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Önems�yoruz Derneğ�
 

R�sk altındak� çocukların ve çevres�ndek� yet�şk�nler�n; sosyal,
kültürel ve ekonom�k alanda n�tel�kl� ve sürdürüleb�l�r
gel�ş�mler�n� sağlama, ps�ko-sosyal �y� oluş haller�n�

destekleme; bu alanlardak� �ht�yaçlarını tesp�t etme, bu
�ht�yaçlara yönel�k önley�c� çalışmalar tasarlama, eğ�t�m ve

b�l�nçlend�rme faal�yetler� düzenleme, b�l�msel tabanlı ve
destekl� araştırma, gel�şt�rme projeler� üretme; yerel, ulusal ve
uluslararası �şb�rl�kler� gel�şt�rerek çalışmalar yürütme, çözüm

gel�şt�rme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.
 

www.onems�yoruz.org
b�z@onems�yoruz.org

 
 
 

@onems�yoruzderneg�
 

Emekyemez Mah. Abdulsellah Sok. İzsal Han No:1 Kat:6 Oda:67
Karaköy/ Beyoğlu/ İstanbul

https://open.spotify.com/show/3HCDYUfS4veUyA2ywvHH9d?si=Tp4FAiUTTc-upS_ULo-lUg
https://t.me/onemsiyoruz
https://onemsiyoruz.medium.com/about
https://www.instagram.com/onemsiyoruz/
https://www.facebook.com/onemsiyoruz/
https://twitter.com/onemsiyoruz
https://www.linkedin.com/company/onemsiyoruz/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUoQtUDK9xtu6r6lEAZtuGQ


Künye
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Önsöz

 Merhaba değerl� okuyucularımız,
 

 S�zler� derg�m�z�n yen� sayısı �le buluşturmanın
heyecanını yaşıyoruz. Yer verd�ğ�m�z konularla

b�rl�kte hem 0-6 yaş aralığındak� çocukların
gel�ş�m�nde öneml� olduğuna �nandığımız

b�lg�ler paylaşmak hem de çocuklarla b�rl�kte
kal�tel� zaman geç�rmen�ze destek olmak

�sted�k. Önems�yoruz olarak oyun oynamanın
çocuklar �ç�n b�r hak ve �ht�yaç olduğunun altını
ç�zerek oyun oynamanın çok öneml� olduğunu

bel�rtmek �ster�z. B�rl�kte öğrenmen�n ve
öğren�rken eğlenmen�n oldukça değerl�

olduğuna �nanarak çocuklarla b�rl�kte key�fl� ve
güzel anlar yaşamanızı d�ler�z.

 
Önems�yoruz Ek�b�
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* Baskı Öner�s�: Derg�y� herhang� b�r yazıcıdan A4
boyutunda basıp köşeler�nden zımbalayarak kullanılır
hale get�reb�l�rs�n�z. Baskının renkl� olmasını öner�r�z.
Ancak renkl� baskı alma �mkanınız yok �se yalnızca 17, 18,
25 ve 26. sayfaları renkl�, d�ğer sayfaları s�yah beyaz
şek�lde baskı alab�l�rs�n�z.



Çocuğunuzun �y�l�ğ�n� düşünürken kend�n�z�nk�n� de düşünmel�s�n�z.
Çocukların s�z ebeveynler�n duygularından etk�lend�ğ�n� unutmayın.
S�z �y� oldukça çocuğunuz da �y� olacaktır. Aşağıdak� etk�nl�kler �y�
oluş hal�n�z� destekleyecekt�r.

İyi Olmak
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Ebeveynler için Duyguları Yansıtma Etkinliği

Sevg� Dolu 

Huzurlu

Kaygılı

Mutlu

Üzgün

S�n�rl�

Yorgun

Heyecanlı

Bugün nasıl h�ssed�yorsun?



*

Kend�n�ze b�r bardak
çay/kahve yapın ve �çmeden

önce koklayın. Gözler�n�z�
kapatıp küçük yudumlar alarak

ağızında bıraktığı tada ve
h�ssett�kler�n�ze odaklanın.

Yeş�ll�kler�n olduğu b�r
alanda doğada vak�t geç�r�n.

5 dak�ka sadece durun.
Etrafı �nceley�n. Ardından

gözler�n� kapatarak
duyduğunuz sesler� d�nley�n.

B�r Hayvanı Sev�n Rahatça uzanın ve gözler�n�z�
kapatın. Sırayla ayak

parmaklarınızı, bacaklarınızı,
kalçanızı ve eller�n�z� sıkıp

bırakın. Ardından omuzlarını
yukarı ve aşağı doğru sıkıp
bırakın. Nefes alıp verd�kten

sonra gözler�n�z� açın.

Kahven�n /Çayın
Tadını Çıkarın Doğayla Bütünleş�n

H�ssett�ğ�n�z duyguyu yaşayab�lmek �ç�n b�r kart seç�n ve
yazanları yapmaya çalışın.
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Kuş, ked�, köpek g�b�
yakınlarınızdak� b�r hayvanı

okşayın ve besley�n. Bu,
mutluluk hormonunu

dengeleyecekt�r.

Egzers�z Yapın



*

Bugün hayatınızda memnun
olduğunuz 3 şey� düşünün ve
bunları b�r kağıda yazın yada

res�mler�n� ç�z�n.

Şükred�n

Kend�n�ze Sevg� Göster�n

Kend�n�ze Mektup Yazın
Çok sevd�ğ�n�z ve s�z�

rahatlatan b�r yer� gözler�n�z�
kapatarak hayal ed�n. Tüm
duyu organlarınızla hayal

kurmaya çalışın. Hang� kokuları
alıyorsunuz? Neler görüyorsunuz?
Yanınızda k�mler var? Gözünüzde

canlandırmaya çalışın. Bu s�z�
sak�nleşt�recekt�r.

Sevd�ğ�n�z B�r Yer� Hayal Ed�n

H�ssett�ğ�n�z duyguyu yaşayab�lmek �ç�n b�r kart seç�n ve
yazanları yapmaya çalışın.
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Omuzlarınızdan kendinize sarılın.
Kendi ellerinizi birbirine
kenetleyin ve ellerinizin

sıcaklığını hissedin. İki elinizi
kalbinize götürerek gözlerinizi
kapatın ve kendinize "Bugün

elinden gelenin en iyisini yaptın."
diyerek sevgi gösterin.

B�r arkadaşınız aynı duyguları
yaşasaydı ona neler

söylerd�n�z? Arkadaşınıza
mektup yazar g�b� kend�n�ze
mektup yazın. 5 gün sonra

mektubu açıp tekrar okuyun.
Bu s�ze güç verecek ve �y�

h�ssett�recekt�r.



B�l�şsel gel�ş�m, etrafta olup b�ten olayları öğrenmem�z� sağlayan
z�h�nsel �şlemler bütünüdür. Çocukların dünyayı nasıl anladığını ve
öğrend�ğ�n� anlamamıza yardımcı olur. B�l�şsel gel�ş�m dönemler�n�
tak�p etmek, yaşanab�lecek gel�ş�msel sorunları erken fark
edeb�lmek �ç�n öneml�d�r. 0-6 yaş arasında �k� adet b�l�şsel gel�ş�m
dönem� bulunur.

0-6 Yaş Arası Çocuklarda Bilişsel Gelişim Dönemleri

*

*
Çocuklar artık dünyayı daha �y� anlarlar; k�ş�ler�, nesneler�,
çevrey� b�l�rler. Bu dönem�n en öneml� özell�ğ�
benmerkezc�l�kt�r. Çocuklar çevreler�nde olan b�tenlerden
başkalarının da etk�lend�ğ�n� düşünmezler ve
çevres�ndek�ler�n bakış açısını anlayamazlar. Örneğ�n,
sevd�kler� b�r şarkıyı herkes�n d�nlemes�n� �steyeb�l�rler ancak
�nsanların d�nlemek �stemeyeb�lecekler�n� düşünmezler.
Ayrıca, eşyaları bas�t b�r şek�lde renkler�ne veya şek�ller�ne
göre ayırab�l�rler. Daha fazla soru sorab�l�rler ve dünyayı
daha �y� keşfetmeye başlayab�l�rler. 

Bebekler, başlangıçta etrafta olup b�tenler� tam olarak
anlayamazlar. Başlarda amaca yönel�k davranışlar (örneğ�n
emme hareket�) serg�leyen bebekler zamanla çevreler�ne
�lg� duymaya başlarlar. Daha sonra nesnelerle oynamaya,
vücutlarını kullanmaya ve keşfetmeye başlarlar. Bebekler
4-8. aylara geld�kler�nde takl�t edeb�l�rler ve b�r oyuncağa
vurduklarında ses çıkıyorsa bunu devam ett�reb�l�rler. 12-18.
aylarda �se eller�ne aldıkları nesneler� kullanab�l�rler.

Duyusal-Motor Dönem (0-2 yaş)

İşlem Önces� Dönem (2-6 yaş)
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Özgüven, çocukların kend�ler�ne güvenerek ve �nanarak hareket
etmeler�d�r. A�leler çocukların özgüvenler�n�n oluşmasında çok
etk�l�d�r. Özgüvenler�n� gel�şt�rmek �ç�n;

Çocuklarda Özgüven
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*

*

*

Davranışlarının sonuçlarını görmeler�ne �z�n ver�lmel�d�r.
Tehl�kel� durumlardan koruyarak; davranışlarının nasıl
sonuçlanab�leceğ� (�y� ya da kötü) anlatılmalıdır ama seç�m�
çocuklar yapmalıdır. Böylel�kle yanlış yaptıklarında
hatalarını fark etmey� ve sorunları çözmey� öğren�rler. 

Çocuklarla günlük hayatları hakkında sohbet ed�lmel�d�r.
Anlattıkları kes�lmeden d�kkatle d�nlenmel�d�r. Böylel�kle
çocuklar konuşurken kend�ler�ne güvenmey� öğren�rler.
Örneğ�n, “Günün nasıldı?, Bugün b�r sorun yaşadın mı?,
Konuşmak ya da anlatmak �sted�ğ�n b�r şey var mı?” g�b�
sorular sorularak sohbet başlatılab�l�r.

Çocuklara yapab�lecekler� kadar sorumluluk ver�lmel�d�r. 
Aldıkları b�r sorumluluğu yer�ne get�rememeler� özgüvenler�ne
zarar vereb�l�r ve sorumluluk almaktan çek�neb�l�rler.

Çocuklara ne olursa olsun sev�ld�kler�, kabul ed�ld�kler�
h�ssett�r�lmel�d�r. Örneğ�n, b�r hata yaptıklarında kızmak ya
da bağırmak yer�ne yaptıklarının neden yanlış olduğu
açıklanmalıdır. Böylel�kle hatalı olanın kend�ler� değ�l
davranışları olduğunu b�leceklerd�r.

Sorumluluk aldıklarında destek ver�lmel�d�r. Ancak
yapmaktan vazgeçt�kler�nde baskı yapılmamalıdır. “Bunu
yapab�leceğ�ne �nanıyorum.”, “Eğer yapmak �stem�yorsan
bırakab�l�rs�n ancak denemek �stersen yanında olacağım.”
g�b� cümleler çocuklarda baskı oluşturmadan destek
vermen�n yollarındandır.

*



Ebeveynler çocuklarının seç�mler yapmasına �z�n vermel�d�r.
Seç�mler�n� kend�ler� yapab�len çocuklar, daha b�l�nçl� ve kend�
hayatlarındak� terc�hler� konusunda daha özgüvenl�
olacaklardır. Seç�m yapmak çocukların düzenl� ve planlı
olmasına da yardım eder. 

Çocukların Seçimi
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Çocuklara gün �ç�nde küçük terc�hler sunulab�l�r.

Botlarını mı g�ymek �sters�n 
yoksa spor ayakkabılarını mı?

Hang� kıyafet�n�
g�ymek �sters�n?

* Uygun olmayan b�r seç�m yaptıklarında �se sebeb�
çocuklara açıklanmalıdır. Örneğ�n soğuk b�r havada �nce
b�r kıyafet g�ymek �sterse, havanın çok soğuk olduğu ve
seçt�ğ� kıyafetle üşüyeb�leceğ� söyleneb�l�r. Ardından
“Hang� kazağını g�ymek �sters�n?” g�b� yen� b�r terc�h
yapmalarına �z�n vermek, daha uygun b�r seç�m
yapmalarına yardımcı olacaktır. 

Çocukları büyük önem taşıyan konularda terc�h yapmaya
zorlamak uygun değ�ld�r. Örneğ�n, “Annen� m� daha çok
sev�yorsun yoksa babanı mı?” d�ye sormak çocuklar �ç�n büyük
b�r baskı oluşturab�l�r ve kend�ler�n� suçlu h�ssett�reb�l�r. 



Kıyafetler�n� kend� kend�ler�ne çıkarab�lmeler�,
Eller�n� yıkayab�lmeler�,
B�rkaç saat kuru kalab�lmeler� (ç�şler�n� tutab�lmeler�),
Bezler�nden rahatsız olmaları,
Tuvaletle �lg�l� kel�meler� b�lmeler� (ç�ş, kaka g�b�),

Çocuklara tuvalet eğ�t�m� 18-36 ay arasında ver�leb�lmekted�r.
Ancak çocukların buna hazır olması öneml�d�r. Çocukların;

tuvalet eğ�t�m�ne hazır olduklarının bazı �şaretler�d�r d�yeb�l�r�z.

Ancak çocuklar; anne babanın ayrılması, okula başlama,
taşınma g�b� büyük b�r değ�ş�kl�k yaşıyorsa tuvalet eğ�t�m� �ç�n
uygun b�r zaman olmayab�l�r. Ayrıca ebeveynler�n sabırlı ve
anlayışlı olmaları, bunun doğal b�r süreç olduğunun farkında
olmaları öneml�d�r. 

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
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B�r varmış b�r yokmuş...

Uzak d�yarların b�r�nde, dünyanın en güzel günebakanları yaz
mevs�m�n�n gelmes�yle tarlaları sarıya boyarmış. Uzun uzun gövdeler�,
büyük sarı ç�çekler� varmış. Günebakan ç�çekler�; her zaman güneşe
bakar, güneş�n sıcaklığıyla sararır, sev�nçle büyürlerm�ş. Güneş
battığında hep b�rl�kte tekerlemeler söylerler, yapraklarını rüzgarla
b�rl�kte savurarak dans ederler, doğan güneşle şarkılar söylerlerm�ş. 

Ç�çeklerden b�r� b�r gün rüzgarla oynarken ters yöne kök salmış ve
güneşe arkasını dönmüş. Rüzgar, ters duran günebakan ç�çeğ�yle
arkadaş olduğu �ç�n tarlada esm�yor, d�ğer ç�çekler� savurmuyormuş. Bu
sayede günebakan ç�çekler�n heps� toprağa daha sıkı
tutunab�l�yorlarmış. Günebakan ç�çekler� güneşe bakarken, ters dönen
ç�çek onlarla oynayab�lmek �ç�n rüzgarın esmes�n� ve onu güneşe
döndürmes�n� bekl�yormuş. Ancak bu durum d�ğer günebakan
ç�çekler�n�n hoşuna g�tmem�ş. Günebakan ç�çekler�, ters durduğu �ç�n
onunla oyun oynamayı bırakmışlar ve onunla şarkı söylemem�şler.

Rüzgar ile Günebakan Çiçekleri
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Ters duran ç�çek buna çok üzülmüş, yapraklarını yere doğru bükmeye
başlamış. Bunu gören güneş, d�ğer günebakan ç�çekler�ne yaptıklarının
yanlış olduğunu söylem�ş ama k�mse sözünü d�nlemem�ş. 

Günler geçm�ş, ters duran günebakan ç�çeğ� artık yapraklarını
savurmuyor, rüzgarla oyun oynamıyormuş. Rüzgar arkadaşı �ç�n çok
üzülmüş. D�ğer ç�çeklere b�r ders vermeye karar verm�ş. B�r gün güneş
batarken bütün gücüyle tarlada esmeye, günebakan ç�çekler�n�
sallamaya başlamış. D�ğer ç�çekler sallanmaya, d�k durmakta
zorlanmaya başlamışlar. Ters dönen günebakan ç�çeğ�, rüzgarın ve
toprağın yardımıyla zamanla güçlenm�ş ve yavaş yavaş güneşe
dönmeye başlamış. 

Bunu gören d�ğer ç�çekler, yaptıklarından çok utanmışlar ve özür
d�lem�şler. Rüzgarla ve ters duran günebakan ç�çeğ�yle barışmak �ç�n
şarkı söylem�şler. Rüzgarın da yardımıyla ters dönen günebakan ç�çeğ�
de artık güneşe dönmüş. Yapraklarını kaldırmış, güneşle b�rl�kte şarkılar
söylerken rüzgarla oyunlar oynamaya başlamış. D�ğer ç�çekler�
affetm�ş. Hep b�rl�kte mutlu mevs�mler geç�rmeye, oyunlar oynamaya
devam etm�şler.

*Günebakan ç�çeğ�n�n d�ğer b�r adı da ayç�çeğ�d�r. 
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Çocukların ölümü anlama şek�ller� ve
tepk�ler� yaşlarına göre farklılıklar
göster�r. Çocuklarda 6 yaşa kadar,
ölüm kavramının soyut* olduğu �ç�n
anlaşılmadığı b�l�nmekted�r. 

Çocuklarda Yas Süreci
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Çocuklar sık sık ölen k�ş�n�n ne zaman geleceğ�n�, tekrar ne
zaman görüşeb�lecekler�n� sorab�l�rler. Zaman zaman ölen
k�ş�n�n ardından suçluluk duyab�l�rler. Çocuklar ölümü
anlayamasalar da kaybın ardından ayrılığa bağlı olarak
tepk�ler ver�rler. Bu tepk�ler ağlama, üzüntü, �ştahsızlık, korku
olarak kend�n� göstereb�l�r. 

*

* Çocuklara ölen k�ş�y� tekrar görecekler�ne da�r umut
ver�lmemel�d�r. Ölen k�ş�y� tekrar göremeyecekler� açık
ve yaşlarına uygun b�r d�lle anlatılmalıdır. 

Böyle zamanlarda çocukların oyunlarına dah�l olarak bu
karmaşık sürec� anlamalarına katkı sağlanab�l�r. Oyun
oynarken h�ssett�kler� duygular üzer�nden konuşulab�l�r. 

Genell�kle oynanan oyunlarda ölümün, ayrılığın ve cenaze g�b�
olayların geçt�ğ�n� göreb�l�r�z. 

*Soyut: F�z�ksel olarak bulunmayan, düşüncede var olan.



*

*
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Sorduğu sorulara cevap ver�lmel�d�r. Aynı soruyu ısrarla
sorduklarında aynı cevabı vermek öneml�d�r. Bununla
b�rl�kte bakımlarının ve �ht�yaçlarının özenle
karşılanmaya devam edeceğ�, güvende oldukları,
sev�ld�kler� ve yalnız olmadıkları da söylenmel�d�r.

Bu tür açıklayıcı cümlelerle çocukların ölümü ve ölen k�ş�n�n
ger� dönmeyeceğ�n� anlamasına yardımcı olunmalıdır.

Ölüm ve yaşam hakkında kısa ve net açıklamalar yapılab�l�r. 

Yaşayan �nsanlar nefes alırlar
ancak b�r k�ş� öldüğü zaman 

nefes almaz.

Ölmek, artık
yaşamamak

demekt�r.

Örneğ�n, “Ölen k�ş�yle artık görüşemeyeceğ�z ama onu
sevmeye devam edeb�l�r�z.” deneb�l�r. 

“Uzaklara g�tt�”, “der�n b�r uykuda”, “artık burada değ�l”
g�b� net olmayan �fadeler kullanılmamalıdır. 



Çocukların geleceğ�, �y� h�ssetmeler�, çevreyle uyumları ve
hayattan zevk almaları açısından ebeveyn - çocuk �let�ş�m� çok
öneml�d�r. Poz�t�f (Olumlu) ebeveynl�k kısaca, ebeveyn-çocuk
�l�şk�s�n� daha olumlu, karşılıklı �let�ş�me, sevg�ye ve saygıya
dayalı kurmak anlamına gelmekted�r. Çocuklarla �let�ş�mde
poz�t�f ebeveynl�k öner�ler�n�n etk�l� olduğu görülmekted�r.
Aşağıdak� döngüde gördüğünüz 5 madde olumlu ebeveynl�ğ�n
yollarıdır. Bunları uygulamak çocukların gel�ş�m�n� ve �y�l�ğ�n�
olumlu yönde etk�leyecekt�r. 

Ebeveyn Dili
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Poz�t�f Ebeveynl�k Döngüsü

ilgilenmek

örnek
olmak

ihtiyaçlarını
karşılamak

öğretmek

dinlemek ve
iletişim kurmak
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*

*

*

İlg�lenmek: Çocuğunuzun duygularına karşılık vermen�z
anlamına gel�r.

Örnek olmak: Çocuğunuz nasıl davranacağını s�z�
�zleyerek öğren�r. Nasıl davranmasını �st�yorsanız, s�z�n de
öyle davranarak örnek olmanız gerekmekted�r.

İht�yaçlarını karşılamak: Çocuğunuzun beslenme,
g�yd�rme ve barınak sağlama g�b� temel �ht�yaçlarını
karşılamanız anlamındadır.

Öğretmek: Çocuğunuz dünyayı önce s�zden öğren�r.
Sabırla ve şefkatle öğretmen�z gerekmekted�r.

D�nlemek ve İlet�ş�m Kurmak: D�nl�yormuş g�b�
yapmadan d�kkatle çocuğunuzu d�nlemen�z ve ardından
m�m�klerle ya da sözlerle cevap vermen�z anlamına gel�r.

*

*
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K�rp� ve Penguen A�leler�



18
Kar�katür: Gökcen Yıldırım



*

*

*

*

Oyun sadece eğlenmek ya da oyalanmak �ç�n oynanmamalıdır.
Çünkü oyun, çocuklar ve gel�ş�mler� �ç�n çok öneml�d�r. Yet�şk�nler
de çocukların oyunlarına katılmalıdır. B�rl�kte oyun oynamak
çocukların gel�ş�m� �ç�n faydalıdır.

Çocukla Çocuk Olmak
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Oyun esnasında dürüst olmak öneml�d�r. Oyun b�tmeden
önce çocuklara haber ver�lmel�d�r. Örneğ�n, oyunun 10
dak�ka sonra b�teceğ� söyleneb�l�r. Çocuklar böylel�kle
oyunların kurallarını tak�p etmey� öğren�rler.

Z�h�n ve d�l gel�ş�mler� �ç�n faydalıdır. Mesela sorunlara
çözümler bulmayı ve düşündükler�n� anlatmayı
öğren�rler. 

Çocuklar oyunla b�rl�kte b�rçok sosyal becer� kazanır.
Örneğ�n, empat�* duyguları gel�ş�r. 

Oyun esnasında kazanma kaybetme durumu dengel�
olmalıdır. Örneğ�n, oyun 3 tur oynanıyor �se çocuklar b�r kez
de kaybetmel�d�r. Kazanma duygusu kadar kaybetme
duygusu da öğren�lmel�d�r. 

*Empat�: Başkasının duygu ve düşünceler�n� anlayab�lmek, kend�n�
başkasının yer�ne koyab�lmek. 



Her çocuk doğduktan b�r süre sonra oyun
oynamaya başlar. Çocuğun tanıma, keşfetme,
öğrenme yöntem� oyundur. Dünyaya gel�ş�yle

başlayan bu oyun oynama sürec� hayatı
boyunca devam eder. 

 
Çocukların bedensel ve duygusal yönden
sağlıklı olab�lmes� �ç�n beslenme, barınma,
korunma g�b� �ht�yaçlarının yanında oyun

oynamaya da �ht�yaçları vardır.

Çocuk ve Oyun

Oyunun önem�nden yola çıkarak s�zler �ç�n
oyun oynama �ht�yacını karşılayacak çeş�tl�

faydaları olan oyun öner�ler� l�steled�k.
 

Key�fle oynamanızı d�l�yoruz.

* * *

Oynarken eğlend�ğ�n�z fotoğraflarınızı çocuğun/
çocukların yüzü görünmeyecek şek�lde çekerek,

�nstagram üzer�nden @onems�yoruzderneg�
hesabına göndereb�l�rsen�z seve seve paylaşmak

�ster�z.

*
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Nasıl Oynanır?

Malzemeler

Çocuklarınızın plast�k oyuncaklarını yıkamasına �z�n
ver�n. Bu oyunla hem suyla eğlenecek hem de
sorumluluk b�l�nçler� artacaktır. 

 Oyuncak Yıkama Kutusu

Çocuklarınızın plast�k
oyuncakları, bulaşık

sünger�, b�r leğen ya da
teps�, su, bulaşık

deterjanı ya da sabun. 

Kazandırdıkları

* İnce motor becer�ler�
Sorumluluk*
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Nasıl Oynanır?

Çocuğunuza eğlencel� yönlend�rmeler yapın. 5 kere
tavşan g�b� zıplama, 8 kere kurbağa g�b� atlama, 3
kere ayı g�b� yürüme g�b�. Bu oyunu değ�ş�k sürelerle ve
sayısız komutlarla da (ş�md� tavşan g�b� ol, ş�md�
kurbağa g�b�, ş�md� yıldız g�b�) oynayab�l�rs�n�z. 

K�m G�b� Oyunu

Kazandırdıkları

* Hareket �ht�yacı karşılama
Yönerge alma ve yönergelere uyma *



Nasıl Oynanır?

Kazandırdıkları

Çocuklarınızla b�rl�kte
bahçede kırılmış ağaç
dalları g�b� çubuk olab�lecek
malzemeler bulmaya çıkın.
Topladığınız çubukları fırça
ve boyalarla boyamaya
başlayın. 

Çubuk Boyama

* İnce motor becer�ler�
D�kkat becer�ler�*

Burada yumurta kartonları da çok �ş�n�ze
yarayacaktır. Onları hem boyaları koymak �ç�n hem
de boyamak �ç�n kullanab�l�rs�n�z. Bahçede çubukları
toplarken çubukların b�rb�rler�nden boyut, şek�l
olarak farklarını konuşab�l�rs�n�z.
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Malzemeler
Boya, çocuklar �ç�n

boya fırçaları,
yumurta kartonları,

topladığınız çubuklar 



Nasıl Oynanır?

Malzemeler
Yumurta kartonunun her b�r
çukurunun �ç�ne farklı
renklerle b�r sayı yazın.
Çocuğunuzla b�rl�kte
kartonun o çukuruna o sayı
kadar makarna atın.

Makarna Sayma Oyunu

Ç�ğ makarna,
yumurta kartonu ya

da buz kalıbı 

Makarna dışında benzer başka malzemeler de
kullanab�l�rs�n�z. Bunun dışında farklı şek�llerde
makarnalar katarak makarnaları şek�ller�ne göre
ayırarak da oynayab�l�rs�n�z.

Kazandırdıkları

* D�kkat becer�ler�
Sayıları öğrenmeye başlama*
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Eğer o varsa aydınlıktır gece
Eğer o yoksa karanlıktır gece

Hep�m�z der�z ona dede
Ned�r bu sence?

B�lmeceler ve Tekerlemeler
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Hareket eder ama göremezs�n 
Konuşamaz ama ses�n� duyab�l�rs�n
Yaprakları uçurduğunu göreb�l�rs�n.

Ağzının �ç�nde kırmızı halı
Tat almaya yarar bu halı

 

* Cevaplar: 1. Aydede, 2. Rüzgar, 3.D�l

Ham ham halı 
Saldın salı

Taşıdım taşı 
Arının balı

 

Tabak tabak petek
Kabak kabak ç�çek

Yaprak yaprak peçete
Bak sen şu tekerlemeye

 

Bilmeceler

Tekerlemeler



Yardım Eder m�s�n?
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Doğru yolları kurşun kalem �le ç�zerek arıya
göster�r m�s�n?



Resm� Tamamla
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Soldak� resm� ç�zerek tamamlayıp boyar mısın?
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