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Günün Hatırlatması: Bugün ailemle konuşurken sıra alarak
                                      konuşmayı unutmadım.  

Günün  Sözü: Yaşadığım çevrede bir değişiklik yapmadan önce beni 
                         bu duruma hazırla.  

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 )
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NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

ETKİNLİK ADI: Üfleme Yarışı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Etkinliğe katılacak kişileri belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri 
ikili gruplara ayırınız. Her bir kişiye bir tane pipet ve leblebi/
patlamış mısır/fındık vb. veriniz. Evinizde uzun ve düz bir 
zemin seçiniz. Evinizin koridorundan yararlanabilirsiniz. 
Koridorun başına ve sonuna renkli bant kullanarak başlangıç 
ve bitiş çizgisi belirleyiniz. Katılımcıları başlangıç çizgisinin
gerisine yerleştiriniz. Ellerinde bulunan leblebi/patlamış 
mısır/fındık vs. yere koyarak pipetle üflemelerini ve 
üfledikleri nesneyi bitiş çizgisine taşımalarını isteyiniz. 
Bitiş çizgisine ilk ulaşan grup birincisi olur. En son 
olarak da (belirlediğiniz grup sayısına göre) grup 
birincilerini kendi aralarında yarıştırarak gün birincisini
seçebilirsiniz.
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??
ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım? 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
 “Bana ait olmasına rağmen, başkalarının benden daha 
çok kullandığı şey” Acaba bu nedir?
(İsmin)
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ETKİNLİK: BİLMECE
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ETKİNLİK ADI: Zil Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: kalın karton, boya, fırça, gazoz kapağı, makas,
yapıştırıcı, kalem.
10 cm uzunluğunda ve 5 cm kalınlığında bir parça karton 
kesiniz. Kartonun her iki ucunu da keserek yuvarlayınız. 
Sulu veya guaj boya kullanarak kartonun üzerini boyayınız. 
İsterseniz kartonun üzerine ağız, göz, burun vs.  çizerek ya da
krapon kağıtları ile süsleyerek de daha güzel görünümlü bir zil 
elde edebilirsiniz.  Ardından boyanmış kartonu ortadan ikiye 
katlayınız. İç kısımdan her iki uca da bir adet olacak şekilde 
gazoz kapaklarını yapıştırınız. Hazırladığınız zili bir elinizin baş
ve işaret-orta parmağı ile tutunuz. Açıp kapattıkça zilinizden
çıkan sesi duyacaksınız. 
!Gazoz kapaklarının metal kısımlarını birbirine değecek 
şekilde yapıştırmaya dikkat ediniz. 3
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ETKİNLİK ADI: Zil Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: kalın karton, boya, fırça, gazoz kapağı, makas,
yapıştırıcı, kalem.
10 cm uzunluğunda ve 5 cm kalınlığında bir parça karton 
kesiniz. Kartonun her iki ucunu da keserek yuvarlayınız. 
Sulu veya guaj boya kullanarak kartonun üzerini boyayınız. 
İsterseniz kartonun üzerine ağız, göz, burun vs.  çizerek ya da
krapon kağıtları ile süsleyerek de daha güzel görünümlü bir zil 
elde edebilirsiniz.  Ardından boyanmış kartonu ortadan ikiye 
katlayınız. İç kısımdan her iki uca da bir adet olacak şekilde 
gazoz kapaklarını yapıştırınız. Hazırladığınız zili bir elinizin baş
ve işaret-orta parmağı ile tutunuz. Açıp kapattıkça zilinizden
çıkan sesi duyacaksınız. 
!Gazoz kapaklarının metal kısımlarını birbirine değecek 
şekilde yapıştırmaya dikkat ediniz.

ETKİNLİK ADI: Vücudumuz Şarkısı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
“Vücudumuz (Olur mu Hiç Üç Kulak?)” şarkısını açınız.
Aile bireylerinizden şarkıya hareketlerini yaparak eşlik 
etmelerini isteyiniz. Siz ise yaptığınız zil ile ritim 
tutunuz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirmenizi dileriz. 
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ETKİNLİK ADI: Şekerpare Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte-aile yardımı ile yapılır. 
Önce şerbeti yapınız. Bir tencereye şeker ve suyu ekleyerek kaynatınız. 
Kaynamaya başlayınca içerisine limon suyu ekleyip 15-20 dakika daha kaynatınız.
Ardından şerbetinizi soğutunuz. Bir kabın içine un hariç bütün malzemeleri 
ekleyerek yoğurunuz. Unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur 
elde ediniz. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar kopararak 
yuvarlayınız. Yuvarladığınız hamurları tepsiye diziniz. Hamurunuz bitene 
kadar aynı şekilde devam ediniz. Hamurların üzerine yumurta sarısı
sürünüz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar 
pişiriniz. Şekerparelerinizi fırından çıkartıp 1-2 dakika bekledikten 
sonra şerbetinizi dökünüz. Birkaç saat dinlendikten sonra servis ediniz.
Fındık vs. kullanarak dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 
Afiyet olsun 
! Fırını ve ocağı kullanırken anne ya da babanızdan yardım alınız. 5
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ETKİNLİK ADI: Hayvan Bulmaca

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Oyunculardan birinin aklından bir hayvan tutmasını 
isteyiniz. Diğer oyunculardan tutulan hayvana dair 
sorular sormalarını isteyiniz. Örneğin, “Kaç ayaklı? “, 
“Ne yer?” “Nerede yaşar?” gibi sorular sorabilirsiniz. 
Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu 
hayvanı tahmin etmeye çalışınız. Oyunu bu şekilde 
aile bireylerinin sıra ile aklından hayvan tutmasını
isteyerek devam ettiriniz.  
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NOT

ETKİNLİK ADI: Süper Kahraman

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Aile bireylerinizden sırası ile bir adet soru üretmesini isteyiniz. 
Örneğin, karşıdan karşıya geçemeyen yaşlı bir adama ne
yapmalı? Ağaçta kalmış kediyi kurtarmak için ne yapmalı?
vb. sorular türetebilirsiniz. Ardından içinizden birini süper 
kahraman olarak seçiniz. Süper kahramanın sırtına bir şal
ya da örtü bağlayınız. Türettiğiniz sorun durumlar hakkında 
süper kahramanın konuşarak çözüm üretmesini isteyiniz.
Aile bireylerinizin her birinin sıra ile süper kahraman 
olmasını sağlayarak daha çok soruna çözüm bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK ADI: Suda Açan Yıldızlar

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: Kürdan, boya, zemini düz kap, su
Birkaç tane kürdan alınız. Kürdanları istediğiniz 
renklerde boyayınız. Boyadığınız kürdanları ortadan 
ikiye katlayınız. Katladığınız kürdanları, katlı kısımları
uç uca gelecek şekilde kabın zeminine yerleştiriniz. 
Oluşturduğunuz şeklin tam ortasına bir miktar su damlatınız. 
Yıldızların su ile nasıl açıldığını gözlemleyiniz.
! Katlama sırasında kürdanların kopmamasına 
dikkat ediniz.

 8
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ETKİNLİK ADI: Kuyruk Kapmaca 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Oyunda bulunacak her bir kişi için bir adet kuyruk yapınız.
Kuyruk için, uzun şeritler, yazmalar, krapon kâğıdı vs. 
kullanılabilirsiniz. Hazırladığınız kuyrukları oyuncuların 
vücudunun arkasına tutturunuz. Kuyruğu ile dans eden 
oyuncular hem kuyruklarını koruyup hem de diğer 
oyuncuların kuyruklarını almaya çalışacaktır. 
! En sona kalan kişi kuyruğunu iyi koruduğu için alkışlanır.
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ETKİNLİK ADI: Çamaşır Asıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte -aile yardımı ile yapılır. 
Bugünün yıkanan çamaşırlarını da birlikte asmaya ne 
dersiniz. Önce çamaşır askılığını alınız ve istediğiniz 
odaya götürerek açınız. Asmak istediğiniz çamaşırlarınızı
çamaşır sepetine koyarak askının olduğu odaya gidiniz. 
Çamaşırlarınızı sıra ile çırptıktan sonra askılığa asınız.
! Çamaşırlarınızın önce alt kısmını askılığın arasından 
geçirdikten sonra çamaşırlarınızın üst bölümünü askılığın 
diğer arasından geçirerek asmaya dikkat ediniz. 
! Çamaşırlarınızın kuruması için bir süre bekledikten 
sonra yerine yerleştirebilirsiniz. 10

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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