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Günün Hatırlatması: Bugün uyumadan önce evdekilere 
                                      “İyi geceler.” demeyi unutmadım.

Günün  Sözü: Lütfen bir beceriyi yapamadığımda bana 
“Çabanı destekliyorum, hadi yeniden denemelisin.” vb. cümleler kur.  

Ö Z E L  ÇO C U K L A R I M I Z L A  
E Ğ L E N C E L İ  E T K İ N L İ K L E R  ( Ö Ç E E T )

7 Mayıs Perşembe      
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NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

ETKİNLİK ADI: Resimler ile Nesneleri Eşleyelim 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Evinizdeki  4-6 adet nesneyi, nesnenin birebir aynısı olacak 
şekilde boş kağıtlara çiziniz ve boyayınız.  Nesneleri 
masaya diziniz, nesne resimlerini de karışık olarak bir
yerde toplayınız. Sırası gelen oyuncu karışık olarak 
toplanan nesne resimlerinden bir tane alır, masaya 
götürür ve resimdeki nesneyi gerçeği ile eşler. En çok 
resim ile nesneyi eşleyen oyuncu oyunu kazanır.

NOT: Etkinliği daha az ya da daha fazla nesne ile yapabilirsiniz.
Etkinlik bittiğinde farklı nesneleri kullanarak tekrar tekrar oynayabilirsiniz.
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ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
 “Suyu tuzlu içilmez, vapursuz hiç geçilmez.
Rüzgarlar çok eserse, dalgalarından geçilmez.” 
Acaba bu nedir?  (Deniz)
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ETKİNLİK: BİLMECE
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ETKİNLİK ADI: Pan Flüt Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: 6-8 adet pipet, makas ve koli bandı.
Pipetleri uzundan kısaya doğru olacak şekilde uçlarından 
kesiniz. Sonrasında pipetleri altlarından hizalayıp koli 
bandıyla yapıştırınız. İşte bu kadar, 
pan flütünüz çalınmaya hazır!
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ
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ETKİNLİK ADI: Pan Flüt Çalıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Bugün sanat etkinliğinde anlatıldığı gibi pan flütünüzü 
yaptınız değil mi? İşte şimdi yaptığınız flütü çalarak 
ritimler oluşturunuz, şarkılar çalınız ve ailenize 
konser veriniz  
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ
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ETKİNLİK ADI: Türk Kahvesi Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte-aile yardımı ile yapılır.
Malzemeler: Kişi başına 1 kahve fincanı su,  2 çay kaşığı
toz şeker, 2 çay kaşığı kuru kahve

Cezveye kişi sayısına göre ölçtüğünüz suyu, şeker ve kahveyi koyunuz. 
Küçük bir kaşık yardımı ile şekerler eriyecek, kahveler  su ile
karışacak şekilde karıştırınız. Daha sonra küçük ocakta kısık ateşe
cezvenizi koyunuz, kahvenin pişmesi esnasında karıştırmadan
biriken köpükleri fincanlarımızın tabanına paylaştırınız. Kahveniz
kaynamadan, kenarlarında köpüklenmeler başladığında ocaktan
alınız. Fincanlara boşaltırken fincanın kenarlarında oldukça 
yavaş bir şekilde köpükleri söndürmeden dökünüz. 
Yanında Türk Lokumu ve su ile birlikte servis edebilirsiniz. 
Afiyet olsun! 5

ETKİNLİK: MUTFAK
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ETKİNLİK ADI: Domino Oynayalım

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
8-10 adet içi boş pet su şişesini hazırlayınız. Pet 
şişeleri arka arkaya yakın bir şekilde belli aralıklarla
diziniz. Sonrasında pet şişelerin ilkine dokununuz 
ve şişelerin birbiri üzerine devrilip düşmelerini 
izleyiniz.  Tüm şişeler devrildiğinde şişeleri tekrar 
dizip tekrar tekrar oynayabilirsiniz.
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ETKİNLİK: OYUN
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NOT

ETKİNLİK ADI: Masal Anlatıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Bugün anneniz veya babanız en sevdiğiniz masallardan
birini size okusun. Okunan masalı dikkatle dinleyiniz.
Sonrasında masalda kimler var, olaylar ne zaman 
olmuş,masal nerede geçiyor vb. konuları belirterek 
dinlediğiniz masalı ailenize anlatınız.

7

ETKİNLİK: İLETİŞİM
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ETKİNLİK ADI: Ellerimizi Neden Sık Sık Yıkamalıyız?

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: 3 dilim ekmek, 3 tane açılıp kapanabilir saklama torbası
İlk olarak poşetlerinizi kirli, temiz ve kontrol grubu olarak 
etiketleyiniz. Kirli olan torbaya koyacağınız ekmeğe evdeki 
tüm aile bireyleri olarak dokununuz. Sonrasında dokunan 
herkes elini yıkasın ve diğer dilime dokunsun. Bunu da temiz 
olarak  etiketlediğiniz torbaya koyunuz. Son kalan dilimi de 
kimse dokunmadan kontrol grubu olarak etiketlediğiniz  
torbaya koyunuz. Hazırladığınız bu paketleri serin ve kuru 
yerde saklayınız. Günlük olarak kontrol edip birkaç gün 
bekleyiniz. Ekmeklerin üzerinde oluşan küfün yoğunluğu, 
neden ellerimizi yıkamamız gerektiğini bize gösterecektir.
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ETKİNLİK:DENEY
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ETKİNLİK ADI: Balon Tenisi 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: İkişer adet balon, plastik tabak ve 
çubuk. Balonları şişiriniz. Tabaklara çubukları
yapıştırınız. Şişirdiğiniz balonları tabağın üzerine
koyunuz balonları aynı anda sektirmeye başlayınız.
Rakibinden daha çok balon sektiren oyunun 
galibi olur.
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ETKİNLİK:FİZİKSEL AKTİVİTE
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ETKİNLİK ADI: Ayakkabı Boyama

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte -aile yardımı ile yapılır. 
Ayakkabılarınızı boyamak için önce nemli temiz bir bezle siliniz. 
Sildikten sonra kurumaya bırakınız. Ayakkabılarınız kuruduğunda
yumuşak bir süngerin üzerine yeteri miktarda boya alınız,
ayakkabınıza sürünüz ve sürülen boyayı ayakkabının her
yanına yayarak boyayınız. Ayakkabıyı 10 dakika kurumaya 
bırakınız. Ayakkabılarınız kuruduğunda temiz bir bezle 
cilalayınız. İşte, ayakkabılarınız tertemiz oldu! 
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM
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GÜNÜ DEĞERLENDİRELİM
*Bugün yapmaktan en çok keyif aldığın etkinliğin resmini çiz.
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•Şampiyonu kim?
•En beceriklisi kim?
•En bilgini kim?
•En hareketlisi kim?
•En komiği kim?
•En konuşkanı kim?
•En düzenlisi kim? 

B U G Ü N Ü N
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B U G Ü N
-En sevdiğin etkinlik hangisiydi?
-En eğlendiğin etkinlik hangisiydi?
-En zorlandığın etkinlik hangisiydi?
-En öğrendiğin etkinlik hangisiydi?
-En araştırma yaptığın etkinlik hangisiydi?
-En konuştuğun etkinlik hangisiydi?
-En hareketli olduğun etkinlik hangisiydi?

G Ü N Ü N  E N L E R İ
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Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...
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Mobil Uygulama   Sosyal Medya
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