
YARIŞMA
En Hızlı Kim? 

BİLMECE

Bil B
ak

alı
m

G
ÜN

LÜ
K 

YA
ŞA

M
Sa

ğl
ık

lı 
O

la
n 

ve

 O
lm

ay
an

 Y
iye

ce
kle

ri 

Ay
ırt

 E
di

yo
ru

m

FİZİKSEL 
AKTİVİTE
Penguen 
 Yürüyüşü
 Yapıyorum

SA
NA

T 
ET

Kİ
NL

İĞ
İ

Kü
pe

li 
D

av
ul

 Y
ap

ıy
or

um

DENEY
Pipette

n Çıka
n

 Baloncu
kla

r

MÜZİK SAATİ

Küpeli Davul ile

 Ritim Tutuyorum   

M
UTFAK

Fırında Patates 
Yapıyorum

O
YUN

3 Taş

İLETİŞİM 

İpteki Giysiler

Günün Hatırlatması: Sağlıklı yiyecekler tüketmeyi unutmadım.Günün  Sözü: Güçlü yönlerimi belirle ve güçlü olan yönlerime 
                        odaklan.
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NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

ETKİNLİK ADI: En Hızlı Kim? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Katılacak aile bireylerini belirleyiniz. Her kişiye bir adet 
kare ya da dikdörtgen, zemini düz olan leğen/cam kap 
veriniz. Kabın içine ince bulgur dökünüz ve kap zeminini 
örtecek şekilde bulguru iyice yayınız. İstediğiniz sayıda 
küçük kâğıda nesne/hayvan/eşya vs. isimleri yazınız. 
Sırasıyla bir adet kâğıt alınız. Kâğıtta yazan ismi 
içinizden okuyunuz ve ardından anlatınız. Anlattığınız  
nesnenin/hayvanın/eşyanın ismini ince bulgur dolu 
kaba en hızlı yazan oyunda 1 puan kazanır. 
İsim yazılı kartlarınız bitene dek en çok puan 
toplayan oyunu kazanır.
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ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
  “Dal üstünde kilitli sandık.  Acaba bu nedir?’’
 (Ceviz)
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ETKİNLİK ADI: Küpeli Davul Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
İhtiyacınız olan malzemeler; silikon tabancası, renkli kurdele, yapıştırıcı, kalın ip, pet şişe, simli yapıştırıcı, renkli boncuklar, 
makas, tahta çubuk, krapon kâğıdı. Krapon kağıtlarını ince ve küçük dikdörtgenler şeklinde kesiniz. Kestiğiniz krapon kağıtlarının
bir ucuna yapıştırıcı sürünüz ve çubuğun üzerine yapıştırınız. Kestiğiniz krapon kağıtlarını yapıştırdıktan sonra pet şişeyi 
ortasından kesiniz. Pet şişenin iki yanından birbirine paralel olacak şekilde iki adet delik açınız. Şimdi davulun küpelerini 
yapabilirsiniz. Davulun küpelerini yapmak için dört adet boncuğu alınız ve iki adet 
ip kesiniz (ilk etapta ipinizi boncukları bağlamak için uzun kesmeyi unutmayınız). 
İpleri deliklerden geçirerek şişe içinde ve dışında bir adet boncuk olacak 
şekilde boncukları takınız. Önce içeride kalacak olan boncukları ipe geçiriniz
ve düşmemesi için düğüm atınız. İpleri çekerek boncukları şişe yüzeyine
yaklaştırınız. İçerdeki boncuklarınız hazır.  Şimdi iplerin boyunu eşit olacak
şekilde ayarlayınız ve ardından dışarıdaki boncukları takarak düşmemesi 
için düğüm atınız. Süslemek için pet şişenin etrafına kurdeleyi yapıştırınız. 
Tahta çubuğu şişenin içinden geçirerek şişe zeminine silikon tabancası 
ile yapıştırınız. Simli yapıştırıcılar ile küpeli davulunuzu süsleyebilirsiniz.
Küpeli davulunuz hazır. 3
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ETKİNLİK ADI: Küpeli Davul ile Ritim Tutuyorum 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Haydi bugün yaptığımız küpeli davul ile
eğlenelim.  En sevdiğiniz şarkıyı açınız.
Aile bireylerinizle beraber şarkıyı söyleyerek
ve küpeli davul ile ritim tutarak eğleniniz. 
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ETKİNLİK ADI: Fırında Patates Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Önce patateslerinizi iyice temizlenene kadar suyun altında yıkayınız. 
Daha sonra patates kabuklarını soyunuz.  Patatesleri istediğiniz 
şekilde kesiniz. (ince uzun ya da halka şeklinde kesebilirsiniz.) 
Ardından derin bir kap alınız. Patatesleri içine koyunuz. Bir miktar 
tuz, karabiber, kırmızı toz biber vs. baharatlarla bir miktarda 
zeytinyağı ekleyerek güzelce harmanlayınız.  Patatesleriniz 
pişmeye hazır. Fırın tepsisine yağlı kâğıt seriniz ve patatesleri 
tepsiye dökünüz. İsterseniz fırın tepsisi yerine başka bir fırın 
kabı da kullanabilirsiniz.  Fırını 180 dereceye ayarlayarak 
40-50 dakika patateslerinizi pişiriniz.  
Afiyet olsun 
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ETKİNLİK ADI: 3 Taş
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Oyun oynamanız için bir kişi seçiniz. Bir kâğıda cetvel yardımıyla büyük bir kare çiziniz. Bu büyük kareyi 4 küçük ve eşit 
kareye bölünüz. Kartonunuz varsa kartondan yoksa kâğıttan 6 küçük daire kesiniz. Daireleri üçe bölerek iki grup 
oluşturunuz. Her grupta bulunan dairelerin farklı renkte olmalarına dikkat ediniz. Her bir oyuncu 3’er taş almalıdır. 
Yapmanız gereken kesişme noktalarına yerleştirdiğiniz 
bu daire şeklindeki pullarla dikey, yatay ya da çapraz 
şekilde 3’lü sıra oluşturmaktır. Her oyuncu sırayla birer 
taş koyabilir. Her oyuncu bir diğerinin 3 taşı yan yana 
getirmesini önlemek için hamleler yapar. Buna dikkat 
ederek oynamayı unutmayınız. 
DİKKAT!
Oyuna ilk başlayacak kişiyi kura ile seçmelisiniz.
Elini değdirdiğiniz taş ile oynamak zorundasınız.
Diğer oyuncu hamlesini yapana kadar beklemelisiniz.
Elinizdeki 3 taşı da oyun alanına koymadan önce koyduğunuz taşları hareket ettiremezsiniz. 6
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NOT

ETKİNLİK ADI: İpteki Giysiler

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Evinizde yüksek olan eşyaların arasına ip geriniz. 
Gerdiğiniz ipe farklı türde giysileri mandalla asınız. 
Aile bireylerinden sıra ile ipten bir giysi almasını ve 
aldığı giysi ile ilgili konuşmasını isteyiniz.
Konuşmalarınızda giysinin rengi, hangi 
mevsimde giyildiği, giyilirken dikkat edilecek 
noktalar vs. bilgilere yer verebilirsiniz.
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ETKİNLİK ADI: Pipetten Çıkan Baloncuklar

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Pipetleri küçük parçalar halinde kesiniz. 
Kestiğiniz parçalarını eşit boyda olmasına 
dikkat ediniz. Kestiğiniz pipetleri birbirine 
yapıştırınız. Yapıştırdığınız pipetleri elinizde 
rahat tutmak için kesilmemiş uzun bir pipeti de yapıştırınız. 
Derin bir kâseye su koyunuz. Suyun içine bulaşık deterjanı 
dökerek köpürtünüz. Deterjanlı suyun içine pipetleri 
batırınız. Ardından üfleyiniz ve çıkan baloncukları seyrediniz.
Ne kadar çok pipeti küçük parçalar halinde yapıştırırsanız 
o kadar fazla baloncuk çıkacaktır.
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ETKİNLİK ADI: Penguen Yürüyüşü Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Evinizde geniş bir alan seçiniz. Ayaklarınızı birleştirip
üzerine bir nesne koyunuz. Ayaklarınızın üzerinde 
duran nesneyi düşürmeden penguen yürüyüşü yapınız.
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COLA

ETKİNLİK ADI: Sağlıklı Olan ve Olmayan Yiyecekleri Ayırt Ediyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Sağlıklı olan ve olmayan yiyecek görsellerini kesebileceğiniz 
gazete/dergi/market broşürü vb. basılı yayınları alınız. 
2 adet A4 kağıdını hazırlayınız. Kağıtlardan birine 
“Sağlıklı Yiyecekler” diğerine ise “Sağlıklı Olmayan 
Yiyecekler” yazınız. Gazeteleri/dergileri/market 
broşürlerini inceleyerek sağlıklı olan ve olmayan 
yiyecek görsellerini bulunuz. Bulduğunuz sağlıklı 
yiyecek görsellerini keserek “Sağlıklı Yiyecekler”
kağıdına; sağlıklı olmayan yiyecek görsellerini keserek
“Sağlıklı Olmayan Yiyecekler” kağıdına yapıştırınız. 
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COLA
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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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