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Davranış Avcısı

Günün Hatırlatması: Bugün deprem çantamı kontrol 
                                      etmeyi unutmadım.  

Günün  Sözü: Benimle çalıştığın materyalleri görsel, işitsel, 
               dokunsal malzemelerle hazırlamaya dikkat et. 
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NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

ETKİNLİK ADI: Balonla Bardak Taşıma

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Katılacak aile bireylerini 2 şer kişilik gruplar halinde ayırınız. 
Düz bir zemin üzerine 12 adet kâğıt bardak yerleştiriniz. 
Bardakları 6 şar olarak iki gruba ayırınız. Bardakların taşınacağı 
bir yer belirleyiniz. Katılımcılara birer adet balon veriniz. 
Balonlar katılımcıların ağzında iken taşıyacakları bardağın 
içine balonu yerleştirmelerini ve şişirmelerini isteyiniz. 
Şişirilen balon ile kâğıt bardağı taşıyarak belirlenen yere 
bırakmalarını isteyiniz. Ardından bardakların olduğu yere 
dönüp yeni bir bardak taşımalarını isteyiniz. 
Bardakları en kısa zamanda taşıyan kazanır.
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ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
 “Dayımın tek kız kardeşi neyim olur?”
 (Annem)
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ETKİNLİK: BİLMECE
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ETKİNLİK ADI: Kâğıttan Köpek Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
İhtiyacınız olan malzemeler kâğıt, kalem. 
Kâğıdı kare şeklinde kesiniz. Ardından sırasıyla aşağıdaki 
yönergeleri uygulayınız. 
1)  Kâğıdı üst köşelerinden birleştiriniz.
2)  Kâğıdın sol üst köşesinden tutarak aşağıya doğru üçgen 
      şeklinde katlayarak köpeğin sol kulağını katlayınız.
3)  Kâğıdın sağ üst köşesinden tutarak aşağıya doğru 
      üçgen şeklinde katlayarak köpeğin sağ kulağını katlayınız.
4)  Kâğıdın aşağıdaki köşesinden tutarak yukarı doğru 
      bir ucunu üçgen şekilde katlayınız.
5)  Köpeğin gözlerini ve burnunu çizerek boyayınız.
     Kâğıttan köpeğiniz hazır. 
     Evinizde isteğiniz yere köpeğinizi asabilirsiniz. 3

ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ
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ETKİNLİK ADI: Farklı Sesler Çıkarma Oyunu

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Gazete/dergi vb. basılı materyallerden farklı ses çıkaran
görselleri kesiniz. Kestiğiniz görsellere ait sesi 
telefon/bilgisayar vb. araçları kullanarak dinleyiniz. 
Dinlediğiniz sesin hangi resme ait olduğunu karışık 
olarak konumlandırılmış görseller arasından seçerek 
söyleyiniz/gösteriniz. Örneğin, bebek, kedi, rüzgâr ve 
araba seslerini açarak dinleyebilir görselleri ile 
eşleyebilirsiniz. 
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ
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ETKİNLİK ADI: Tavuk Sote Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzeme listesi; Yarım kg tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı
domates salçası,2 adet yeşil biber,  1 adet kırmızı biber, 1 adet soğan,  
2 diş sarımsak, 2 adet domates, Karabiber, pul biber, tuz, 1 su bardağı su
Tavuk etini kuşbaşı doğrayınız. Soğanları, biberleri, domatesleri 
ve sarımsakları da doğrayınız. Kısık ateşte tavukları ara ara
karıştırarak kavurunuz. Suyunu biraz çektikten sonra soğanları
ve ince kesilmiş sarımsağı ekleyiniz. 1-2 dakika kavurduktan 
sonra biberleri ilave ediniz. Biberler de sotelenince domatesi,
salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam ediniz. 
Son olarak 1 bardak suyu ekleyiniz ve etler pişene kadar kapağı 
kapalı bir şekilde pişiriniz. Tavuk sote çok pratik velezzetli bir yemektir. İsterseniz makarna ile de servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
‘’!Ocak ve bıçak kullanırken annenizden veya babanızdan yardım alınız.’’ 5

ETKİNLİK: MUTFAK
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ETKİNLİK ADI: Çatlak Patlak Oynuyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
En az iki kişi olacak şekilde oyuncular daire şeklinde toplanınız. 
En az iki kişi olacak şekilde daire şeklinde toplanınız. 
Ellerinizi birleştiriniz. Sağ elinizi sağdaki kişinin elinin üstüne 
sol elinizi de soldaki kişinin elinin altına koyunuz. 
"Çatlak patlak yusyuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. 
Çek dostum çek, arabanı yoldan çek, çekçek amca burnu kanca, 
al sana benden elma. Elmadan kaç tane vereceğim?
On elma" diyerek  1 den başlayarak 10 a kadar sayılacaktır. 
10 sayısı söylendiğinde kim 9 derse o yanındakinin eline vurmaya 
çalışacaktır. Bu kişi elini kaçırırsa oyuna devam edecek, eline 
vurulursa oyundan çıkacaktır.
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ETKİNLİK: OYUN
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ETKİNLİK ADI: Davranış Avcısı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Aile bireylerinizin istediği herhangi bir aile bireyi ile ilgili bir 
iyilik günlüğü tutmasını isteyiniz. Gün boyunca seçtikleri aile
bireyinin yaptığı bütün olumlu davranışları oraya not 
etmelerini sağlayınız. Akşam olduğunda herkesin günlüğünü 
açarak seçtiği kişiyi söylemesini ve yazdığı olumlu davranışlar 
hakkında konuşmasını isteyiniz. 
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ETKİNLİK: İLETİŞİM
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ETKİNLİK ADI: Dökülmeyen Su mu?

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
İhtiyacınız olan malzemeler; pet şişe, pinpon topu, boş bir kap 
(deney sonunda şişedeki suyun yere dökülmemesi için)
Şişeyi ağzına kadar su ile doldurunuz. 
Şişenin ağzını pinpon topu ile kapatınız. 
Şişeyi ters çeviriniz. Şişeyi sıkmamaya dikkat ediniz. 
Şişedeki suyun basıncı ile dışarıda bulunan açık hava
basıncının birbirini dengelediğini ve bu yüzden de 
şişedeki suyun dökülmediğini gözlemleyeceksiniz. 
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ETKİNLİK:DENEY
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ETKİNLİK ADI: Oklara Bakarak Yürüyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
A4 kağıtlarına istediğiniz sayıda yön okları çiziniz. 
Çizdiğiniz okları yan yana geliş güzel geniş bir 
alana diziniz. Oklara bakarak ileri, geri, 
sağa/sola yan adımlar atarak hareket ediniz.
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ETKİNLİK:FİZİKSEL AKTİVİTE
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ETKİNLİK ADI: Deprem Çantası Hazırlıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Deprem sırasında yanımızda bulunması gereken ve 
gerekmeyen malzemelerin görsellerini gazete/dergilerden 
kesiniz. Kestiğiniz görsellerden hangilerinin deprem çantasında
bulunması gerektiği ve ne işe yaracağı hakkında konuşunuz. 
Ardından depremde gereksinim duyulan malzemelerle bir 
deprem çantası hazırlayınız. Deprem çantanızı doğru yere 
koymayı unutmayınız.
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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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