


ÇOCUKLARLA EVDEYİZ



Herkesin bildiği gibi dünyaca yaşadığımız salgın nedeniyle çocuklarımızın güvenliği için 

evden öğretim sistemine geçtik. Çocuklarımızla parka, oyun alanlarına gitmek gibi 

aktivitelerimize bir süre ara vererek vakit geçirmemiz gerekiyor. Ev ortamında da birlikte iyi 

zaman geçirmeyi devam ettirebiliriz. 

Evde o anda olan tüm aile bireylerinin katılabileceği aktiviteler bu dönemde birlikteliğimizi 

güçlendirecek, kaygı ve gerilimimizi azaltan keyifli bir paylaşıma dönüşecek. 

Çocuklarımızla evde geçirdiğimiz zamanı daha eğlenceli ve aktif geçirebilmek için 

önerilerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.

Evlerimizde kolaylıkla bulunan ve çöpe atılacak atıkları geri dönüştürüp bunu yaparken de 

iyi zaman geçireceğiz. Bu dönemde çocuklarımıza da doğaya verdiğimiz önemi ve etkilerini 

anlatmak için güzel bir fırsat yakalamak istedik.



Evimizdeki buzdolabı poşetlerine farklı dokulu materyaller 

doldurup bebeklerimizin duyu gelişimi için bir etkinlik yapabiliriz. 

Renkli materyaller ilgilerini daha çok çekecektir.

Çocuklarımızla Evdeyiz



Bebekler de resim yapabilir. Sadece biraz yardımınız lazım :)

Bebeğinizin ismini resim kağıdına bantlarla yazın. Bebeğiniz 

tüm kağıdı istediği gibi boyasın, bantları söktüğünüzde 

renkli bir sanat ederi olacak :)

Not: Kağıt bant kullanırsanız sökmek kolay olacaktır. 



Yalnızca renkli bantlar ya da post-it’ler kullanarak 

bebeğinizin motor gelişimini destekleyebilirsiniz.

Bebeğinizin ulaşabileceği şekilde evinizde istediğiniz 

yüzeye yapıştırabilirsiniz. Örnekteki gibi oyuncakları ya da 

renkli ilgi çekici objeleri de yapıştırabilirsiniz.



Resim yapmak en kolay ve ilk akla gelen aktivite değil 

mi? Bu sıradan aktiviteyi biraz malzeme ya da 

ellerimizi kirleterek daha eğlenceli hale getirebiliriz.

Patates baskı bize klişe gelebilir ama çocuklarımız 

eğlenecektir, ilk patates baskınızı hatırlayın :)



Kahvaltıdan sonra yumurta bittiyse kabıyla neler yapabiliriz? 

İşte size birkaç örnek :)



Plastik şişeleri atmıyoruz. Kapaklarını boyayarak, varsa evimizdeki renkli kartonları 

kesip yapıştırarak ya da eski gazete ve dergilerden kestiğimiz renkli parçalarla küçük 

sevimli hayvanlar yapabiliriz. Burada yardımınız önemli :)

Delikler açıp bir ipe dizip bir tırtıl yapabiliriz.

Ya da bir robot, hayal gücümüzün sınırı yok :)



Plastik şişelerin kapaklarını kullandık, sıra şişeleri dekorasyona çevirmekte.

Çocuklarınızla odaları için renkli ve eğlenceli aksesuarlar yapabilirsiniz.

Evinizdeki başka materyalleri de ekleyebilirsiniz :)



Plastik şişelerle yapılabilecekler o kadar fazla ki…

Balık yakalamaca, saksı ya da tüm aile evde bowling turnuvası. Siz ne 

isterseniz. Örneklerimizin dışında eminiz ki geri dönüştürmeye 

başlayınca sizin de aklınıza şahane fikirler gelecek :)



Biraz da oyun…

Ebeveynler siz de oynamaktan çekinmeyin :)

Bu oyunu ister oyuncaklarla, isterseniz evdeki objelerle 

oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun yaş grubuna göre 

tahmin edebileceği materyaller seçmenizi öneririz

Pipet, top ve rota. Yarış başlasın :) Rotanın dışına 

çıkmadan topu ilk bitiş çizgisine götüren kazanır. Bant, kurdele ya da ip. Evinizde bir hol varsa duvardan 

duvara yapıştıracağınız şeritlere değmeden karşıya 

geçen kazanır. Ucunda bir de ödül olsa hiç fena olmaz :)



Biraz da oyun…

Ebeveynler siz de oynamaktan çekinmeyin :)

Eşini bul oyununu evdeki materyallerle biraz 

büyütsek daha eğlenceli olabilir :)
Bir karton parçası ve boyayla kendi basit 

puzzle’ımızı yapabiliriz.

Bir karton koli ya da ayakkabı kutusu içine bir palyaço çizin 

ama burun kısmını boş bırakın ve topunuzun büyüklüğünde 

kesin. Çocuğunuz bu denge oyununu çok sevecek. Kırmızı 

topunuz yoksa kağıttan top yapıp kırmızıya boyayabilirsiniz :)



Oynarken öğrenelim…

Görseldeki gibi kapak kullanmak zorunda değilsiniz, 

Üzerine rakam yazabileceğiniz her materyal olur :)

Rakam kadar oyuncak (lego gibi) koymasını isteyebilir, 

tam tersi oyuncak adedine karşılık gelen rakamı 

bulmasını isteyebilirsiniz.

Bir karton koli ya da ayakkabı kutusunun içine bitmiş 

tuvalet kağıdı rulolarından geçitler yapın ve 

numaralandırın. 1’den başlayarak sırayla topu tüm 

deliklerden geçirmeye çalışın.

Bir bütün materyali ikiye kesin, Bir tarafında rakam diğer 

tarafında o rakam kadar çizeceğiniz herhangi bir görsel 

olsun. Tüm parçaları karıştırın ve çocuğunuzun rakamlarla 

görselleri eşleştirmesini isteyin. 

Plastik tabağınız yoksa karton ya da kağıt da kullanabilirsiniz.



Bitmiş havlu kağıt, tuvalet kağıdı rulolarıyla sevimli 

hayvanlardan şatoya kadar yapabileceğimiz birçok 

faaliyet var. Birkaç fikir paylaşalım;



Düğmelerden aile tablosu,

ağaç dallarına doladığımız iplerle temsili aile bireyleri ve 

isimlerimizin baş harfleri şeklinde kestiğimiz kartonları ister iple 

sararak ister boyayarak kendi aile objelerimizi yapabiliriz. 






