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İ

Derince bir kap, su, sıvı sabun
ve karabiber.

Bu deneyde karabiber mikropları temsil
etmektedir. Kabın yarısına kadar su konur. Suyun
içine biraz karabiber eklenir. Başka bir kaba da sıvı
sabun konulur. Parmağımızı sıvı sabuna sürüp
karabiberli suyun içince soktuğumuz zaman,
karabiberlerin kaçıştığını görürüz.

Karabiberleri mikrop olarak düşünürsek,
mikropların sabundan hiç hoşlanmadıkları görülür.
Mikroplardan arınmak için sadece suyun yeterli
olmadığı, el ve vücut temizliğinde mutlaka sabun da
kullanmamız gerektiği sonucu ortaya çıkar.

Kaynak : https://www.okuloncem.com/forum/etkinlik-odasi/fen-etkinlikleri/deneyler/952-karabiber-sabun-deneyi

https://www.okuloncem.com/forum/etkinlik-odasi/fen-etkinlikleri/deneyler/952-karabiber-sabun-deneyi
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İ

Su şişesi. Tuvalet rulosu. Makas. Pirinç . Bant

Öncelikle Marakas yapmanız için su şişesinin alt ve üst kısmını

birbirinden ayırın. Üst ve alt kısımda 5-10 santimlik alan kalana kadar orta
kısmını ayırın. Kestiğiniz alt ve üst kısmını birbirine geçirerek birleştiriniz.
Tuvalet rulosunu bir kenarından kesin ve pet şişenin ağzından girebilecek
şekilde rulo haline getirin. Rulo haline getirmiş olduğunuz parçayı sabitlemek
için birkaç yerinden bantlayınız. Şimdi ise pet şişenin içerisini ses çıkarmasını
sağlayacak çeşitli malzemeler ile doldurunuz. Pirinç, bulgur, düğme, mercimek,
makarna gibi malzemeler doldurabilirsiniz. Dilerseniz birkaç farklı pet şişe ile
farklı seslerde elde edebilirsiniz. İçini malzeme ile doldurduktan sonra ise
yapmış olduğunuz rulonun içine pamuk koyarak pet şişenin ağzından ittirin ve
bant yardımı ile birbirine sabitleyiniz. İşlem tamamlandıktan sonra ise yapmış
olduğunuz Marakas’ı çocuğunuz ile beraber süsleyerek daha şık ve güzel
görünmesini sağlayabilirsiniz.

Dilerseniz boyayabilir veya keçe, kumaş parçaları ile

kaplayabilirsiniz. Okul öncesi çocuklarının duyusal gelişimini desteklemek adına
oldukça faydalı olan bu çalışma ve etkinliği sizlerde evlerinizde çocuklarınız ile
beraber yapabilirsiniz. Hem duyusal gelişimini desteklemiş olacak hem de el
becerilerine destek olmuş olacaksınız. Çocuğu ile etkili ve verimli zaman
geçirmek isteyen ebeveynler bu etkinliği gönül rahatlığı ile çocukları ile beraber
yaparak keyifli bir zaman geçirebilirler.

Kaynak : https://canimanne.com/pet-siseden-eglenceli-marakas-yapimi.html

https://canimanne.com/pet-siseden-eglenceli-marakas-yapimi.html
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İ 5 adet oyuncak 

Çocuğunuz ile birlikte 5 adet oyuncak seçiniz.

Oyuncakları masanın üstüne dağınık bir şekilde

koyunuz. Çocuğunuzun arkasını dönmesini isteyerek

arkasını döndüğünde 1 tane oyuncağını masadan

alınız. Çocuğunuzdan kaybolan oyuncağını bilmesini

isteyiniz.

Aynı oyunu renk, şekil veya sayıları 

kullanarak da oynayabiliriz.
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İ

Çeşitli şekillerde kesilmiş patatesler, sulu boya, fırça, 

A4 kâğıdı

çocuklara çeşitli şekillerde kesilmiş patatesleri, sulu boyaları, fırçaları 

ve boş kâğıtları dağıtır. Çocuklar, üzerinde istedikleri şekillerin bulunduğu 
patatesleri alır, fırça ile şekli boyar ve boyadıkları şekilleri boş kâğıtlara bastırarak 
şeklini çıkarırlar.

Patates baskısı ardından patates adam şarkısı söylenir.  Hareketleri 

canlandırılır.
Patates Adam – Çocuk Şarkısı

Patates adam patates adam Patates adam patates adam
Kaşlarını çatmış öylece kalmış Şşş yapmış öylece kalmış
Patates adam patates adam Patates adam patates adam
Gözlerini kapatmış öylece kalmış Yanaklarını şişirmiş öylece kalmış
Patates adam patates adam Patates adam patates adam
Kulaklarını çekmiş öylece kalmış Çenesini tutmuş öylece kalmış
Patates adam patates adam Kollarını kaldırmış öylece kalmış
Burnunu tutmuş öylece kalmış
Patates adam patates adam
Ağzını kapatmış öylece kalmış

Kaynak : https://www.kirtkirtla.com/patates-adam-sarki-sozleri/
https://evduzenleme.com/wp-content/uploads/2016/02/eglenceli-baski-boyamalar-1.jpg
http://www.alternatifokullar.com/files/2014/01/montes_tez_selver_beken.pdf

https://www.kirtkirtla.com/patates-adam-sarki-sozleri/
https://evduzenleme.com/wp-content/uploads/2016/02/eglenceli-baski-boyamalar-1.jpg
http://www.alternatifokullar.com/files/2014/01/montes_tez_selver_beken.pdf
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İ Kırmızılahana, kap, sıcak su, limon,

kabartma tozu

Kırmızı lâhanayı bıçak yardımı ile tahtada

doğranır. Doğranan lahanalar üçe ayrılarak kaplara koyulur.

Birinci kabın içindeki lahananın üzerine sıcak su dökülür,

ikinci kaptaki lahananın üzerine limon sıkılır, diğer kaptaki

lahananın üzerine de kabartma tozlu su dökülür.

İçindeki suların rengindeki değişim gözlenir.

Sebzelerdeki asit hakkında sohbet edilir.
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İ
Portakal, plastik 

bıçak, yapıştırıcı

Afiyetle yenen portakalların
kabukları küçük parçalar halinde kesilir.
Çocuğunuzun çizdiği ağacın üzerine
yapıştırıcı ile yapıştırılarak portakal ağacı
oluşturulur.

Etkinlik bittikten sonra
değerlendirmesini tüm aile birlikte yapınız.
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İ

Tabak, Süt, Gıda Boyaları, Deterjan ve Bir 

Kulak Çubuğu

Tabağa bir miktar süt dökün ve içine farklı renkte gıda boyaları

damlatın. Gıda boyaları damlatıldığında tabaktaki sütü hareket ettirmemeye

dikkat edin. Daha sonra bir adet kulak çubuğunu deterjana daldırıp

deterjanlı ucu tabağın tam ortasına değdirin ve hareket ettirmeden oluşan

renk cümbüşünü gözlemleyin.

Sütün içinde yağ parçacıkları bulunduğu açıklanır. Gıda

boyaları, yağ parçacıklarının üzerine geliyorlar. Deterjan da gidip yağ

parçacıklarını patlatıyor. Böylece üzerinde bulunduğu yağ parçacığı parlayan

gıda boyası hemen kendine başka bir yağ parçacığı buluyor. Ancak bunu o

kadar hızlı yapıyor ki; biz tabağa baktığımızda sanki renkler dans ediyor gibi

görüyoruz.
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İ
3 plastik kaşık, (ahşap veya metal kaşık da 

olabilir)renkli peçeteler, kulak çubuğu, makyaj pamuğu, boya 

kalemleri, beyaz kağıt ve yeşil karton, yapıştırıcı ve makas.

Plastik kaşıkların arka yüzü, tavşanın yüzü olacak şekilde

gözleri, ağzı ve burnu çizilerek tamamlanır. Daha sonra papyon için

renkli peçetelerden dikdörtgen parçalar kesilerek fiyonk şekilde

katlanır, bir kaşığa yapıştırılır. İkinci tavşan için aynı kısma, kulak

çubuğu ve renkli peçete ile yapılmış kıyafetle, üçüncü makyaj

pamuğu ve yeşil çimen kesilir, parçalar yapıştırılarak tamamlanır.

Kulakları için beyaz kağıtlar kulak şeklinde kesilerek, içleri boyanır,

yapıştırılır.

3 tavşan kukla hazır olduktan sonra, çocuğun serbest

oyun kurmasına fırsat verilir.

Kaynak : Pinterest Uygulaması, ww.krokotak.comtarihi:27.03.2020)
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İ

Belirlediğiniz kelimeler ya da görseller.

Hikaye oluşturmak için önce belli sayıda kelime

belirleyin ya da çeşitli görseller hazırlayın. Daha sonra çocuğunuza

bu kelimeleri okuyun ve bir hikaye oluşturmasını isteyin.

Çocuğunuzun oluşturduğu hikaye hakkında sohbet edin. Dilerseniz

siz de çocuğunuzun seçtiği kelime veya görsellerden bir hikaye

oluşturup etkinliği devam ettirebilirsiniz.

Seçtiğiniz kelimelerin ya da görsellerin sayısını

çocuğunuzun yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz

çocuğunuz hikayeyi anlattıktan sonra birlikte resmini de

yapabilirsiniz.

Kaynak : https://tr.pinterest.com/pin/7036943153972086/

https://tr.pinterest.com/pin/7036943153972086/
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İ

Renkli kağıt, Makas ve Yapıştırıcı 

İlk önce dikdörtgen şekilde bir elişi kâğıdı kesin. Daha

sonra bunun bir kenarını birbiriyle karşılıklı şekilde
katlayın. Sonra öne doğru da katlayarak kare şekilde bir kâğıt
elde edin. Bu kağıdın katladığınız kısmında bir bölme oluşması ve
buraya kitap sayfalarının girebilmesi gerekiyor. Bu kâğıt aynı
zamanda farenin başını da ortaya çıkarmış olacaktır.

Çocukların kendi yapmış

oldukları kitap ayraçları çocuklarda

başarma duygusunu pekiştirirken .küçük

kaslarını etkili kullanmayı geliştiren bir

etkinlik olacaktır. Eğlenceli kitap ayraçları

sayesinde çocuklar okudukları kitapların

kaldıkları yerleri hatırlamalarına yardımcı

olacaktır.

Kaynak : eniyihediyefikileri.com



https://edirne.meb.gov.tr

İ Mevsim meyveleri, havuç, zeytin, 

yumurta vb..

Çocuğunuzla birlikte sağlıklı yiyecekler

hakkında sohbet ediniz. Daha sonra sağlıklı yiyecekler ile

nasıl eğlenceli tabak hazırlayacağınızı tasarlayıp, hazırlamış

olduğunuz sağlıklı ve eğlenceli meyve, sebze tabaklarınızı

beraber tüketiniz.

Çocuklarınızın sevmedikleri meyve ve

sebzeleri eğlenceli hale getirmek, yemelerini

kolaylaştıracaktır.

Kaynak : zoogystore.weebly.com 
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İ
Müzik, kaşık, tabak, bedeniniz, 

oyuncaklar vs.

Aile bireyleri dikkat çekmek için iki defa alkış, bir

defa dize vurup odada dolaşarak ‘’ Ritim yolculuğuna çıkıyoruz,
haydi trene! ‘’ diyerek çocuğunun katılımını sağlar. Çocuğundan
bedeni ile ses çıkarabileceği gösterilir. Başka hangi aletlerle
ritim oluşturabilecekleri hakkında beyin fırtınası yapılır.
Çocuğun isteğine göre ( kaşık, oyuncak, tabak…vs.) müzik
eşliğinde ritim oluşturarak dans edilir.

Çocuk bedenini hareket ettirerek farklı

malzemelerle ritim oluşturma becerisini kazanır.

Kaynak:  Youtube, «mükemmel sözsüz müzikler»
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İ
Boş su şişesi,2 adet tahta kaşık, kuş

yemi

Kahvaltı sonrası masaya dökülen yemek artıkları,

ekmek kırıntıları çocuğa gösterilir. Neler yapılabileceği hakkında

fikirleri istenir. “Bu durumda kuşlara nasıl yardımcı olabiliriz?”

diye sorulur. Yemek artıkları bir kâseye toplanarak bahçede uygun

bir yere konur.

Su şişesi ve tahta kaşıkları çocuğa gösterilir. Bu

malzemelerle neler yapılabileceği hakkında çocuklarla sohbet

edilir. Cevaplar doğrultusunda kuşlar için bir yemek evi yapılacağı

söylenir.

Kaynak: MEB Okul Öncesi El Kitabı
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İ Balon, makas, yapıştırıcı, yeşil renk

karton

Yeşil renkli olan canlı ve cansız varlıkların görselleri

incelenir. Çocuklardan kurbağa gibi yürümeleri, zıplamaları ve
kurbağa sesi çıkarmaları istenir. Yeşil karton ile hazırlanan
kurbağa kafası, kol ve bacakları çocuğa verilerek kesmesi
istenir. Kesilen parçalar balona yapıştırılarak çalışma
tamamlanır.

Çocuğun yeşil renklere örnek vermesi istenebilir

ve kurbağa gibi ses çıkartma, yürümede neler hissettikleri
sorulabilir.

Kaynak : www.ailedenokula.com, Eğitim Uzmanı Bilge Burhan Musa

http://www.ailedenokula.com/
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İ
1 su bardağı un, 1 su bardağı

su, 1/4 tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 çay kaşığı elma

sirkesi gıda boyası.

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve

topaklanmaması için iyice karıştırın. Karışım sıvı bir

hale geldiği zaman kısık ateşe alın ve karıştırmaya

devam edin. Hamur toplanana kadar ve tencereden

ayrılıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha

sonra soğumaya bırakın. Hazırladığınız hamurun

kurumaması için mutlaka kapalı plastik kaplarda ya da

cam kavanozlarda saklayın.

Yapılan hamurdan şekiller yapılarak

kurutulur ve diğer aile fertleri için sergilenir.

Kaynak : https://www.milliyet.com.tr/pembenar-tv/cocuk/

https://www.milliyet.com.tr/pembenar-tv/cocuk/
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İ
Bir avuç  fasulye, biraz pamuk, 1 

plastik  bardak

Plastik bardak alınır içine önce pamuk yerleştirilir.

Daha sonra içine fasulye yerleştirilir fasulyelerin üzeri
pamukla kapatılır ve üzerine su dökülerek çimlenmeleri
beklenir.

Çocuklar kullanacakları bardakları istedikleri gibi

boyayabilirler, daha sonra çimlendirme bardaklara yapılır.
Çimlendirme gün gün çocuklar tarafından gözlemlenir.
Çimlenen fasulye toprağa ekilir.

Kaynak : anaokulu.net /portal
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İ
Tangram etkinlik sayfası, boya

kalemleri, makas.

Örnekteki gibi Tangram parçaları boyanır ve

kesilir. Boyanan şekiller bir araya getirilerek farklı şekiller
oluşturulur. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak çeşitli
şekiller oluşturur.

Tangram’ın geometri hakkında olumlu

duygular geliştirmek, uzamsal-görselleştirme becerileri
kazandırmak, şekilleri sınıflandırmak gibi pek çok faydası
vardır.
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İ

1 tane su şişesi kapağı, 2 tane 

oyun hamuru kutusu kapağı,     1 tane A4 kağıt, bant ve 

masa. 

A4 kağıdı ortadan ikiye kesilip masanın iki

ucuna karşılıklı bantlanır ve kale oluşturulur. Masanın

ortasına su şişesi kapağı koyulur. Oyun hamuru

kapaklarıyla su şişesi kapağını hareket ettirerek karşı

tarafın kalesine gol atılmaya çalışılır.
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İ
Mandal, fon kartonu, kalem

Daire şeklinde kesilmiş küçük fon kartonlarına

1’den 9’a kadar rakamları yazın. Her kartonun üzerine
yazan sayı kadar mandal takın ve istediğiniz sayılarla
basit toplama işlemi yapın.

Mandallarınızı boyayarak etkinliğinizi 

çeşitlendirebilir, mandal yerine düğme ya da boncuk da 
kullanabilirsiniz.
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İ

Karton, Renkli kağıt, Makas,

Yapıştırıcı, Tüy, Lastik vb.

Kartona baykuş maskesinin taslağını çiziyoruz.

(imkanı olanlar evaya da çizebilir) Makasla çizgilerinden
kesiyoruz. Resimlerdeki numaraları uygun olarak
etkinliğimizi yapıyoruz. Baykuş maskemiz bitince iki
yanından delik açıp lastik yada ip takıyoruz. Maskemizi
yüzümüze takıyoruz ve özgürüz uçuyoruz. Nerelere uçmak
istiyoruz? Aşağıda neler görüyoruz? Vb. sorular sorulabilir.
Öneri: Süsleme içinde tüy, boncuk vb. malzemede
kullanılabilir.

Okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri

çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın
geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir
yeri vardır. Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi
ifade ettiği bir yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan
başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal
kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu
geliştirme, gibi becerileri kazandırır..
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İ

1 paket tereyağı, 1 çay bardağı sıvıyağ, 

1,5 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma 

tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un

Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Merdane yardımıyla 

açıp şekilli kurabiye kalıplarıyla kesiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 

derece fırına kurabiyelerimizi atıyoruz. 15 dakika pişirip fırından 

çıkarıyoruz. Üzerine fıstık ezmesi veya evde annemizin yaptığı 

lezzetli reçellerden sürüp istediğimiz pasta süsü malzemeleriyle 

süslüyoruz. 

Bu etkinlikle yaşamsal becerilerimizi geliştiriyoruz.

İnce motor becerilerimize katkı sağlıyoruz. Ailemizle keyifli

zaman geçiriyoruz. Isının maddeler üzerindeki etkisini

gözlemliyoruz.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BjjMDvRkM00

https://www.youtube.com/watch?v=BjjMDvRkM00
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İ

Cam kavanoz, tülbent, lastik, Portakal, limon ve mandalina

kabukları (hepsini birlikte karıştırabilir yada ayarı ayrı kullanabilirsiniz) İçme suyu

Kabukları kesmesi için çocuğa plastik bıçak verilir ve birlikte kabuklar

doğranır. Kesilen kabuklar kavanozun üzerinde 1-2 parmak boşluk kalana kadar
doldurulur, içme suyunu ekledikten sonra karıştırıp üzerini tülbentle kapatıp
lastikliyoruz. Direk güneşin altında kalmayacak bir yerde 8 hafta kadar bekleyecek.
Çocuğunuzla yaptığınız dezenfektanı her gün açılıp karıştırıp yerine koyuyoruz. İlk 10
gün içinde (kavanozda hala yer varsa) yeni kabukları ekleyebilirsiniz. Karıştırırken
üzerinde köpük oluştuğunu göreceksiniz. İlk 4 hafta her gün karıştırmalısınız.
Çocuklarınızla bu süreyi takip edin. Sonra kabukları süzüp yeni kavanoza alıp üzeri
tülbentle kapalı şekilde güneş ışığı almayan yerde 4 hafta daha bekletin. Çocuğunuzla
inceleyin . Bir süre sonra beyaz küfe benzer bir tabaka da oluşmaya başlayacaktır. Bu
normaldir. ( Yeşil renkli ve kötü kokulu olursa bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bozulan
karışımı döküp baştan başlamanız gerekebilir. Bu testi yaparken burnunuza güvenin.
Sirke kokusu alıyorsanız işler yolunda.) İki aylık sürenin sonunda birkaç kat tülbentle
sirkenizi süzüp cam şişelere alın, ağzını kapatın ve kullanmaya başlayın.

Süzdüğünüzde oluşmuş olan jelimsi kısım yeniden sirke yaparken

kullanabileceğiniz sirke anasıdır. Çocuğunuzla tortu ve sirke anası arasındaki farkı
gözlemleyin, sirke anası elle tutulabilecek kıvamda bir jel tabakadır. Tortu ise kaşıkla
karıştırdığınızda parçalara ayrılıp dağılır. Eğer sirke anası oluşmuşsa bunu içme suyu
dolu kavanoza ağzı kapalı şekilde bekletebilirsiniz. Ya da hemen yeni sirkeler
oluşturabilirsiniz.
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İ

Kibrit kutusu, makas, iğne, iplik, renkli kağıt,

hamur yapıştırıcı, renkli kağıt, yapıştırıcı

Bu deneyde sürtünme kuvvetini iş başında göreceksiniz.

*Kullanılmış bir kibritin başını makasla kesin. Eni bir kibrit, boyu iki kibrit
uzunluğunda bir karton kesin.
*Kibriti bu karton parçasının ortasına hamur yapıştırıcı ile tutturun.
Kartonun iki ucundan da küçük birer parça kıvırın.
*Parlak bir kağıda bir örümcek deseni çizin. Örümcek kartondan büyük
olsun.
*Örümceği kesip çıkarın. Başka kağıtlardan gözler ve ağız kesin. Bunları
yapıştırarak örümceğin yüzünü yapın.
*Kartonu, resimde görüldüğü gibi, örümceğin arkasına yapıştırın. Sonra
kolunuzun uzunluğunda bir parça dikiş ipliği kesin.
*İpliği bir dikiş iğnesine geçin ve iğneyi kartonun kıvrılmış iki parçasının
da ortasından geçirin. Daha sonra iğneyi iplikten çıkarın.
*Bir eliniz aşağıda, diğeri yukarıda, ipin gergin olarak tutun. Sonra ipi
gevşetin. Örümceğe ne oluyor.

İp gergin olduğunda kibrite değer. Bu temas kibrit ile ip

arasında sürtünmeye neden olur. Bu sürtünme örümceğin ip üzerinde
aşağı doğru hareket etmesinini engeller. İpi gevşettiğimizde ise kibrite
değmez. Bu durumda sürtünme az olur ve örümcek rahatça aşağı iner.
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İ
Balon, ip, pipet, mandal, bant, sandalye

Balondan roketi ateşleyin ve kuvvetleri iş başında

görün.
1. Üç metre uzunluğunda bir ip kesin ve bunu bir pipetin içinden 

geçirin. İpin bir ucunu bir sandalyeye bağlayın.
2. İpin diğer ucunu da başka bir sandalyeye bağlayın. Sandalyeleri 

çekerek ipi gergin hale getirin.
3. Bir balonu şişirin ve hava kaçırmaması için ağzını bir mandal ile 

tutturun. Resimde görüldüğü gibi, balonu bant ile pipete 
yapıştırın.

4. Balonu, ağız kısmı sandalyeye gelecek şekilde ipin ucuna çekin. 
Mandalı çıkarın. Ne oluyor?

5. İkinci bir hat oluşturabilir balon daha takabilirsiniz. Böylece bir 
arkadaşınızla roket yarışı yapabilirsiniz.

Balon sönerken içindeki havayı ağzından dışarıya

itiyor. Dışarı çıkan hava balonu ipin üzerinde ters yönde itiyor. Bilim
adamları bu durumu bir kuralla açıklıyor. Her etkiye eşit ve zıt
yönde bir tepki vardır.


