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Günün  Sözü: Bana bir şeyler öğretirken sabırlı ol.    
Günün Hatırlatması: Bugün geri dönüşüme gidecek 
                                       malzemeleri ayırmayı unutmadım. 



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1
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ETKİNLİK ADI: En Nişancı Kim? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Yere veya masa üzerine yarışacak kişi sayısı kadar leğen vb. 
kap koyunuz. Katılan aile bireylerine aynı sayıda nohut vb. baklagil 
veriniz. Aynı mesafeden leğenin içine nohutları atmaya çalışınız. 
Leğenine en çok nohut atan oyunu kazanır.
       



2

ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
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ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
“Yeşili var, kırmızısı var, tatlısı var acısı var, çok sağlıklı, çok yararı var’’.
(Biber)
    

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
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ETKİNLİK ADI: Baskı Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Patatesleri ortadan iki bölünüz. Patatesin düz olan yüzeyini
oyarak istediğiniz bir şekli oluşturunuz. oluşturduğunuz 
şekli sulu boya ile boyayınız. Boyadığınız patates yüzeyini 
kağıda bastırarak şeklinize bakabilirsiniz..
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ
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ETKİNLİK ADI: Kareoke 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Bir şarkı seçiniz. Evinizde bulunan herhangi bir objeyi mikrofon 
olarak kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz şarkının melodisini açınız. 
Söz kısmında siz devreye giriniz ve şarkıyı sözleriyle birlikte 
söylemeye başlayınız. Karaoke yaparken, bir kağıtta yazan ya da
önünüzdeki ekrandan akan sözler eşliğinde şarkıyı söyleyebilirsiniz.
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ETKİNLİK: MUTFAK
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ETKİNLİK ADI: Limonata Yapıyorum.

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemelerinizi hazırlayınız. (Limon, su, şeker) İlk olarak bol suyla
yıkadığınız limonların kabuklarını derin ve geniş bir kaba rendeleyiniz.
Limonlarınızın bir kısmını kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın 
ve kabukları rendelediğiniz kaba ilave ediniz. Bu karışımın üzerine, 
toz şekeri de ilave ederek elinizle limonları iyice suları çıkana kadar ovunuz.
Bu sayede limonun tadı iyice ortaya çıkacaktır. Arta kalan limonların 
suyunu sıkınız ve bu karışıma ekleyiniz. Hazırladığınız bu karışımı 
parçalardan ve istenmeyen kabuklardan arındırmak için tel süzgeçten
geçiriniz. Son olarak 2 su bardağı suyu karışıma ekleyerek servise hazır
hale getiriniz. İsteğinize göre nane yaprağı ve portakal ilave ederek servis edebilirsiniz. 
Afiyet olsun 
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ETKİNLİK: OYUN
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ETKİNLİK ADI: Körebe Oynuyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Geniş bir alan seçiniz. Ardından oyunun oynanacağı sınırları belirleyiniz. Daha sonra aranızdan birisini ebe seçiniz. 
Ebe seçilen kişinin gözlerini bir kuşak, bez, kumaş, atkı vb. vasıtası ile göremeyeceği şekilde bağlayınız.
Sınırları belirlenen dar alana dağılan diğer aile bireyleri ile olarak gözleri bağlı olan ebeye; 
Körebe, körebe Gel sesime sesime, Gel sesime sesime 
diye bağırarak birlikte tempo tutunuz. Sürekli yer değiştirerek ebeyi şaşırtmaya 
çalışınız. Ebe ise bu seslerden yola çıkarak birisine dokunmaya çalışacaktır. 
Belirlenen alanda kaçmaya çalışınız. Ebe birine dokunduğu zaman 
dokunduğu kişiyi ebenin karşısına getiriniz. Ebe ise bu kişinin yüzüne,
saçına dokunarak kim olduğunu bulmaya çalışacaktır.
Bundan sonra iki ihtimal vardır;
1. Ebe kim olduğunu doğru tahmin ederse o kişi körebe olacak ve yakalanan 
kişinin gözleri bağlanarak ebe o olacaktır. Oyun aynı şekilde devam edecektir.
2. Diğer bir ihtimal ise eğer ki ebe eliyle yüzüne dokunduğu kişiyi tanıyamazsa 
doğru tahminde bulunamazsa yine aynı kişi kör ebe olarak oyuna devam edecektir.



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM
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ETKİNLİK ADI: Dürbün Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Tuvalet kağıdı rulolarından bir dürbün yapınız.
Camdan dışarıyı izleyiniz ve gördüklerinizle ilgili konuşunuz.



ETKİNLİK ADI: Yüzen-Batan Cisimler

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Bir kap suyun içine tüy, sünger, pamuk, kavanoz kapağı, 
alimünyum folyo, kalem, nohut gibi farklı ağırlıklarda nesneler
bırakınız. Suda yüzen ve batan nesneleri gözlemleyiniz.   
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ETKİNLİK:DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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ETKİNLİK:FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
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ETKİNLİK ADI: Kurbağa Gibi Zıplıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Kağıtlardan büyük daireler kesiniz. Kestiğiniz daireleri 
yere farklı uzaklıklarda ve yönlerde diziniz. 
Dizdiğiniz kağıtların üzerine zıplayarak ilerleyiniz.
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Kırtasiye Malzemelerimi Düzenliyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Kırtasiye malzemelerinizi masanın üzerine diziniz. 
Malzemelerinizi türüne göre kategorize (kalemler, boyalar, 
defterler vb.) ederek ayırınız. Seçtiğiniz kategoriye göre 
odanızda uygun olan yere malzemelerinizi yerleştiriniz. 
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GÜNÜ DEĞERLENDİRELİM
*Bugün yapmaktan en çok keyif aldığın etkinliğin resmini çiz.

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü



•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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