizin pencere ya da balkonlarından yanınıza bir 
büyüğünüzü de alarak doğayı izleyin. Neler görüyorsunuz, 
gözlemleyin ve sohbet edin. Çevrenizde hangi hayvanlar 
var? Ağaçların yaprakları farklı mı? Evler kaç katlı? 
Gözlemlediklerinizin hangi özellikleri birbirine benziyor?

Hava nasıl? Güneş ve rüzgâr var mı? Bir hava grafiği yapmaya 
ne dersin? Bir yetişkinden yardım alarak yedi günlük bir tablo 
oluştur. Her gün gökyüzüne bakıp havanın nasıl olduğunu 
tabloya çiz. Peki, yarın hava nasıl olacak dersin?

Çocuğunuzla birlikte gözlem yapmak hem keyifli vakit 
geçirmenizi sağlayacak hem de çocuğunuzun gözlem 
yeteneğini geliştirecektir. 
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Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: meltem, karayel

DENEME
1, 2, 3...



Dışarı çıkın. Gözlerinizi kapatın. Etraftaki sesleri dinleyin. 
Kuşların sesini duyuyor musunuz? Seslerin hepsi aynı mı? 
Peki, yapraklarını hışırtısını duyuyor musunuz? Daha dikkatli 
dinleyin. Acaba hangi sesleri duyacaksınız? Şimdi sesini 
duyduğunuz hayvanların resimlerini çizme zamanı. 

Yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini toprağa ekmeyi deneyin. 
Can sularını vermeyi unutmayın. Şimdi sabırla bekleme 
zamanı. Saksılarınızdaki toprağı her gün kontrol etmeyi 
unutmayın. Çekirdekleri ektiğinizi, filizin çıktığını, çiçek 
açtığını vb. aşamalarını not edip, bitkinizin gelişimini takip 
etmek için bir takvim hazırlayabilirsiniz.

Haydi, bugün yediğiniz meyvelerin içinden çekirdek çıkacak 
mı bakın. Kaç çekirdek buldunuz? Çekirdeklerin hepsini bir 
torbaya koyup karıştırın. Torbadan seçeceğiniz çekirdeğin hangi 
meyveye ait olduğunu tahmin edin. Bu oyunu farklı ağaçların 
yapraklarını kullanarak da oynayabilirsiniz.

Bugün doğayı evinize davet etmeye ne dersiniz? Meyvelerin bize 
faydaları nelerdir? Meyve, meyve olmadan önce neydi? Haydi, 
hakkında konuşmak için birer meyve seçin. Hangi meyveyi 
seçtiniz? Seçtiğiniz meyvenin ismi hangi harfle başlıyor? O 
harfle başlayan kaç kelime bulabilirsiniz? Deneyin bakalım. 

Çocuğunuza seçim hakkı verin ve onun tercihlerine saygı 
gösterin. Bu şekilde kendi kendine düşünme ve karar verme 
becerileri gelişecektir.

28.
GÜN

31
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

OYUN DOSTU
EV

OYUN ARKADAŞIM 
DOĞA

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: iğde, kuşburnu

DENEYAP



Bugün parmaklarını boyayarak bir parmak ailesi yapmaya ne 
dersin? Ailende kaç kişi var? Ailendeki kişilerin isimleri ne? 
Peki, parmak ailesi bugün evinde olsun mu? O zaman cildine 
zarar vermeyecek bir kalem al. Seçtiğin parmağı bir insana 
benzetme zamanı. Haydi, herkes birbirinin çizdiği parmak 
ailesini incelesin. Bunların hangi özellikleri birbirine benziyor? 
Peki, farklı olanlar var mı? 

Her bir parmağına bir yüz çizerek bir aile oluştur? Bu yüzde neler 
olsun istersin? Göz, burun, ağız, kaş, saç, şapka, gözlük vb. Kaç 
kişilik bir aile çizdin? Haydi, şimdi herkes çizdiği aileyi tanıtsın. 
Bu aile nerede yaşıyor? Onlar birlikte bir yere seyahat etseler 
nereye giderlerdi? Peki, bir aile korosu kursalar hangi şarkıları 
söylerlerdi?

Ellerini incele. İki elini yumruk yap. Birer birer sayarak 
parmaklarını aç. Ellerinde kaç parmağın var? Şimdi tam 
tersini yapma zamanı. Tüm parmaklarını açıp, birer parmağını 
kapatarak 10’dan geriye say. Ellerinle neler yaparsın? Ellerini 
kalıp olarak kullanıp hayvan resimleri çizmeye ne dersin? Elini 
kâğıdın üzerine koyup elinin kalıbını çıkar. Şimdi bunu bir 
hayvana dönüştür. 

Aile kuralları çok önemlidir. Ev hayatımızı düzene koyar. 
Evinizde kurallarınızı oluştururken mutlaka çocuklarınızı da 
karar alma sürecine dâhil edin ve kuralları önce siz uygulayarak 
onlara örnek olun. 

29.
GÜN

32
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

SÖYLEYECEKLERİM
VAR!

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: maşrapa, serçe parmak

OYUN DOSTU
EV

İlginç Bilgiler: Pandalar, sadece bitkiler ile beslenen tek ayı türüdür. Bambu filizlerini ve 
yapraklarını çok severler. Peki, sen en çok hangi yiyecekleri seversin?

SANATASARIM

Bugün güne hareketli başlamaya ne dersin? Sevdiğin hareketli 
bir müziği aç ve dans et. Sana katılması için evdekileri davet 
et. İki kişi karşılıklı dans etsin. Bir kişi ayna olsun, diğeri ise 
görüntü olsun. Görüntü olan kişi, ayna olanın her yaptığını 
taklit etsin. Dans etmeyi bir de böyle deneyin. Şimdi yer 
değiştirme zamanı. Görüntü ve ayna yer değiştirsin.

O ZAMAN 
DANS



Çevrenize dikkatlice bakın. Avucunuzun içine sığacak 
büyüklükte bir şey var mı? Peki, avucunuzun içine sığmayacak 
kadar büyük bir şey var mı? Haydi, keşfe çık. 

Evde senden yaşça büyük kimler var? Senden yaşça küçük 
kimse var mı? Kaç kişi var? Ailedeki en büyük kişi kim? 
Yanındaki yetişkine sor bakalım. O küçükken evlerindeki yaşça 
en büyük kişi kimmiş? Ya en küçük? Onlar evde nasıl oyunlar 
oynuyormuş?

Bulduğunuz eşyaları saklayabileceğiniz bir örtü alın. Kim kaç 
tane eşya aldı, sayın. Şimdi bulduğunuz eşyaların üzerini bir 
örtüyle kapatın. Örtünün altındaki eşyalardan birini diğer oyun 
arkadaşlarınıza göstermeden alın ve eşyayı arkanıza saklayın. 
Örtüyü açın ve sorun bakalım eşyalardan hangisi yok?

Ailece dışarıya çıkmadan önce herkes kendisine ait olan 
eşyaları (hırka, gözlük, cüzdan, top, çanta gibi) alsın 
diyerek bir hatırlatma yapın. Dışarı çıkmadan yapacağınız 
bu hatırlatma, çocuğunuzun sorumluklarını yerine 
getirmesi için bir fırsattır.

30.
GÜN

33
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: pike, sürahi

DENEME
1, 2, 3...

Parmaklarını boyamak için hangi tür boyalar kullanabilirsin? 
Evde boya hazırlamaya ne dersin? Küçük bir kap yoğurdun 
içine kıvamı yoğunlaşıncaya kadar azar azar nişasta kat. Şimdi 
renklendirme zamanı. Bunun için pancar suyu, çilek püresi, 
toz zerdeçal, ıspanak suyu gibi gıdalar ya da gıda boyası 
kullanabilirsin. 

SANATASARIM



Evinizde kullanmadığınız bir karton koli var mı? Kolinin 
bir parçasını alıp bir büyüğünüzden üzerine farklı farklı 
yerlerden delikler açmasını isteyin. Daha sonrasında ip alın 
ve aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya her deliğe bir tane 
gelecek şekilde deliklerden ipleri geçirin. Geçirilen iplerden 
hangi şekiller oluştu? Ortaya neler çıktı? 

Renkleri karıştırarak farklı renkler elde edebilir misin? Önce 
farklı renklerde iki boya seç, sonra bir kâğıdı üç bölüme ayır. 
İlk bölümü seçtiğin birinci renge, ikinci bölümü seçtiğin ikinci 
renge boya. Üçüncü bölümde ise seçtiğin iki rengi üst üste 
boya. Nasıl bir renk ortaya çıktı? Haydi, keşfet!

Telefon yokken insanlar nasıl haberleşiyorlardı? Elektrik 
yokken evlerini nasıl aydınlatıyorlardı? Peki, boyalar yokken 
insanlar eşyalarını renklendirmek için nasıl yöntemler 
kullanıyorlardı? Hiç merak ettin mi? Araştır bakalım.

Renkler olmasaydı neler olurdu? İnsanların teni, hayvanların 
kürkleri, ağaçların gövdeleri nasıl görünürdü? Şimdi bir doğa 
resmi yap ve tüm resmi aynı renk boya ile boya. Peki, her şey 
aynı renkte olsaydı ne olurdu?

Çocuğunuzu yeni şeyler denemesi, elindeki şeyleri farklı şekilde 
kullanabilmesi için cesaretlendirin. Keşfetmekten duyacağı 
mutluluğa eşlik edin.

31.
GÜN

34
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE

MERAK
GIDIKLAYAN

SORULAR

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: turkuaz, eflatun

SANATASARIM

DENEYAP



Bugün yanınıza küçük şişeler alarak doğa gezisine çıkın. 
Doğada gözlem yaparak istediğiniz şeyleri (çimen, çiçek, 
nane vb. kokulu bitkiler) şişelere koyarak üzerine su ekleyin. 
Doğaya ait elde ettiğiniz bu kokuyla ilgili hissettikleriniz 
hakkında konuşun.

Dalları, yaprakları, taşları kullanarak bir resim oluştur. 
Karşındaki kişi resmi dikkatlice inceledikten sonra üzerini 
ört ve ondan da aynı şekli oluşturmasını iste. Şimdi sıra 
karşındaki kişide. Şimdi o, materyaller ile bir resim yapsın ve 
sen resmi inceledikten sonra resmin üzerini örtsün. Nasıl bir 
resimdi, resimde neler vardı? Resim yapma sırası sende.

Doğada zaman geçirirken ona yakından bakmaya ne dersiniz? 
Bir karton parçasını çift taraflı bantla kaplayın. Doğada 
bulabildiğiniz kadar farklı renkte materyali kartona yapıştırın. 
Doğada kaç farklı renge rastladınız? Doğanın bütünlüğünü 
bozmamak için nelere dikkat etmek gerekir? Konuşun. 

Koku nedir? Her şeyin bir kokusu var mıdır? Sadece bitkilerin 
mi kokusu olur? Evdeki herkes için bir koku kavanozu yapın. 
İçine herkes kokusunu sevdiği bir şey koysun. Bu kokunun 
size hissettirdikleri hakkında konuşun. 

Çocuğunuza hikâye kitaplarından resimler göstererek bir süre 
resimlere bakmasını isteyin. Sonra resmi kapatıp “Resimde neler 
vardı? Resimdeki çocuğun kıyafeti hangi renkti?” gibi sorular 
sorun. Gördüklerini hafızasında tutup hatırlaması çocuğunuzun 
zihinsel gelişimine katkı sağlayacaktır.

32.
GÜN

35
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

OYUN ARKADAŞIM 
DOĞA

SÖYLEYECEKLERİM
VAR!

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: Itır, Açelya

İlginç Bilgiler: Hayvanlar dünyasındaki en büyük göz mürekkep balığına aittir. 
Sence mürekkep balığı denizin altında neler görüyordur?

SANATASARIM



En sevdiğin yemek ne? Peki, en sevdiğin tatlı hangisi? Bir 
yetişkin ile birlikle puding ve bisküvi kullanarak pasta yapmaya 
ne dersin? Bir kat puding, bir kat bisküvi, bir kat puding, bir kat 
bisküviyi sırayla koy. Belirli bir kurala göre dizilen modellere 
örüntü denir. Hadi sende kendi örüntü kuralını oluşturmayı 
dene. Örneğin 2 kat bisküvi, bir kat puding... 

Evdeki artık kartonlardan kendinize oyuncak bisküviler 
hazırlayın. Hazırladığınız bisküvileri saklayın. Daha sonra sıcak 
soğuk oyunu ile birbirinize bisküvileri buldurmaya çalışın.

Bir pastayı süslemek için hangi malzemeleri kullanabilirsin? 
Pastanı kiminle paylaşmak istersin? Her bir dilimin boyutunu 
karşılaştır. Pastadan kaç dilim çıkacağına dair tahminini söyle.

Çocuğunuz basit ev işlerinde size yardım etmek isterse bu 
isteğini geri çevirmeyin. Böylece onun beceri, sorumluluk ve 
öz güven duygusu kazanmasına yardımcı olursunuz.

33.
GÜN

36
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

BUGÜN AŞÇI 
BENİM

SENCE
BENCE

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: karış, dilim

OYUN DOSTU
EV

Evinde nasıl yapıldığını merak ettiğin bir mobilya var mı? 
Bir eşya bizim evimize gelene kadar hangi aşamalardan 
geçiyor? Kimler emek veriyor? Bu emek eşyaya nasıl bir 
değer katıyor? 

BİLDİĞİM,
ÖĞRENDİĞİM



Evinde hangi eşyalardan kaçar tane var? Örneğin kaç koltuk 
var? Bir kâğıda koltuk sayısı kadar daire çiz. Kaç sandalye 
var? Sandalye sayısı kadar üçgen çiz. Peki, kaç halı var? 
Halı sayısı kadar kare çiz. Kaç yatak var? Yatak sayısı kadar 
dikdörtgen çiz. Seçtiğin eşyalarla oyuna devam edebilirsin. 

Daha önce hiç sesini tamamen kısarak televizyon izlediniz mi? 
Çocuğunuzla seyredebileceğiniz bir çizgi film seçin. Kısa bir 
süre televizyonun sesini kısın. İzlediklerinizden çizgi filmin ne 
ile ilgili olduğunu ve olayları anlamaya çalışın, anladıklarınızı 
birbirinize anlatın.

Kâğıdın üzerine kaşık, çatal vb. eşyaların kalıplarını çıkarın. 
Hangi kalıbın hangi eşyaya ait olduğunu tahmin edin ve 
deneyin.

Ailece; hayalleriniz, gelecekle ilgili planlarınız ve olmasını 
istediğiniz dilekleriniz hakkında konuşun. Beraber olduğunuz 
zamanlarda duygularınızdan, düşüncelerinizden ve 
hayallerinizden bahsetmek birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlar.

34.
GÜN

37
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

OYUN DOSTU 
EV

DENEME
1, 2, 3...

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: mobilya, lambader

DENEYİM

Nelerin içinde süt vardır? Bulduğun tariflerden birini ailenle 
birlikte yapmayı dene.

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR



Baharatların kokulu dünyasına yolculuk yapmaya ne dersin? 
Yemeklere lezzet verenin baharatlar olduğunu biliyor musun? 
Peki, ya baharatların isimlerini? Evde bir yetişkin ile mutfağa 
git ve orada bulunan baharatları toplayarak onların kokularını 
tanımaya çalış. Renklerine, dokularına bak. Bir yetişkin yardımı 
ile her birini boş kavanozlara koy. Bir kâğıda isimlerini yaz 
ve kavanozlara yapıştır. Belki kavanozları süslemek istersin. 
Kavanozları nasıl süsleyeceğini düşün ve onları mutfağın en 
güzel yerine yerleştir.

Bir yetişkinden gözlerini bir göz bandı ya da kumaşla 
bağlayarak kapatmasını iste. Bakalım baharatları gözün 
kapalıyken kokularından tanıyabilecek misin? Peki, 
renklerini hatırlayabilir misin?

Matematik her yerde, hatta sofrada bile! Sofrayı hazırlarken de 
matematiği kullanabilirsin. Önce yemekte kaç kişi olacağınızı 
ailene sor bakalım. Sonra mutfaktaki bir yetişkinden her kişi için 
bir tabak, bir kaşık, bir çatal ve bir su bardağı iste. Her kişinin 
oturacağı yere bir tabak, tabağın sağına kaşık, tabağın soluna 
çatal, kaşığın önüne su bardağı koy. Sonra kontrol et. Herkes için 
bir tabak, bir kaşık, bir çatal, bir bardak koymuş musun? Eline 
sağlık. Şimdi kokla bakalım, o hazırladığın güzel sofraya gelecek 
yemeğin kokusunu alıyor musun? Öyleyse herkesi sofraya davet 
edip onlara afiyet olsun diyebilirsin.

Mutlu insanlar nasıl davranır? Peki, birisinin mutlu olduğunu 
nasıl anlarız? Seni en çok ne mutlu eder? Haydi, sen de bugün 
birini mutlu etmeyi dene.

Çocuklar yeni kelimeleri duymaya ve onların anlamlarını 
öğrenmeye meraklıdırlar. Çocuğunuzun bu merakını desteklemek 
ve kelime hazinesini zenginleştirmek için birlikte şarkı 
söyleyebilir, kitap okuyabilir, sohbet edebilirsiniz.

35.
GÜN

38
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

BUGÜN AŞÇI
BENİM

MERAK
GIDIKLAYAN

SORULAR

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: baharat, tıpa

OYUN DOSTU
EV

SANATASARIM



Geniş bir leğenin içinde köpüklü su hazırlayın. Suya konulmaya 
uygun olan nesneleri belirleyerek leğenin içine atın. Çocuğunuzla 
birlikte ellerinizi leğene sokup karıştırın. Tuttuğunuz nesneyi 
görmeden sadece dokunarak tanımaya çalışın. 

Alışverişe gittiğinizde ürünlerin üzerinde yazan son kullanım 
tarihlerine dikkat etmek önemlidir. Ürünlerin üzerinde yazan 
tarihleri bulup çocuğunuza gösterin. Son kullanma tarihine 
dikkat etmek neden önemlidir? Bu konuda konuşun.

Evde eksikler mi var? Hemen alışveriş listeleri yapılsın. Alışverişe 
çıkarken liste yapmak, ihtiyacımızdan fazla ve gereksiz şeyleri 
almamak için çok işimize yarar. Liste yapmadan önce konuşalım, 
alacaklarımız istek mi, ihtiyaç mı? İhtiyaç, almamızın gerekli 
olduğu şeylerdir. Alışveriş listesi hazırlanırken öncelikle ihtiyaçlar 
alınmalı. Sonra eğer bütçemiz yeterliyse, paramız kalırsa 
isteklerimizden bazılarını da alabiliriz. Ailen ile birlikte listeyi 
hazırla ve kendin için üç ihtiyaç, üç de istek belirt. İstersen bir 
grafik bile hazırlayabilirsin. Şimdi sıra alışverişte, kolay gelsin. 

Aile bütçesi ne demektir? Aile bütçesine ailendeki kişiler nasıl 
katkı sağlıyor, sen nasıl katkı sağlayabilirsin? Bir düşün!

Alışverişinizi tamamladığınızda satın aldığınız ürünlere dair 
fiş ya da fatura almayı unutmayın. Çocuk gördüğü davranışı 
taklit eder ve alışkanlık hâline getirir. Fişte neler yazdığı, neden 
fiş almamız gerektiği, bilinçli tüketici nasıl olur konularında 
çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz.

36.
GÜN

39
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOKUN
TANI

SENCE
BENCE

MERAK
GIDIKLAYAN

SORULAR

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: liste, bütçe

BİLDİĞİM,
ÖĞRENDİĞİM

İlginç Bilgiler: İlk üretilen arabaların direksiyonu yokmuş. Sence direksiyonu olmayan bir 
arabayı sağa, sola döndürmek için ne yapmak gerekir?



Yanına bir kâğıt, bir kalem alarak dışarı çık. Kâğıdını kaleminle 
çizerek dört bölüme ayır. Gözünü kapatıp çevrendeki sesleri 
dinle. Duyduğun sesleri bu bölümlere çiz. Örneğin bir ağacın 
yapraklarının sesini duyuyorsanız o bölüme ağaç çizebilirsiniz. 

Daha önce hiç sordun mu ismini kim koymuş? İsminin 
anlamı ne? İsmine söyleyiş ve anlam olarak benzeyen başka 
isimler var mı? Bir düşün bakalım! Aile üyelerine isimlerinin 
anlamlarını sor.

Bugün salata yapmak senin ellerine çok yakışır. 
Malzemeler: Evdeki salata malzemeleri.

Tahta kaşıkları ritim çubuğu olarak kullanmaya ne dersin? 
Sevdiğin bir şarkıyı aç, bu şarkıya uygun bir ritim tutmayı 
dene. Aynı şarkıya bu kez de metal kaşıklarla ritim tutmayı 
dene. Sesleri aynı mıydı? İstersen müzik eşliğinde dans da 
edebilirsin.

Çocuğunuza “hayır” demekten korkmayın ama gerekçesini 
açıklayın. Her zaman “hayır” demek de hiçbir zaman “hayır” 
dememek de yanlış bir yaklaşım olacaktır. Önemli olan nelere 
“hayır” dediğiniz ve “hayır”larınızın başka bir zamanda 
“evet”e dönüşmemesidir.

37.
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

SESLERİ
AYNI MI?

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: galoş, çekiç

SENİN
ADIN NE?

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR



Oyun hamuruyla oynamak eğlencelidir. Oyun hamuru 
hazırlamak da eğlencelidir. Gerekli malzemeler: bir su bardağı 
un, bir su bardağı tuz, yarım su bardağı su, karıştırmak için 
bir kap. Tüm malzemeleri karıştırarak yoğurman yeterli 
olacaktır. Hamurunu hazırladıktan sonra istediğin şekilleri 
oluşturabilirsin.

Birbirinden farklı boyutlarda iki kabı bir kaşık kullanarak 
toprakla doldur. Kapları doldururken kaç kaşık toprak 
koyduğunu saymayı unutma. Bu oyunla aynı zamanda toprağı 
havalandırmış oldun. Toprağı havalandırmak ne işe yarar? 
Araştır.

Yağmurdan sonra toprak ne güzel kokar. Bahçede açan çiçeğin, 
fırındaki kekin mis gibi kokusu... Gözlerimizi kapatsak da 
burnumuz seçer her kokuyu. Köpeklerin burunları da her 
kokuya duyarlıdır. Köpekler 50.000’e yakın farklı kokuyu 
anımsayabilir.

Bugün çocukluğunuzdan size kalan oyunlarınızı, bu oyunları 
oynadığınız arkadaşlarınızı çocuğunuza anlatmanın ve onunla 
sohbet etmenin tam zamanı. Çocuklar yetişkinlerin çocukluk 
anılarını dinlemeyi çok sever. Çocukluğunuzdan size kalan 
bir çocuk şarkısını söyleyerek dans etmek hem size hem 
çocuğunuza çok iyi gelecektir.

Konuşurken biri bize bakmıyorsa “Beni dinliyor musun?” 
diye sorarız. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir. Onlarla 
boylarının seviyesine inip göz teması kurun. Böylece çocuğunuz 
kendisini değerli hissedecek ve duygularını sizinle paylaşacaktır.

38.
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

BUNU
BİLİYOR

MUSUNUZ?

BENDEN SANA, 
SENDEN BANA...

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: havan, gırgır

DOĞADA
MATEMATİK

SANATASARIM



Dışarıya çık ve dışarıdan farklı boyutlarda taşlar topla. 
Gözlerini kapatıp taşlara dokunarak taşların büyük olanlarını 
bir yere, küçük olanlarını başka bir yere ayır. Kaç tane büyük, 
kaç tane küçük taş topladığını saymayı unutma!

Küçülmüş veya kullanılmayan bir çorabı çorap kuklasına 
dönüştürmeye ne dersin? Kuklanı istediğin malzemeleri 
kullanarak yapabilirsin. Kuklan hazır olduğunda bir 
büyüğünden yardım alarak ona bir kimlik hazırlayabilirsin. 
Peki, senin kimliğin nasıl? Üzerinde neler yer alıyor? Senin 
hakkında hangi bilgiler var? 

Yastık kılıflarını değiştirme zamanı. Evdeki herkesin yastığı aynı 
mı? Şekilleri, yükseklikleri, yumuşaklıkları arasındaki farklar 
neler? Bugün yastık kılıfını kendin değiştirmeyi deneyebilirsin. 
İşin bittiğinde kâğıdını ve boyalarını alarak yastığının resmini 
çizebilirsin. 

Bir torbanın içine evde bulduğun küçük nesneleri koy. Bu 
torba senin şarkı torban olsun. Sonra gözlerini kapatıp şarkı 
torbandan üç nesneyi seç. Sıra geldi bu üç nesnenin adının 
geçtiği bir şarkı oluşturmaya. İstediğin ritmi ve sözleri 
kullanarak şarkını oluşturabilirsin.

Oyunumuz “bu evde” diye başlar. Çocuğunuz ile diz dize oturun 
ve “Bu evde kitap okumayı en çok seven, bu evde en erken 
uyanan, bu evde en çok rüya gören kim?” gibi sorular sorun. 
Cevapları çocuğunuzun vermesine fırsat tanıyın. Siz de onun 
cevaplarından sonra kendi düşüncelerinizi paylaşın. Birbirinizi 
tanımanın eğlenceli yanlarını birlikte keşfedin.

39.
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOĞADA
MATEMATİK

BEN DE VARIM, 
BEN DE YAPARIM.

MELODİLİ
SAATLER

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: pense, zımba

SANATASARIM



Bu sabah uyandıktan sonra pijamalarını katla, yatağını topla. 
Yatak örtünde ya da pijamanda olan bir renk seç. Seçtiğin 
renk hangi harfle başlıyor? Etrafında o harfle başlayan başka 
neler var? (Örneğin sarı: saksı, saman, sirke vb.) Ailenle 
birlikte yürüyüşe ne dersin? Yürüyüş esnasında etrafına 
dikkatli bak, seçtiğin harfle başlayan başka neler var?

Aile üyeleri bir arada olduğunuzda sırayla istediğiniz bir 
şarkıyı kızgın, üzgün, gülerek, utanarak, çok alçak sesle, 
fısıldayarak vb. farklı duygu durumlarıyla söylemeyi deneyin.

Gün boyunca neler yaptığını düşün ve aklında kalan üç şeyi 
seçerek her biri için ayrı bir resim yap. Sonra onları birleştir 
ve kendi öykü kitabını oluşturmaya çalış. Kitabını ailene ya da 
arkadaşlarına anlatabilirsin. Kitabın adını ne koydun?

Neden bütün taşlar aynı boyda ve aynı renkte değildir? Bugün 
ailenle birlikte geziye çık ve gördüğün taşları topla. Kaç 
tane taş topladın? Birbirine benzeyenler hangileri? Taşları 
boyutlarına, renklerine ve şekillerine göre grupla. 

Bugün çocuğunuzla birlikte vakit geçirerek çocuğunuzun 
duygularını sizinle paylaşmasını sağladınız. Birlikte yaptığınız 
her etkinlikte paylaşmanın, araştırmanın, denemenin ve 
keşfetmenin tadına varın.

40.
GÜN

43
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

HANGİ 
HARF?

KENDİ ÖYKÜMÜ 
YAZIYORUM

DOĞADA
MATEMATİK

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: saksağan, vantilatör

MELODİLİ
SAATLER



Ailenizle birlikte yürüyüşe çıkın. Doğada bulduğunuz 
nesnelerle nasıl ses çıkarabileceğiniz hakkında sohbet edin. 
Bir kişi bu nesnelerle ritim oluştursun, diğerleri bu ritmin 
aynısını oluşturmaya çalışsın.

Bir kartona paket lastiklerini sıra sıra geçir. Kendi telli müzik 
aletini tasarla. Dilediğin gibi süsle, boya ve hayalindeki müzik 
aletini oluştur. Müzik aletine bir isim ver. İstediğin bir şarkıyı 
müzik aletinle çalarak söylemeyi dene. 

Hiç ses çıkarmadan sadece vücudunuzu kullanarak farklı 
hareketler yapın. Sırayla birbirinizin hareketlerine bakarak ne 
anlatmaya çalıştığınızı tahmin edin. Örneğin saç taramak, el 
yıkamak, araba kullanmak gibi.  

Evinizde sadece 1 tane olan ne var? Araştır. Bulduğun şeyin 
ismi ne? Hangi harfle başlıyor? Aynı harfle başlayan başka bir 
eşya ara. 5 eşya bulduktan sonra ailenle birlikte o eşyaların ne 
işe yaradıkları hakkında sohbet edebilirsin.

Çocuğunuzla birlikte araştırma yaparsanız onu yeni şeyler 
öğrenmeye teşvik etmiş olursunuz.

41.
GÜN

44
BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

OYUN DOSTU
EV

ARA,
BUL!

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: kuzine, zigon

SANATASARIM



Başının üzerinde kitap varken, onu yere düşürmeden kaç 
adım atabilirsin? Adımlarını mutlaka say. Bakalım kaç adım 
atabileceksin.

Tavşanlar doğada nerede yaşar? Ne ile beslenir? Tavşanlar 
neden zıplar? Ailenle birlikte araştır. Evde bulduğun 
malzemeleri kullanarak bir tavşan maskesi tasarla. 

İnsanlar da yürümek yerine bir yere tavşanlar gibi zıplayarak 
gidecek olsaydı neler olurdu? 

Tavşan hangi harfle başlıyor? Bu harfle başlayan başka hangi 
hayvanlar var? Araştırın ve bunlarla ilgili ailece sohbet edin. 
“Kaplumbağa ve Tavşan” masalını çocuğunuza anlatın ve 
dinlediklerini resmetmesi için onu teşvik edin.

Çocuğunuza evin bir üyesi olduğunu hissetmesi için birtakım 
sorumluluklar verebilirsiniz. “Bak bakalım yumurta var mı?”, 
“Tuvalet kâğıdı bitmiş mi?” gibi. Bu durum, çocuğunuzun evdeki 
ihtiyaçları fark etmesini sağlayacağı gibi evle ilgili sorumluluklar 
kazanmasını da destekler.

42.
GÜN
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DENEME
1, 2, 3...

MERAK
GIDIKLAYAN

SORULAR

BANA ANLAT

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: gardırop, şifonyer 

SANATASARIM



Doğada oyun oynayabileceğiniz o kadar çok materyal var 
ki... Haydi, bugün dışarı çıkıp küçük kozalaklar toplayın. 
Topladığınız kozalakları sayın. Sonra bu kozalakları havaya 
atıp yakalamayı deneyin. Kaç tanesini yakalayabildiniz? 

Cam şişelere farklı miktarlarda su doldurup bir çubukla 
şişelere vurarak kendi müziğinizi yapabilir, şişelerden çıkan 
seslerin farklılıklarını keşfedebilirsiniz. Ardından bir müzik 
açıp şişelere vurarak bu müziğe ritim tutabilirsiniz.

Meteoroloji, hava koşullarındaki değişimleri ve iklim türlerini 
araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalıdır.

Çocuğunuzdan gözlerini kapatmasını isteyin ve önüne birkaç 
tane nesne koyun (kaşık, kalem, bant, pelüş oyuncak, taç, 
toka vb.). Nesnelerden birini tarif edin ve tarif ettiğiniz 
nesneyi dokunarak bulmasını söyleyin. 

Çocuklar soru sorarak, araştırma yaparak, inceleyerek, 
dokunarak, koklayarak ve birçok farklı yöntemle merak 
ettiklerini öğrenmeye çalışır. Onların merak ettiklerini 
keşfetmelerine rehberlik etmek oldukça önemlidir. Merak 
kavanozu sayesinde birbirinizin meraklarını fark edip bu 
meraklar ile ilgili araştırma ve etkinlikler yapabilirsiniz.

43.
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

BUNU
BİLİYOR

MUSUNUZ?

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: güğüm, filika

MELODİLİ
SAATLER



Doğadan topladığınız taşları üst üste koyarak kule yapmayı 
deneyin. Kaç tanesini üst üste koyabildiniz? Taşların şekli 
nasıl? Hangi şekillere benzettiniz? 

Bir kabın içerisine biraz su doldurup, içine farklı özelliklerdeki 
nesneleri ( tahta kaşık, plastik küçük bir top, bozuk para, sünger 
gibi) atıp hangilerinin suyun üzerinde kaldığını, hangilerinin 
suya battığını gözlemleyebilirsiniz. Bazı malzemeler batarken 
bazılarının neden suyun üzerinde kaldığını araştırmayı 
unutmayın.

Evinizdeki kitaplardan birini seçin ve çocuğunuza okuyun. 
Kitabı okurken cümlelerin içindeki ve sonundaki noktalama 
işaretlerine çocuğun dikkatini çekin. Bu kitaba başka bir isim 
koysaydınız hangi ismi koyardınız? Düşünün. 

Evdeki tüm çorapları getirin ve eşlerini birbirinden ayırın. 
Çorapları ters çevirin ve ters bir şekilde birbirinin eşi olan 
çorapları bulmayı deneyin. Çorapları renklerine göre ayırın. 
Kimin kaç tane çorabı var sayın ve çorapları üst üste dizerek 
bir grafik oluşturun. Sonra herkes sadece kendi çoraplarını 
kullanarak yere adının baş harfini yazmaya çalışsın. Tabi 
sonunda çorap yağmurunu denemeyi de unutmayın.

Çocuğunuza söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Çocuğunuza 
verdiğiniz sözleri tutmanız aranızda güvene dayalı bir ilişkinin 
gelişmesini sağlayacaktır.

44.
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DENEME
1, 2, 3...

BANA
BİR KİTAP

OKU

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: ebegümeci, kuşkonmaz

DENEYAP



Hiç ağaçlara sarıldınız mı? Çimenlerin, toprağın üzerinde 
çıplak ayakla yürüdünüz mü? Kaşık ile toprağı kazdınız mı? 
Bakın bakalım toprağın altı da üstü ile aynı renk mi acaba? 

Kirigami sanatını daha önce duymuş muydunuz? Hiç yapıştırıcı 
kullanmadan sadece kâğıdın kesilerek yapıldığı bir sanat. Bir 
kâğıdı birkaç kez ortadan katlayıp farklı yerlerinden kesin. Ortaya 
nasıl şekiller çıkacağını merak ediyor musunuz? Hadi deneyin! 

Daha önce kurabiye hamuru ile adınızdaki harfleri yapmayı 
denediniz mi? Ailenizdeki kişilerin adındaki harfleri de 
kurabiye hamuru ile yapıp pişirebilirsiniz. Sonra herkes kendi 
adını oluşturup afiyetle yiyebilir. Peki, acaba piştikten sonra 
yaptığınız harflerde farklılıklar olacak mı? Yoksa yaptığınız 
gibi mi kalacak? 

Aklınızdan bir hayvan, bir sebze ya da bir meyve tutun 
ve kimseye söylemeyin. Birbirinize soracağınız sorular ile 
aklınızdan tuttuğunuz hayvan, meyve ya da sebzeyi bulmaya 
çalışın. Ancak sorulan sorulara sadece evet, hayır, bazen ya da 
cevabını bilmiyorsanız bilmiyorum diye cevap verin. 

Sevildiğini hissetmek ve ilgi görmek her insanı mutlu eder, tabii 
çocukları da. Çocuklarınızı ilgiden ve koşulsuz sevgiden asla 
mahrum bırakmayın. Sevgi alanı da vereni de rahatlatır, mutlu 
eder, güçlü hissettirir.

45.
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BİR GÜNDE DÜNYA DEĞİŞİR, 60 GÜNDE ÇOCUK ÇOK DEĞİŞİR!

DOYA DOYA 
DOĞA

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: susak, bakraç

SANATASARIM

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR



Bugün doğanın kokusunu içinize çekmeye ne dersiniz? Etrafta 
neler var? Kokusundan tanımaya çalışın. Yürüyüş boyunca 
kokusunu aldığınız şeylerin listesini oluşturun. 

Bugün boya kalemlerini ya da fırçaları hiç kullanmadan bir 
resim çizmeyi deneyin. Hangi malzemeleri kullanırsınız? 
Hadi düşünün ve fikrinizi hayata geçirin. 

İsminiz kaç harften oluşuyor? Bunlar hangileri? Her harf 
için farklı bir renk kullanarak isminizi yazın. Şimdi, bugün 
okuduğunuz kitabın bir sayfasında isminizin harflerini bulup 
işaretleyin. 

• Su koyarsın önce şıkır şıkır, sonra içersin lıkır lıkır. (Bardak)
• Yetişir ağacın dalında, sincap saklar yuvasında, karga atar 
aşağıya, yenir kabuğu kırılınca. (Ceviz) 

Bugün oynayacağınız oyun bu bilmecelerin cevaplarında saklı. 
Acaba bu iki şey kullanılarak nasıl oyunlar oynanır? Hadi 
düşünün, üretin ve oynayın.

Çocuğunuzla sohbet edin, onun hayal dünyasına ortak olun. Bu 
sohbet esnasında çocuğunuzun farklı özelliklerini keşfetme şansı 
bulabileceğinizi unutmayın. 

46.
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DOYA DOYA 
DOĞA

HARFLERİ
SAYALIM,
HEPSİNİ
BULALIM

BİLMECE
BİLDİRMECE

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: solungaç, zeplin

SANATASARIM



Günün kelimeleri bugün sizden. Okuduğunuz öykü kitabında 
yeni kelimelerin keşfine çıkın. İçerisinde daha önce hiç 
duymadığınız kelimeler var mı? Hadi bulun ve kelime 
kavanozunuzun içine yeni kelimelerinizi ekleyin. 

Çılgın saçlı çim çocuk hazırlamaya ne dersiniz? Bir çorabın 
içine doldurduğunuz çim tohumları ve talaş ile çim çocuğunuzu 
tasarlayın. Suyunu düzenli vererek zaman içinde geçirdiği 
değişimi gözlemleyin. 

Kekin içine hangi malzemeler konur? Konuşun, birlikte sayın, 
ölçün, çırpın. Kekiniz pişerken eve yayılan mis gibi kokunun 
tadını çıkarın. Piştikten sonra eşit dilimlere bölün. İsterseniz 
birkaç dilim de komşularınızla paylaşabilirsiniz.

Bugün birlikte ihtiyaç listesi hazırlayın ve alışverişe çıkın. 
Taşıyabileceğiniz kadar yükü üstlenip iki elinizde eşit ağırlıkta 
poşetlerin olmasına dikkat edin. Eve gelince aldıklarınızı 
yerleştirmek için iş birliği yapın. 

Çocuğunuz neleri kendi başına yapabilir, neleri yaparken 
desteğe ihtiyaç duyar? Peki, siz neleri yaparken desteğe ihtiyaç 
duyarsınız? Çocuğunuzla bunlar hakkında konuşun. Sizin de 
yardıma ihtiyaç duyduğunuzu bilmek çocuğunuzu rahatlatacaktır.

47.
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BENİM
SÖZLÜĞÜM

BEN DE VARIM, 
BEN DE YAPARIM.

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: bugünün kelimeleri sizden.

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR

DENEYAP



Pencerenizi açın ve etrafı inceleyin. Etrafınızda neler var? 
Peki, pencerenizden baktığınızda görmediğiniz ama orada 
olmasını istediğiniz neler var? Konuşun, hayal edin. Belki 
görmek istediğiniz şeyleri hayata geçirmek için fırsat bile 
yaratırsınız. Fidan dikmek için bir ortam oluşturarak işe 
başlayabilirsiniz.

Haydi, bir denge oyunu oynayalım! Karton bir ayakkabı 
kutusunun kapağını kullanın. Kapağının ortasına bilyenin 
sığacağı boyutta bir delik açın. Kapağın içine koyacağınız 
bilyeyi kapağı hareket ettirerek bu delikten aşağıya düşürmeye 
çalışın. Bakalım, bilyeyi ilk önce kim düşürecek? 

Bugün evdeki farklı materyalleri kullanarak çeşitli sesler 
çıkarın. Sonra evinizin penceresinden dışarıdaki sesleri dinleyin. 
Duyduğunuz sesler hakkında konuşun.

Bugün kendi öykünüzü yazmaya ne dersiniz? Öykü 
kavanozunuzun içinde biriken kelimelerinizi sayın ve içinden 
rastgele 3 tane kelime çekin. Bu kelimelerin içinde geçtiği bir 
öykü oluşturun. 

Çocuğunuza “Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım.” 
demek yerine “Sen bu konuda başka neler yapılabileceğini 
düşünüyorsun? Bundan farklı yol ne olabilir? Aklına gelen neler 
var?” demeyi tercih edin.
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DOYA DOYA 
DOĞA

MELODİLİ
SAATLER

ÜÇ KELİME,
BİR ÖYKÜ

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: yüksük, kakule

OYUN DOSTU
EV



 “Tüm canlılar hasta olur mu? Peki, bir ağaç hasta olur mu? 
Bir ağacın hasta olduğunu nasıl anlarız? Peki, hasta olan 
ağaçlar nasıl iyileşir, hiç merak ettin mi?” soruları üzerinden 
ağaçlarla ilgili sohbet edin. Ağaçlarla ilgili neleri merak 
ettiklerini sorun. Meraklarıyla ilgili konuşun. 

Evde bir rampa oluşturmanız mümkün mü? Neler kullanılarak 
rampa oluşturabilirsiniz? Bir arabayı en ileri göndermenizi 
sağlayacak rampa için nasıl bir malzemeye ihtiyacınız var? 
Haydi, evde farklı rampalar oluşturun ve seçtiğiniz bir aracı en 
uzağa gönderecek rampayı tasarlayın. Bol bol deneme yapmayı 
unutmayın.

Bir ağacı dokunarak tanıyabilir misin? Birlikte ağaçların 
olduğu bir alana gidin. Bir kişi ebe olsun ve onun gözlerini bir 
kumaş yardımıyla bağlayın. Bir ağacın yanına götürün ve ağaca 
dokunmasını sağlayın. Ağaçtan uzaklaştırarak gözlerini açın. 
Dokunduğu ağacı tahmin etmesini isteyin.

Ağaçlar birbiriyle konuşur mu? Ağaçlar kökleri sayesinde 
birbirleri ile iletişim kurar ve yardımlaşır. Haydi, siz de https://
mekan360.com/sanaltur_botanik-bahcesi-ege-universitesi-
bornova_3336.html adresine girip botanik bahçesinde geziye 
çıkın ve farklı ağaç türlerini inceleyin.

Doğayla iç içe olmak, rengârenk çiçeklerin kokusunu içine 
çekmek, ağaçların arasında kuş sesleriyle dolaşmak kendinizi 
nasıl hissettirir? Çocuğunuzla doğanın sesine kulak verin. Bu ses 
belki sizi bir oyuna belki de yeni bir şeylerin keşfine yönlendirir. 
Çocuklar doğada vakit geçirmekten keyif alır ve doğa tüm 
duyuları harekete geçirir. Çocuklar duyuları aracılığıyla öğrenir. 
Çocuğunuzun duyularını kullanmaya yönelik fırsatları mutlaka 
değerlendirin.
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SÖYLEYECEKLERİM
VAR!

OYUN
ARKADAŞIM

DOĞA

GEZGİN
ÇOCUKLAR

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: rampa, mühendis

DENEME
1, 2, 3...

İlginç Bilgiler: Yunuslar hafızası en güçlü hayvanlardandır. Bir yunus, daha önce birlikte 
yaşadığı ancak uzun bir süre görmediği arkadaşının ıslık sesini bile hatırlayabilir.



“Sokak hayvanları için neler yapabiliriz? Bu konuda sohbet 
edip sokak hayvanları için çocuğunuzla birlikte kaplara su ve 
yiyecek koyup bu kapları uygun yerlere bırakabilirsiniz.

Ev içinde farklı materyalleri bulma oyunu oynayabilirsiniz. 
Örneğin “Kırmızı bir nesneyi bulup getir ya da yumuşak bir 
nesneyi getir; kokulu bir nesne getir ya da katlanabilen bir nesne 
getir gibi farklı yönergeler vererek bu oyunu oynayabilirsiniz. 

Pencereden, balkondan bakarak ya da bahçeye çıkarak etrafınızda 
gördüğünüz canlıları inceleyin. Kâğıt üzerine resimlerini yapın. 
Boya kalemi varsa çizdiğiniz resmi boyayıp pencerenize asın.

Küçük kâğıt parçalarına rakamları yazıp bir torba içine 
koymaya ne dersiniz? Sırayla çektiğiniz rakam kadar materyal 
getirip odanın içinde farklı yerlere bırakın. Mesela torbadan 3 
rakamı çekildiyse 3 tane oyuncak getirmek gibi.

Çocukken sizi nelerin heyecanlandırdığını hatırlıyor musunuz? 
Çocuğunuzun hangi durumlarda heyecanlandığını biliyor 
musunuz? Çocuğunuzla sizi heyecanlandıran şeyler hakkında 
konuşun. Onun da kendisini ifade etmesine fırsat verin.
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SÖYLEYECEKLERİM 
VAR!

OYUN
ARKADAŞIM

DOĞA

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: pati, veteriner

ARA, BUL!



Sence, merak etmek ne demek? Ben ...'yı merak ediyorum. Peki 
ya sen neleri merak ediyorsun? gibi sorularla meraklarınız 
üzerine sohbet edin. Bir merak kavanozu yapmaya ne dersiniz? 
Bir kavanozu soru işaretleriyle, resimlerle, artık malzemelerle 
süsleyerek bir merak kavanozu tasarlayın. Tüm aile üyeleriyle 
merak ettiğiniz şeyleri bir kâğıda yazın ya da resimleyin, merak 
kavanozunuzda biriktirin.

Zıp zıp zıplamaya, sek sek sekmeye ne dersiniz? Bir tebeşir ya 
da çubuk yardımıyla bahçe zeminine seksek çizin. Seksekteki 
rakamlara vurgu yaparak oyunun tadını çıkarın. Daha önce 
oynadığınız seksek oyunları ile ilgili anılarınızı birbirinizle 
paylaşın.

Kahvaltıda yumurta tokuşturma oyunu oynayın. Yumurtalarınızı 
başparmağınız ve işaret parmağınızın arasından birazı 
görünecek şekilde avucunuzun içine alın. Görünen bölümlerden 
yumurtalarınızı tokuşturun. Kimin yumurtası önce kırılacak 
tahmin etmeye çalışın. Kırılan yerlerinden herkes kendi 
yumurtasını soymaya başlayabilir. Ev ve mutfak işlerinde size 
yardımcı olabilecek minik bir yardımcınız olduğunu fark edin.

Mis gibi bir havada yapılacak doğa yürüyüşü herkese çok 
iyi gelir. Yürüyüş sırasında etrafınızı gözlemleyin ve müzik 
yapabileceğiniz doğal malzemeler toplayın. İki dal parçası, 
hışırdayan kuru yapraklar, taşlar, bir sopa, bir kabuk... 
Bu malzemeleri kullanarak birlikte ses üretme ve ritim 
çalışmaları yapın.

Çocuğunuzla birlikte olduğunuz her zamanı talimatlar, 
hatırlatmalar ve öğütlerle geçirmeyin. Beraber olduğunuz 
zamanlarda iyi vakit geçirin, birlikte oyunlar oynayın ve eğlenin.
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BEN DE VARIM, 
BEN DE YAPARIM.

MELODİLİ
SAATLER

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: merak, kütüphane

OYUN DOSTU
EV

SANATASARIM



Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız? Geçmişe doğru 
küçük bir yolculuğa çıkın. Çocukluk anılarınızı paylaşın. 
“Eskiden biz... oyunu oynardık.”   diye başlayarak oyunu ve 
oyun oynarken ki duygularınızı ifade edin. Çocuğunuzun 
merak ettiği bir oyunu oynamayı da deneyebilirsiniz. Onun 
hangi oyunları sevdiğini sorarak sohbet edin.

Birlikte buz küpleri hazırlamaya ne dersiniz? Peki, bu buz 
küplerinin içine bir şeyler saklamak ister misiniz? Evde buz 
kalıplarınıza sığacak büyüklükte nesneler arayın. Buz kalıplarına 
yerleştirip suyla dondurun. Hangisinin içinde ne var tahmin 
edin. Buzları eritmek için farklı yollar deneyin. Pipetle su 
fışkırtmak, suyun sıcaklığını değiştirmek, üstüne tuz dökmek vb. 
Buzu nasıl daha hızlı eritirsiniz? Haydi deneyin!

Birlikte dışarı çıkın ve yanınıza bir ayna alın. Bir aynayla ağaçları 
nasıl inceleyebilirsiniz? Aynayı kullanarak ağaçların tepelerini 
görmeye çalışın ve çevrenizi inceleyin. “Neler gördünüz? Hangi 
canlılar var? Neler ilgini çekti?” soruları eşliğinde gezmeye devam 
edin ve bir ara, bul, getir oyunu oynayın. 2 kozalak bul getir, 5 
taş bul getir gibi. Çocuğunuza bu topladığınız malzemelerle neler 
tasarlayabileceğinizi sorun. Hayal gücünüzü serbest bırakın. 
Etkinlik için kullandığınız malzemeleri eve getirmeyi unutmayın.

Duyduğun bir sözcüğün anlamını bilmediğinde ne yaparsın? 
Anlamını nasıl araştırırsın? Daha önce bir sözlüğü inceledin 
mi? Resimli bir sözlüğü birlikte inceleyin. Kendiniz için bir 
sözlük hazırlayın. Çocuğunuzun ilk kez duyduğu kelimeleri bu 
sözlüğe ekleyip resmini çizdirin.

Çocuklar için gördükleri yazılar dikkat çekicidir. Çocuğunuzun 
etrafında kurşun kalemler, pastel boyalar, kâğıtlar, keçeli 
kalemler ve defterler bulundurun. Çocuğunuzun yazı yazma 
denemelerini destekleyin.
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GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE

OYUN
ARKADAŞIM 

DOĞA

BENİM
SÖZLÜĞÜM

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: topaç, kozalak

DENEYAP

İlginç Bilgiler: Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görür.



Ağaçların gövdelerinin dışında bir kabuk bulunur. Bu kabuk 
her ağaçta farklıdır. Çocuğunuzla birlikte bir kâğıdı ağacın 
gövdesine bantla tutturun. Boya kalemleri ile kâğıdın üzerini 
yavaş yavaş boyayın. Ağacın kabuğunun izi kâğıda çıkacaktır. 
Farklı ağaçların kabuk izlerini çıkararak bir koleksiyon 
oluşturabilirsiniz.

Evde bir nesne belirleyip saklayabilirsiniz. Aile üyeleriyle 
birlikte saklanan nesneyi bulma oyunu oynayabilirsiniz. O 
nesneye yaklaşınca “sıcak sıcak” diye seslenerek, uzaklaşınca 
soğuk soğuk diye seslenerek ipucu verebilirsiniz. Bu oyunu 
oynamak için tam zamanı.

Sizi mutlu eden bir an üzerinden sohbeti başlatabilirsiniz. 
En mutlu olduğunuz anda nasıl bir yerdeydiniz? Etrafınızda 
neler, kimler vardı? Ne oldu? Siz anlatınca çocuğunuzda 
kendiyle ilgili mutlu bir anı anlatacak ve bu duyguyu orada 
birlikte hissedeceksiniz. 

Bugün “Sence, Bence” oynamaya ne dersiniz? Bence, bu oyunu 
çok seveceksiniz. Çocuğunuza kendi fikrinizi bence kelimesi 
ile başlayan bir cümle ile açıklayın. Sonra çocuğunuza sence, 
sorusunu yönelterek onun fikrini açıklamasına fırsat verin. 
Bence hayvanlar gıdıklanır, sence? Bence ağaçlar birbiri ile 
konuşur, sence?..

Çocuklar rutinleri, belirli düzen içinde serbest hareket etmeyi 
sever. Bu düzenlilik hâli ileriki yaşamdaki sorumlulukları üzerine 
olumlu etki sağlar. Ev içinde kahvaltı yapma, yemek yeme, açık 
havada gezinti, banyo saati, uyuma öncesi sohbet gibi rutinler 
oluşturmanız çocuğunuzla nitelikli zaman geçirmenize destek 
olacaktır.
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DOYA DOYA 
DOĞA

BENDEN SANA, 
SENDEN BANA

SENCE
BENCE

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu: Kelime Kavanozu: ipucu, tasarım

OYUN DOSTU
EV



Açık havada farklı kalınlık ve uzunlukta dal parçaları arayın. 
Bulduğunuz dal parçalarından ebatları birbirine yakın olan 
ve dal parçaları arasında bir top taşınacak düzlükte olanları 
seçin. Karşılıklı geçerek iki elinizle dal parçalarını uçlarından 
tutun ve üzerine topu yerleştirin. Topu yere düşürmeden 
nereye kadar taşıyabileceksiniz? Dilerseniz bu oyunu hızlı ve 
yavaş hareket ederek oynamayı da deneyebilirsiniz.

Şekillerle oynama zamanı. Çiz, kes, birleştir. Çocuklarınızla 
geometrik şekiller çizin ve kesin. Farklı büyüklükte, farklı 
renklerde kestiğiniz bu şekillerle başka neler oluşturulabilir? 
Deneyin. 

Bugün kahvaltı için sandviç hazırlamaya ne dersiniz? Sandviçin 
içine neler koyulabilir? Hazırlama işlemi boyunca çocuğunuzun 
yanında olun ve istediği malzemelerle sandviç hazırlamasına 
rehberlik edin. Afiyet olsun.

Evinizde saklanan geometrik şekilleri bulmaya ne dersiniz? 
Bir ip ya da bant kullanarak zemine üçgen, daire ve kare 
şekilleri çizin. Evinizin içindeki üçgen, daire ve kare olan 
nesneleri bulun, uygun şeklin içine yerleştirin; üçgenler 
üçgene, daireler daireye, kareler kareye...

Çocuğunuz size bir teklifte bulunduğu zaman size göre makul ise 
buna sadece olur demekle yetinmeyin. “Tamam, olur, bence bu 
harika bir fikir, çok güzel düşündün” gibi diyerek önemli bir şey 
düşündüğünü hissetmesini sağlayın.
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DOYA DOYA 
OYNA

ARA, BUL!

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: orkestra, maestro

DENEME
1, 2, 3...

İlginç Bilgiler: Hayvanlar bir şeyleri anlatmak, birbirlerine haber vermek ya da selamlaşmak 
için farklı yollar kullanır. Yavru penguenler acıktıklarında gagalarını anne babalarının 

gagasına vurur.

MUTFAKTA 
ARAŞTIR,
MUTFAKTA
ATIŞTIR



Rolleri değişip çocuğunuzun gözünden kendinizi görmeye ne 
dersiniz? Çocuklar iyi birer gözlemcidir. Çocuğunuza farklı 
roller vererek olayları canlandırmasını isteyin. Örneğin 
çocuğunuza baba rolünü verin. Siz de çocuğunuzun yerine 
geçip bir olayı canlandırın. Nasıl hissettiğinizi konuşun.

İzini merak ettiğiniz nesneleri toplayın. Parmak boyası ya 
da sulu boya kullanarak topladığınız nesnelerin izlerini bir 
kâğıda çıkarın. Nasıl izler çıktı? Birbirinin aynısı olanlar 
var mıydı? Peki, bu izleri bir resme dönüştürseniz ortaya 
neler çıkardı? İz çıkarmanın başka yolları da var mı? Bunu 
düşünün ve deneyin. 

Yere aile üyelerinin isimlerinin yazdığı kâğıtları dağınık olarak 
yerleştirin. Her isimden onar tane hazırlayın. Bir müzik açın 
ve dans etmeye başlayın. Müzik durduğunda her aile üyesi 
kendi isminin yazdığı kâğıtları toplamaya çalışsın. Müzik tekrar 
başladığında dansa devam edin. Bir kişi kendi adının yazılı 
olduğu on kâğıdı toplayana kadar oyun devam etsin.

 “Ne Sesi?” oyunu oynamaya ne dersiniz? Çocuğunuzdan 
gözlerini elleriyle kapatmasını isteyin. Gözleri kapalıyken ona 
anahtar, alkış, tef, kapı açma gibi çeşitli sesler dinletin. Bu 
seslerin ne sesi olduğunu tahmin etmesini isteyin.

Çocuğunuzun çok soru sorduğunu mu düşünüyorsunuz? O 
zaman onu daha çok soru sorması için teşvik edin. Çünkü sorular 
öğrenmeyi ve keşfetmeyi beraberinde getirir. Çocuğunuzun 
soruları, birlikte keşifler yapıp birlikte öğrenmeniz için bir fırsat. 
Bu fırsatı değerlendirin. Çocuğunuzun sorularını mutlaka not 
edin, birlikte araştırın. Sorularıyla ilgili siz de ona sorular sorun. 
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BENDEN SANA,
SENDEN BANA

O ZAMAN
DANS

OYUN DOSTU
EV

BU SÖZÜMÜZ
SİZE...

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: soyadı, iz

DENEMEDEN
EDEMEM



Aile albümünüzü çıkarıp eski fotoğraflarınızla ilgili sohbet etmeye 
ne dersiniz? O fotoğraf nerede çektirildi? O an ne olmuştu? Hangi 
duygu içindeydiniz? Fotoğraf çektirmeden ve çektirdikten sonra neler 
yaşanmış olabilir? Belki bu sohbet anında farklı sorularla sohbetiniz 
derinleşir. 

Sıcak yaz gününde suyla oynamanın keyfini yaşamaya ne dersiniz? Bir 
dolu, bir boş leğen olması yeterli. Şimdi eğlence zamanı. Su dolu bir 
leğenin içine ayakla tutulabilecek küçük nesneler koyun. Tek ayağınızı 
suya sokun, bir nesneyi parmaklarınızla yakalayın ve boş leğene bırakın.

Bir kâğıda farklı boyutta halkalar çizip birbirinize göstermeden çizdiğiniz 
halkaları istediğiniz, hayal ettiğiniz bir şeye dönüştürün. 1, 2, 3 diye 
sayıp aynı anda çizdiğiniz halkalı resmi birbirinize gösterin. Karşılıklı 
olarak ve sırayla diğer kişinin halkası ile neyi hayal etmiş olabileceğini 
tahmin etmeye çalışın.

Çocuklar kendilerini çok farklı yollarla ifade edebilir. Bazen sözcükleri, 
bazen resimleri bazen hikâyeleri, bazen şarkıları kullanır. Dans etmek 
de çocuğunuzun kendisini ifade etmesinin bir yoludur. Çocuğunuzun 
yaratıcılığını ve öz güvenini destekler. Haydi, şimdi birlikte dans etmeyi 
deneyin.

Ailece "Üç Sözcük, Üç Hareket" oyununu oynayın. Bu oyunda her bir 
sözcüğün bir hareketi var. Sözcüklerimiz “yağmur”, “fırtına”, “kar”. 
Yağmur deyince alkışlayın, fırtına deyince ellerinizi sağa sola doğru 
sallayın ve kar deyince ellerinizi dizlerinize vurun. Sonra bu üç 
kelimeyi art arda söyleyin. Şaşırmamak için çok dikkatli olmak gerekir. 
İsterseniz bu oyunun sözcüklerini ve hareketlerini kendinize göre 
değiştirebilirsiniz.
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BENDEN SANA,
SENDEN BANA

OYUN DOSTU
EV

O ZAMAN DANS

DOYA DOYA 
OYNA

GEZGİN
ÇOCUKLAR

Kelime Kavanozu:Kelime Kavanozu: albüm, antika

DENEME
1, 2, 3...

Çocukluğunuzda hangi oyuncaklarla, nasıl oyunlar oynamıştınız? 
Sakladığınız ve günümüze taşıdığınız oyuncaklarınız var mı? 
Çocuğunuzla hangi oyuncaklarla oynadığınızı paylaşmaya ne dersiniz? 
Şimdi nasıl oyuncaklar var? Peki, çok eskiden oynanan oyuncakları 
merak ediyor musunuz? İstanbul Oyuncak Müzesi'ne bir gezi yapmaya 
ne dersiniz? İstanbul Oyuncak Müzesi'nin Türkiye'deki ilk oyuncak 
müzesi olduğunu biliyor muydunuz? 

İstanbul Oyuncak Müzesi: 
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur



Çocuğunuza bir çocuk fotoğrafı ya da resmi gösteriniz. 
Bu çocuğun kim olduğunu, adının ne olduğunu, neler 
yapmaktan hoşlandığını, neler yapmak istemediğini, nelerden 
korktuğunu, nelerden mutlu olduğunu, neleri merak ettiğini, 
neleri öğrenmek istediğini çocuğunuza sorun. 

Evin zeminine uygun bir malzeme kullanarak büyük bir A 
harfi çiziniz. Çocuğunuzla ev içerisinde bulunan A sesi ile 
başlayan nesneleri (anahtar, ayakkabı, açacak, aslan oyuncağı, 
ayı resmi...) arayıp bulun ve A harfinin yanına getirin. Bu 
oyunu başka harfler ile de oynayabilirsiniz.

Açık havada iki kova, iki büyük sünger ve su ile ne oynanabilir? 
Mesela kovanın birine su doldurabilir ve süngerleri suya daldırıp 
süngerin suyu içine çekmesini sağlayabilirsiniz. Süngerdeki suyu 
boş kovaya aktarabilirsiniz. Bu malzemelerle başka nasıl bir oyun 
oynayabilirsiniz?

Evin içinden üç tane nesne arayın, bulun, getirin ve bir şey 
tasarlayın. Sonra bu üç nesneye iki nesne daha ekleyin ve 
yeni bir şey daha tasarlayın. Son olarak da bu beş nesneye beş 
nesne daha ekleyin ve yeni bir tasarım daha yapın. Yaptığınız 
tasarımlar hakkında sohbet edin.

Çocuğunuz için bir kitaplık oluşturun. Bunun için çocuğunuzun 
boyuna uygun bir raf belirleyebilir ya da karton kutudan bir 
kitaplık tasarlayabilirsiniz. Böylece çocuğunuz evde kitaba değer 
verildiğini hissedecektir. 
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Çamurdan neler yapılır? Çamura dokunmak nasıl bir duyguydu? 
Neler yapmıştınız? Çocukluğunuzda çamurla oynamış mıydınız? 
Oynadıysanız çocuğunuzla o anları paylaşmaya ne dersiniz? 
Çocuğunuzla doğal malzemelerden oyuncaklar üretebilirsiniz. 
Toprakla ilgili işler yaparak onun, toprağın huzur veren etkisini 
hissetmesini sağlayabilirsiniz.

BENDEN SANA, 
SENDEN BANA

Bir yaprağın öyküsünü oluşturmaya ne dersiniz? Dışarıya 
çıkın, yere düşen yapraklardan toplayın. “Bu yapraklardan en 
çok ilgini çekeni hangisi? Bu yaprak hangi ağaca ait olabilir?” 
soruları eşliğinde konuşun. Bence bu yaprak ...’ya benziyor. “Peki 
ya sence?” sorusu eşliğinde hayaller kurun. “Bu yaprağın bir 
hikâyesi var mıdır? Sence bu yaprak nereye gidiyor?” diyerek bir 
hikâyeyi başlatın. Yaprağı eline alan kişi hikâyeyi devam ettirsin.

Ailece “Ya Olmasaydı?” oyununu oynayabilirsiniz. Oyun için 
kalem, makas, kaşık, tarak gibi eşyaları bir kutuya koyun. 
Kutudan bir eşya seçin ve o eşya ile ilgili sorular sorun. 
“Kalem olmasaydı ne olurdu? Neyle yazabilirdik?” “Makas 
olmasaydı ne olurdu? Neyle kesebilirdik?” gibi. Sırayla bir 
eşya seçip birbirinize sorular sorarak oyunu sürdürün. 

Birlikte bir alışveriş listesi hazırlamaya ne dersiniz? Evde 
nelere ihtiyacınız var, dolapta hangi sebze ve meyveler 
bitmiş? Çocuğunuzla tespit edin ve birlikte bir alışveriş listesi 
hazırlayın Beraber markete gidin. Listeyi kontrol ederek 
birlikte alışveriş yapın.

Dökülmeyen su olur mu? Deneyin ve görün. Bir bardağın 
yarısından fazlasını su ile doldurun. Bir kâğıt ile bardağın 
ağzını iyice kapatın. Elinizle kâğıdı tutup bardağı ters çevirin 
ve elinizi çekin bardaktaki suyun dökülmediğini göreceksiniz. 
Bu deneyi bir leğenin üzerinde veya lavaboda yapabilirsiniz.

Yetişkinler yazıyı, çocuklar resimleri okur. Çocuğunuza bir hikâye 
okurken hikâyenin resimlerini incelemesi için zaman tanıyın. 
İncelemesi bitince sonraki sayfaya geçin. Çünkü çocuk resimlere 
bakarak hikâye ile resimler arasında bağ kurmaya çalışır.
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Komik olmak için ne yapmak gerekir? Bunu aile üyelerinizle 
konuşun. Bir günü en komik gün ilan edin ve o gün ne 
yaparsanız yapın ama evdeki en komik kişi olmaya çalışın. 
Bu komik hallerinizin fotoğrafını çekmeyi unutmayın.

Farklı dokulardaki kumaş parçalarını çocuğunuzla birlikte 
dokunarak inceleyin. Çocuğunuzdan kumaşları dokularına 
göre sınıflandırmasını isteyin. Sonra kumaşların üzerine su 
damlatın. Kumaşların suyu çekip çekmediğini gözlemleyin. 
“Bazı kumaşların suyu çekerken bazılarının neden 
çekmediğini” birlikte düşünün.

Eski gazete ve dergilerdeki resimleri, fotoğrafları inceleyin. 
İncelediğiniz resimleri, fotoğrafları birlikte kesip çıkarın. Sonra 
da bunları istediğiniz şekilde bir zemin üzerine yerleştirin ve bir 
hikâye oluşturun. 

Evde kapağı olan neler var? Keşif turuna çıkmaya ne dersiniz? 
Kapaklı şişe, kavanoz, süt kutusu, tencere... Haydi, kapakları 
çıkarın ve karıştırın. Şimdi yeniden her birini kapaklarıyla 
eşleştirin. Sonrasında bahçeye, doğaya çıkıp su ile toprağı 
karıştırıp bir çamur hazırlayın. Evdeki kapaklı eşyaların 
çamurdan heykellerini yapın.

Gün içindeki yemek yeme vakitlerinizde, tüm aile bireylerinin 
bir arada olduğu sofralar kurun. “Önce bir yerde çocuğumun 
karnını doyurayım, sonra ben yerim” diye düşünmeyin. Birlikte 
oturduğunuz sofralar çocuğunuzun yemek yeme alışkanlığını 
geliştireceği gibi aile içi iletişiminizi de kuvvetlendirecektir.
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Bir örtü, birkaç yastık, pelüş oyuncaklar ve evde olan kitaplar ile 
açık havada bir kitap okuma alanı hazırlayın. Çocuğunuzdan bir 
kitap seçmesini ve resimlerine bakarak kitabı size anlatmasını 
isteyin. Sonra da kitabı çocuğunuza okuyun.

Çocuğunuzla bir masaya karşılıklı oturun. Boya kalemlerinizi 
ve kâğıtlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Elinizdeki 
kâğıda hiç bakmadan, sadece birbirinizin yüzüne bakarak 
portrelerinizi çizmeye çalışın. Ortaya çıkacak eğlenceli 
resimleri görmeye hazır mısınız?

Çocuğunuza eskiden oynadığınız oyunlardan bahsedin. En 
sevdiğiniz oyunu, en zorlandığınız oyunu ya da bu oyunları 
oynarken yaşadığınız anıları ve duyguları paylaşabilirsiniz. 
Çocuğunuzdan da size oynadığı oyunları anlatmasını, size 
bilmediğiniz bir oyunu öğretmesini isteyiniz.

Evdeki halı, masa, dolap ve sehpa gibi seçtiğiniz eşyaların 
boyunu karış, adım ya da ip kullanarak ölçün. Ölçtüğünüz 
eşyaların hangisinin en kısa olduğu, hangisinin en uzun 
olduğu hakkında konuşun. 

Kendi kararlarını kendi veren, doğru seçimler yapabilen 
çocuklar yetiştirebilmek için çocuğunuzun düşüncelerini 
önemseyin. Çocuğunuzla her zaman aynı fikirde 
olamayabilirsiniz. Bu, çocukların yanlış düşündüğünü değil 
sizden farklı düşündüğünü gösterir.
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