




Uygulamaya başlamadan…

Oyun Benim İlacım projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sosyal 
İçermeye Yönelik Mali Destek Programı kapsamında Kanserli Çocuklara 
Umutlara Umut Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Proje, çocukların hastane ve 
tedavi ortamına uyum sağlamalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine 
katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Projenin önemli ayaklarından birini de 3–15 yaş arası çocuklara yönelik 
olarak uzman danışman kadrosu tarafından geliştirilmiş etkinlik içerikleri 
oluşturmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan etkinlik içerikleri ile 
Türkiye’de ilk defa, kanser tedavisi gören çocuklara özel eğlenceli bilim, 
sanat ve oyun ve yaratıcı etkinlikler alanında uygulamalar geliştirilmiş ve 
uygulamayı yürütecek gönüllülere rehber niteliğinde bu içeriklerin yer 
aldığı Gönüllü Kitapları hazırlanmıştır. Ayrıca proje ile sadece çocukların yaş 
gruplarına uygun olarak farklılaştırılmış etkinlik içerikleri geliştirilmemiş, 
aynı zamanda bu etkinlik içerikleri kanser tedavisi gören çocukların 
hassasiyetlerini gözeterek de özelleştirilmiştir.

Etkinlik uygulamaları da yine Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından 
verilen 2 günlük Kanserli Çocuklarla Çalışmak Gönüllü Eğitimi’ne katılan 
gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile etkinlikleri 
uygulayarak hastanede tedavi gören çocuklarımıza tedavi süresince destek 
olan tüm Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Gönüllülerine bir kez daha teşekkür 
etmek isteriz.

Tüm özverimiz ve heyecanımızla “Nerede yaşam varsa, orada umut vardır” 
sloganıyla projeler gerçekleştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.  
Daha fazla çocuğa umut olabilmek dileğiyle!

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 
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hoş geldin etkinlikleri

1. merhaba  ››   

süre: 30 dakika

malzemeler: Karton, farklı boya kalemleri,  renkli kâğıtlar, yapıştırıcı, makas, resimli gazete ve dergiler

ön hazırlık: Şekildeki gibi kartonun ortasına büyük harflerle ve renkli kalemlerle “Merhaba!” yazın.

uygulama notu: Çocuk sayısı en az 5 ise bu etkinliği uygulayabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuklara, aşağıdaki soruları sorarak konuya giriş yapın.
 Merhaba ne demek?
 Kim bulmuş olabilir?
 Ne zamanlar merhaba deriz?
 Kimlere merhaba deriz?
 Merhaba kelimesi dışında başka nasıl selamlaşıyoruz? Hangi kelimeleri kullanıyoruz?
 Yeni tanıdığımız birine nasıl merhaba deriz?
 Peki, çok sevdiğiniz ve görmekten çok mutlu olduğunuz birine nasıl merhaba dersiniz?

 r Daha sonra, çocuklara güçlü bir “Merhaba” deyin ve çocuklardan duygunuzu tahmin etmesini isteyin.

 r Çocuklara peki, “Merhaba derken ne yapıyoruz? Nasıl selamlaşıyoruz?” sorularını sorun. Çocukların 
yanıtlarını alın ve selamlaşma şekillerini göstermelerini isteyin ya da siz gösterin.

 r Çocuklara, “Peki, başka nasıl selamlaşabiliriz sizce?” sorusunu sorun ve çocukların kendileri için 
selamlaşma şekilleri bulmalarını isteyin. Çocuklara zaman verin, isterlerse ikili gruplar halinde karşılıklı 
da selamlaşma şekilleri bulabilirler.

 r Çocuklar ya da gruplar, selamlaşma şekillerini gösterdikten sonra, çocuklara bazı sorular soracağınızı ve 
sorulara göre ellerini kaldırmalarını söyleyin:
 Kim maskeler yapmak, oyunlar oynamak ister?
  Kim bulmacalar çözmek ister?
  Kim resim yapmak, kesmek, boyamak ister?
  Kim deney yapmak ister?
  Kim eğlenmek, yarışmak ister?
  Kim resimlerle bir günlük hazırlamak ister?
  Kim renk karışımlarını öğrenmek ister?

 r Çocukların tümünün elleri havadayken, çocuklara 
“Ellerinizi sakın indirmeyin” deyin. Hızlıca, etkinlik 
öncesinde hazırladığınız ve ortasında merhaba yazan 
kartonu gösterin ve çocuklara “Ellerinizi bu kâğıt 
üzerinde bir yere koyun ve yerleştirin.” deyin. Çocukların 
ellerinin şekillerini kuru kalem ile çizin ya da çocuklardan 
çizmelerini isteyin.

 r Çocuklar ellerinin şeklini çizdikten sonra, diğer 
malzemeleri verin ve herkesin kendi elini istedikleri gibi 
tasarlamasını, boyamasını isteyin.

 r Çocukların çalışmaları tamamlandıktan sonra afişi asın ve  
etkinlikler içerisinden seçtiğiniz bir etkinlikle çalışmaya devam edin.
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hoş geldin etkinlikleri

2. merhaba  ››  

süre: 30 dakika

malzemeler: Ek 1 - Maske Çalışma Kâğıdı, Ek 2 - Şapka Çalışma Kâğıdı, uzun pipetler, makas, boya 
kalemleri, bant

ön hazırlık: Eklerden çocuk sayısı kadar hazırlayın.

uygulama notu: Bu etkinliği çocuk sayısı en fazla 5 ise uygulayabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocukları ikişerli gruplara ayırın, eğer tek çocuk ile yapacaksanız karşılıklı olarak etkinliği gerçekleştirin.

 r Grupların karşılıklı olarak aşağıdaki soruları birbirlerine sorarak, birbirlerini tanımalarını isteyin.
Gruplara etkinlik için 5 dakika verin. Herkes grup arkadaşını daha yakında tanımak üzere, arkadaşını 
dikkatlice dinlemeli ve duyduklarını aklında tutmaya çalışmalıdır.

  En çok ne seviyorsun?
  En son aldığın hediye ne oldu?
  Yapmaktan en çok hoşlandığın şey ne?
  Hangi takımı tutuyorsun?
  En sevdiğin renk hangisi?
  En çok yapmak istediğin şey nedir?
  En sevdiğin müzik nedir? 
  En sevdiğin oyun hangisidir?
  En sevdiğin oyuncak hangisidir?

 r Süre tamamlandıktan sonra, herkesin duydukları ile kendi arkadaşına maske ya da şapka tasarlamasını 
isteyin. Daha sonra, herkes maskelerini/şapkalarını değiş tokuş yaparak arkadaşına vermesini söyleyin. 

 r Tasarladığınız şapka ya da maskenin arka yüzünü çevirin ve sağ tarafına pipetin ucu gelecek şekilde 
yerleştirin ve bantlayın. Böylece, pipetlerden tutarak şapka ya da maskeyi yüzünüzde tutabilirsiniz.

           

 r Herkes maske ya da şapkasını arkadaşından aldıktan sonra, yüzüne tutar ve maskelerini/şapkalarını 
tanıtır.



eğlenceli bilim etkinlikleri
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3. sihirli matematik  ››  sihirli sayı kartları 

süre: 30 dakika 

malzemeler: Hesap makinesi, Ek - 41 Sihirli Sayı Kartları 

ön hazırlık: Sihirli sayı kartlarını keserek hazırlayın. 

uygulama adımları:

 r Çocuklara şimdi sayı kartları kullanarak bir sihir yapacağınızı  
söyleyin. Çocuklardan 1 ile 31 arasında bir sayı tutmalarını  
isteyin. Keserek hazırladığınız beş sayı kartını açık bir şekilde masanın üstüne koyun. Çocuklara kartları 
inceleyip içinde tuttukları sayı bulunan tüm kartları alıp size vermelerini söyleyin. Örneğin tuttukları 
sayı 24 ise içinde 24 yazan tüm kartları size vereceklerdir.

 r Size verilen kartları aldıktan sonra kartların sol üst köşesindeki sayıları toplayın ve toplamı çocuğa 
söyleyin. Bu sayıların toplamı çocuğun tuttuğu sayı olacaktır! 

 r 1-2 uygulamadan sonra çocuklardan yine bu numaranın nasıl işlediğini tahmin etmelerini isteyebilir, 
kuralı bulduktan sonra birbirlerine de uygulamalarını sağlayabilirsiniz.  

4. sihirli matematik  ››  fraktallerin gizemli dünyası 

süre: 30 dakika 

malzemeler: Açık renk fon kartonu, kalem

 Fraktal Görselleri 1, Fraktal Görselleri 2 

ön hazırlık: Açık renk fon kartonlarını küçük parçalar halinde kesin. Tablet üzerinden Fraktal Görsellerini 
hazırlayın.

uygulama adımları:

 r Çocuklara fraktalin ne olduğunu bilip bilmediklerini sorun. Fraktalların kendilerini tekrar ederek 
sonsuza kadar küçülen şekiller olduğu açıklamasını yapın. Başka bir deyişle şeklin bir noktasına 
baktığımızda büyük şeklin küçültülmüş bir modelini göreceğimizi belirtin. Fraktalların üçgen, kare gibi 
bildiğimiz şekillere göre daha geç keşfedildiğini ancak doğada da sıklıkla karşılaşılan bir olgu olduğunu 
açıklayın. 

 r Tablet üzerinden Fraktal Görselleri -1’i çocuklara göstererek özelliklerini ve tekrar eden birimi görmeye 
çalışın.

 r Çocuklara matematikçilerin doğadaki fraktallerden esinlenerek yeni fraktaller oluşturduklarını 
söyleyin. Çocuklara tablet üzerinden Fraktal Görselleri-2‘yi açın ve orada verilen fraktal örneklerinden 
bir tanesini çizebileceklerini söyleyin. Bunun için çocuklara kalem açık renk küçük bir fon kartonu 
parçası verin. 

 r Çocuklar çizimlerini tamamladıktan sonra zaman kalırsa, onların da diğer matematikçiler gibi kendi 
fraktallerini oluşturabileceklerini söyleyin ve bunun için çalışmalarını isteyin. Çalışmalarında siz de 
onlara yardımcı olabilirsiniz. Bu aşamada onları çok zorlamayın, etkinlikten sonra çalışabileceklerini 
söyleyin. Çocuklar yeni bir bir fraktal oluşturmakta isteksiz kalırlarsa onları bu yönde zorlamamanız 
daha doğru olacaktır.
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5. sihirli matematik  ››  doğrusal sanat 1

süre: 30 dakika

malzemeler: Beyaz fon kartonu, kurşun kalem, boya kalemleri, makas, yapıştırıcı, renkli fon karton, cetvel

ön hazırlık: Fon kartonlarını dörde bölerek hazırlayın.

uygulama adımları:

 r Çocuklara doğru parçasının nasıl oluştuğunu, bir doğru parçasını oluşturmak için en az kaç noktaya 
ihtiyaç duyduğumuzu sorun (bir doğru parçasını belirlemek için en az iki noktaya gereksinim vardır). 
Şimdiki etkinlikte doğru parçalarının bu özelliğinden faydalanarak sanatsal bir ürün oluşturacakları 
bilgisini verin.

 r Çocukların çeyrek fon kartonuna şekildeki gibi 6-8 cm uzunluğunda yatay bir doğru parçası çizmelerini 
sağlayın.

 r Doğru parçasını çizdikten sonra kartonun farklı yerlerine noktalar 
çizmelerini söyleyin. Noktaların çizilen doğru parçası üzerinde olmasına 
gerek yoktur. Doğru parçasının üstünde, altında ya da kartonun 
kenarlarına doğru noktalar çizilebilir.

uygulama notu: Az nokta çizilmesi şeklin daha kolay oluşmasını 
sağlayacaktır. 

 r Noktaları çizdikten sonra her noktayı tabanı ilk başta çizilen doğru 
parçası olacak şekilde bir üçgen oluşturacak şekilde kullanın. 
Bunun için çizdiğiniz her noktaya 1 noktasından ve 2 noktasından 
başlayan birer doğru parçası çizmeniz yeterli olacaktır. Tüm noktalar 
tamamlandığında yandakine benzer bir şekil ortaya çıkacaktır.

 r Şekil tamamlandıktan sonra çocukların bu şekli boyamalarını  
sağlayın. Boyama yaparken farklı desenler de kullanabileceklerini  
ve şekilde oluşan her alan için farklı desenler tasarlayabileceklerini  
belirtin. Yanda her alanda farklı desenler kullanılmış bir çalışma  
örneği verilmiştir.

Çalışma tamamladıktan sonra yıldız şeklinin etrafından kartonu 
dikdörtgen şeklinde kesip renkli bir fon kartonu üzerine çerçeve 
olacak şekilde yapıştırabilirsiniz. Çalışmaya çocuğun ismini yazdıktan 
sonra çizimi oyun odasında sergileyebilirsiniz.

1  http://www.ilovethatteachingidea.com/ideas/010915_star_burst_design.htm sayfasından alınmıştır.
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6. ışık ve renk oluşumu  ››  sonsuz yansımalar

süre: 30 dakika 

malzemeler: Küçük lastik top, iki ayna, siyah fon kartonu, el feneri  

uygulama adımları:

 r Çocuklara yansımanın ne anlama geldiğini sorun ve ışığın yüzeylere çarptığında aynen bir topun yüzeye 
çarpıp geri dönmesi gibi yansıdığını belirtin. Işığın yansıma özelliği sayesinde nesneleri görebildiğimizi 
açıklayın.

 r Işığın yüzeylerden nasıl yansıdığını görmek için topun yüzeyden nasıl sektiğinin gözlemlenmesinin 
yeterli olduğunu söyleyin. Çocuklara topu vererek farklı açılarda topun nasıl sektiğini gözlemlemelerini 
sağlayın ışığın da yüzeylerden bu şekilde sektiğini belirtin. Işığın yüzeye hangi açıyla çarparsa o açıyla 
yüzeyden geri yansıdığını belirtin.

dikkat: Top yerde sektikten sonra yeniden çocuklara vermeden önce mutlaka dezenfekte edin.

 r Aynı durumu ışıkla da deneyimlemek için masanın üstüne bir ayna koyun ve feneri farklı açılardan 
tutarak yansımasını izlemelerini söyleyin. Işığın yansımasını daha iyi görebilmek için avuç içlerini ya da 
siyah bir fon kartonu parçasını ışığın yansıyacağı yere tutabilirler.

 r Yansımayla ilgili bu gözlemlerden sonra bir nesnenin aynadaki yansıma sayısını nasıl arttırabileceğimizi 
sorun. Önce tek aynaya bir nesne tutarak yansımasını görmelerini sağlayın, sonrasında iki aynayı 
birbirine paralel tutarak ortasına nesneyi koyun ve yansımaların çoğalıp çoğalmadığını gözlemleyin. 
Aynaları birbirlerine göre farklı açılarda tutarak oluşan yansımaları gözlemlemelerini ve gördüklerini/
yaptıkları çıkarımları anlatmalarını sağlayın. Yansımaların nasıl birden fazla oluştuğunu sorun. 

uygulama notu: Çocukların bu noktada tam doğru yanıt vermesi gerekmemektedir, önemli olan 
gözlemlerine dayanarak bazı çıkarımlarda bulunmalarıdır.

7. ışık ve renk oluşumu  ››  renk filtreleri

süre: 60 dakika

malzemeler: Kırmızı, mavi ve yeşil asetat, farklı renklerde fon kartonları  

ön hazırlık: Asetatları her çocuğa dağıtacak şekilde kalınca şeritler halinde kesin, 4 farklı renkte fon 
kartonunu A4 boyutunda kesip numaralandırın. 

uygulama adımları:

 r Çocuklara ışık ve ışığın yansıma özelliği sayesinde nesnelerin renklerini algılayabildiğimizi söyleyin. 
Şimdiki etkinlikte renkleri nasıl algıladığımızı ele alacağınızı açıklayın.

 r Her çocuğa bir şerit yeşil, bir şerit kırmızı ve bir şerit mavi asetat verin. Çocuklara not almaları için birer 
kâğıt verin ve kâğıtta aşağıdaki gibi bir tablo oluşturmalarını isteyin.

Asetatın Rengi 1. Karton Rengi 2. Karton Rengi 3. Karton Rengi 4. Karton Rengi

Kırmızı

Mavi

Yeşil

 r Çocuklara önce kırmızı asetatı gözlerinin önüne getirmeleri yönergesini verin. Herkes bunu yaptıktan 
sonra bir numaralı kartonu kaldırın ve çocuklardan kartonu hangi renk gördüklerini not etmelerini 
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söyleyin. Kaldırdığınız kartonu çocukların asıl rengini göremeyecekleri şekilde yerine koyun. Sonrasında 
2-3 ve 4 numaralı kartonlarla aynı şekilde devam edin.

 r Tüm kartonlar bittikten sonra aynı işlemi mavi ve yeşil asetatlarla yapın ve çocukların gördükleri 
renkleri not etmelerini söyleyin. 

 r Tüm filtreler tamamlandıktan sonra çocuklara kartonların gerçek renklerini gösterin. Çocukların 
kaydettikleri bilgilere bakarak hangi durumda hangi kartonu hangi renkte gördüklerini açıklamalarını 
ve bu durumun neden böyle olduğunu sorun. Renk filtrelerin sadece kendi renklerindeki ışığın 
geçişine izin verdiklerini bu nedenle nesneleri eğer filtre ile aynı renkte değillerse farklı renklerde 
görebileceğimizi belirtin. 

 r Çocuklar kullandıkları asetatları daha sonra da inceleme yapabilmek için bir gözlüğe çevirebilirler. 
Bunun için fon kartonunu gözlük kalıbı şeklinde kesin ve asetatı yapıştırın. Çocuklara odadaki nesneleri 
bu gözlükleriyle inceleyebileceklerini söyleyin. 

 r Çocuklara renk körlüğü hastalığını duyup duymadıklarını sorun. Renk körlüğünde hastaların aynı bu 
renk filtrelerinde olduğu gibi bazı renkleri birbirinden ayıramadıklarını ve nesneleri olduğundan farklı 
renklerde gördüklerini belirtin. 

8. ışık ve renk oluşumu  ››  ışık kırılması

süre: 30 dakikası 

malzemeler: Prizma, el feneri, beyaz bir duvar ya da beyaz fon kartonu, bir bardak, su, kalem 

uygulama adımları:

 r Çocuklara ışığın yansıma özelliği dışında bir de kırılma özelliği olduğundan bahsedin. Işığın su, hava 
gibi farklı maddelerden geçerken hızının değiştiğini ve bu şekilde görüntüsünde kırılmalar oluştuğunu 
açıklayın. Bu kırılmayı gözle görebilmek için yarısına kadar su doldurulmuş cam bardağın içine bir kalem 
bırakın. Kalem hava ve su olmak üzere iki farklı ortamdan geçtiği için bardağa karşıdan bakıldığında 
kalemin içinde kırılmış gibi göründüğünden bahsedin.

 r Işığın nasıl kırıldığını en çok prizmalarla görebileceğinizden bahsedin. Çocuklara prizmayı tanıtın. 
Prizmanın hava dışında ışığı geçiren bir ortam oluşturarak ışığı kırabildiğinden bahsedin. 

 r Çocuklardan ışığı prizmaya doğru yönelttiğimizde neler olabileceği ile ilgili tahminde bulunmalarını 
isteyin. Çocuklar tahminlerini yaptıktan sonra fenerin ışığını prizmaya doğru yöneltin. Arkada beyaz bir 
duvar olmasına dikkat edin. Duvar beyaz değilse, beyaz renk fon kartonu da kullanabilirsiniz. 

 r Çocuklara neden bu kadar farklı renk görüldüğünü sorun. Tahminlerini aldıktan sonra aslında beyaz 
ışığın birçok farklı renkten oluştuğunu prizmanın bu beyaz ışığı kırarak ışığın farklı renklere ayrılmasına 
sebep olduğunu söyleyin. Görünen renklerin gökkuşağı renkleri ile benzer olup olmadığını sorun 
ve edindikleri bilgilerden hareketle gökkuşağının nasıl oluştuğunu tahmin etmelerini söyleyin. 
Gökkuşağının yağmur ve güneş ışığının bir arada olduğu zamanlarda oluştuğunu belirtin. Burada 
yağmur damlalarının güneşin ışığını kırabilen prizmalar görevini gördüklerini ve bu nedenle güneşin 
ışığının farklı renklere ayrılabildiğini belirtin. 

 r Renkler, yansıma, ışığın kırılması konularında kendilerinin de araştırma yapabileceklerinden bahsedip 
etkinliği tamamlayın.  
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9. elektrik  ››  durgun elektrik 

süre: 30 dakika 

malzemeler: Balon (en az 2 adet), balonları bağlamak için ip, yün kumaş, şeffaf plastik torba  

uygulama adımları: 

 r Çocuklara yün bir kazağı üzerimizden çıkartırken çıtırtılar duyabildiğimiz ya da bazı durumlarda 
metal bir nesneye elimizi yaklaştırdığımızda hafif bir elektrik geçişi hissedebildiğimizi belirtin. Varsa 
çocuklardan da benzer örnekler alın. Bu olaylarının nedeninin durgun elektrik adı verilen bir kavram 
olduğundan söz edin. Durgun elektriğin cisimlerin içerisindeki eksi yüklü parçacıkların (elektron) 
hareket etmesi sayesinde oluştuğunu belirtin. Elektrikle ilgili deneylere durgun elektrik ile ilgili basit 
bir deneyle başlayacaklarını çocuklarla paylaşın.

 r Deney için öncelikle iki adet balon şişirin, uçlarını iple bağlayın. Öncelikle iki balonu aralarında 5-6 cm 
olacak şekilde başları aşağıya gelecek şekilde sarkıtın. Bu şekilde çocukların balonları gözlemlerini 
isteyin. Burada herhangi bir hareket gözlemlemeyeceklerdir. 

 r Bundan sonraki adımda plastik poşeti her iki balona yaklaşık 20 saniye boyunca sürtün. Burada 
çocuklara da görev vererek sürtme işlemini iki balon için de aynı anda yapabilirsiniz. Balonları tekrar 
aşağıya bıraktığınızda neler olduğunu gözlemleyin. Bu aşamadan balonların birbirlerinden uzaklaştığı 
başka bir deyişle birbirlerine ittiği görülecektir. 

 r Bu işlem tamamlandığında yün kumaşı yine her iki balona yaklaşık 20 saniye boyunca sürtün. Balonları 
iplerinden tutup tekrar aşağı bırakarak neler olduğunu gözlemleyin. Balonların yine birbirini ittiği 
gözlemlenecektir. 

 r Son olarak plastik poşeti bir balona, yün kumaşı diğer balona sürtün ve balonları bıraktığınızda neler 
olduğunu gözlemleyin. Balonların bu sefer birbirine doğru yaklaştıkları görülecektir. 

 r Çocuklara balonların ilk iki adımda neden birbirini ittiğini, son adımda ise neden balonların birbirine 
yaklaştıklarını sorun. Son adımda diğer adımlardan farklı olarak ne yaptığınızı düşünmelerini isteyin. 
Çocuklar deneydeki gözlemlerinden faydalanarak düşüncelerini söyledikten sonra siz de aşağıdaki 
bilgilerden faydalanarak açıklama yapabilirsiniz. 

gönüllüye bilgi notu: Yün kumaş balonlara sürtüldüğünde balonun yüzü negatif elektriklenir. Her 
iki balon da negatif yüklü olduğu için balonlar birbirini iter. Burada aynı kutuplar birbirini iter ilkesi 
gözlemlenmektedir. Her iki balona plastik poşet sürtüldüğünde de aynı ilke gözlemlenmektedir ancak 
bu sefer her iki balon da pozitif yüklüdür. Son adımda bir balon yünle negatif yüklenirken, diğer balon 
plastik poşet ile pozitif yüklenmektedir. Dolayısıyla zıt kutuplar birbirini çeker ilkesinden hareketle 
balonların birbirine doğru yaklaştığı gözlemlenmektedir.    

10. elektrik  ››  plastik poşeti uçuralım!

süre: 45 dakika 

malzemeler: Makas, şeffaf plastik poşet, balon, yün kumaş

 Plastik Poşeti Uçuralım!

ön hazırlık: Tablet üzerinde yapım adımlarını takip edebilirsiniz.
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uygulama adımları: 

 r Çocuklara bu deneyde yine durgun elektrik ilkelerini kullanarak plastik bir poşet parçasının havada 
durmasını sağlayacaklarını belirtin. 

 r Bunun için öncelikle şeffaf plastik poşetten şerit şeklinde bir parça kesin. Bu şekilde bir plastik halka 
elde etmiş olacaksınız.

 r Sonrasında balonu şişirin. Deneye başlamadan önce az önceki deneydeki gözlemlerinden hareketle 
bu plastik halkayı nasıl uçurabileceklerini çocuklara sorun. Yün kumaşı ne için kullanabileceğinizi 
düşünmelerini isteyin. Çocuklar tahminlerini gerçekleştirdikten sonra deneye geçebilirsiniz. 
Zamanınız varsa deneye geçmeden önce çocukların tahminlerinden uygulanabilir olan 1-2 tanesini de 
gerçekleştirebilir sonucun ne olduğunu gözlemlemelerini sağlayabilirsiniz. 

 r Deney için yün kumaşı öncelikle balonu 20-30 saniye boyunca sürtün. Sonrasında aynı işlemi plastik 
halkayı sert bir zemin üzerine getirerek de yapın. Bu şekilde hem plastik halkayı hem de balonu yün 
kumaşın etkisiyle elektriklendirmiş olacaksınız. Balonu yukarı doğru tutun ve plastik halkayı balonun 
üst bölgesinden 20-25 cm mesafe vererek bırakın. Plastik halkanın uçtuğunu göreceksiniz! 

11. olasılık  ››  kostüm olasılıkları

süre: 30 dakika

malzemeler: Ek - 27 Kostüm Olasılıkları Çalışma Kâğıdı, zımba, boya kalemleri

 Kostüm Olasılıkları Uygulama Yönergesi

ön hazırlık: Tablet üzerinden yapım adımlarını takip edebilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuklara bugün yağmur yağma olasılığı nedir diye sorun ve tahmin yürütmelerini isteyin. Tahminlerini 
neye göre yaptıklarını belirtin. “Hava çok açık olduğu için yağmur yağma olasılığı yoktur” ya da “havada 
az bulut var bu yüzden yağmur yağabilir” gibi açıklamalar yapmalarını bekleyin. Olasılık kavramının 
matematikte de çok kullanıldığını belirtin ve bu konu kapsamında eldeki verilere/durumlara bakarak 
bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeme olasılığının incelendiğini belirtin. 

 r Çocuklara seçim gerektiren tüm durumlarda olasılık kavramının devreye girdiğini söyleyin. Örneğin 
oynayacağımız bir kutu oyununa karar verirken daha önce oynadığımız oyunları düşünerek karar 
verdiğimizi açıklayın. Örneğin elimizde tabu ve jenga oyunları varsa ve daha önce tabu oyununda çok 
eğlenmişsek bir dahaki sefere yine tabu oyununu seçmemiz daha olasıdır. 

 r Bugünkü etkinlikte bir durumun farklı olasılıklarını görebilmek için eğlenceli bir kitapçık 
hazırlayacağınızı belirtin. Bu kitapçığın farklı kostümlerle ilgili olacağını belirtin. 

 r Olasılık kavramı ile ilgili ön açıklamaları yaptıktan sonra çocuklara Kostüm Olasılıkları Çalışma Kâğıdını 
verin. Çocuklardan şablondaki karakterleri gözden geçirmelerini ve karakterler ile giysileri diledikleri 
gibi boyamalarını isteyin. 

 r Boyama tamamlandıktan sonra çocuklara her sayfayı çizgili yerlerden kesmelerini söyleyin. Sayfaların 
kenarlarında bırakılan boşlukları kesmemelerine dikkat edin. Tüm sayfaları kestikten sonra çocukların 
sayfaları bir araya getirerek kenardan zımbalamalarına yardımcı olun.  
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 r Kostüm olasılıkları kitapçığını tamamladıktan sonra çocuklara bu kitapçığın nasıl kullanılacağını 
gösterin üst, orta ve alt bölümdeki sayfaları çevirerek baştaki dört karakterden farklı karakter 
oluşturun. Kitapçıkta birçok farklı karakter oluşturma olasılığını belirtin. 

 r Sonrasında kitapçıkları çocuklara vererek farklı karakterler oluşturmalarını isteyin. Oluşturdukları yeni 
karakterlere isim vermelerini söyleyin. Çocuklardan oluşturdukları karakterlerin sayısını söylemelerini 
isteyin ve bu kitaptan toplamda 64 tane karakter oluşturulabileceğini belirtin. 

 r Çocuklara etkinlikten sonra da kitapçıklarıyla yeni karakterler oluşturmaya devam edebileceklerini 
belirtin.

12. olasılık  ››  şanslı kardan adam kim? 

süre: 30 dakika

malzemeler: Kalem, büyük boy ataş, Ek 28 - Kardan Adam Kartları,  
Ek 29 - Kardan Adam Çarkı

ön hazırlık: Ekteki oyun çarkı şablonunu aynı boyutta daire biçiminde kestiğiniz  
bir beyaz kartona yapıştırın. 

uygulama adımları:

 r Çocuklara şimdi olasılık ile ilgili eğlenceli bir oyun oynayacağınızı belirtin. Olasılık 
kavramına şans oyunlarında da sıklıkla rastlanıldığını belirtin. Örneğin piyangodan 
büyük ikramiyeyi tutturabilmemiz için milyonlarca olasılıktan bizim biletimizdeki 
sayının denk gelmesini beklememiz gerektiğini belirtin. 

 r Şimdi oynayacağımız oyunun da bir şans oyunu olduğundan bahsedin. Bu oyun 
için grup sayınıza göre çocukları ikili gruplara ayırabilir ya da bireysel olarak 
oynamalarını sağlayabilirsiniz. Çocukları gruplara ayırdıktan sonra oyunun adının 
“Şanslı Kardan Adam Kim?” olduğunu söyleyin ve her gruba/çocuğa birer adet 
Kardan Adam Oyun Kartı dağıtın. 

 r Gruplara Oyun Çarkını gösterin. Oyun çarkını hazırlamak için bir kalem ve bir 
ataşa ihtiyacınız olacaktır. Kalemi çarkın ortasından geçirin ve ataşı da yerleştirin. 
Çarkı hazırladığınızda ataşa vurduğunuzda çarkın farklı bölümlerinin gelmesini 
sağlayabilirsiniz. 

 r Çocuklara bu çarkta gelen kardan adam parçalarına göre kardan adamlarını oluşturmaya çalışacaklarını 
açıklayın. Bunun için her grubun sırayla çarkı çevireceği ve gelen parçayı oyun kartlarındaki kardan 
adamın üzerine çizeceklerini belirtin. 

 r Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir: 
  Eğer bir oyuncuya göz bölümü gelirse, oyuncu kardan adamının her iki gözünü 

de çizecektir. 
  Eğer bir oyuncuya ağız bölümü gelirse, oyuncu ağzı yerleştirecektir. 
  Eğer bir oyuncuya düğme bölümü gelirse, oyuncu kardan adamına dört düğme 

çizecektir. 
  Eğer bir oyuncuya eldiven bölümü gelirse, oyuncu kardan adamının her iki 

eldivenini de çizecektir. 
  Eğer oyuncuya daha önceden çizdiği bir parça gelirse, oyuncu herhangi bir 

çizim yapmaz bir sonraki turun gelmesini bekler. 
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  Eğer oyuncuya serbest seçim bölümü gelirse, oyuncu istediği parçayı çizebilir. 
  Kardan adamını tamamlayan ilk oyuncu/grup oyunu kazanacaktır.  

Eğer etkinlik süresinin sonuna kadar kardan adamını bitiren olmazsa mevcut duruma göre 
tamamlamaya en fazla yaklaşmış olanı oyunun kazananı olarak ilan edebilirsiniz.

 r Süreye göre oyunu dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz.

13. olasılık  ››  isim-şehir-hayvan 

süre: 30 dakika 

malzemeler: Kalem, A4 kâğıt, Ek 30 - Oyun Çarkı Çalışma Kâğıdı 

ön hazırlık: Ekteki oyun çarkı şablonunu aynı boyutta daire biçimde kestiğiniz 
bir beyaz kartona yapıştırın. 3 adet kâğıda isim, şehir ve hayvan yazın. 

uygulama adımları: 

 r Çocuklara yeni bir şans oyunu oynayacağınızın bilgisini verin. Bu şans oyununda aynı zamanda bilgilerini 
de kullanacaklarını belirtin. Çocuklara isim-şehir-hayvan oyununu duyup duymadıklarını, daha önceden 
oynayıp oynamadıklarını sorun. Daha önce oyunu duymamış olan varsa kısaca anlatın.

İsim-Şehir-Hayvan Oyunu: Belirli bir harf ile isim, şehir ve hayvan bulunmasıdır.

 r Çocuklara oyun çarkını tanıtın. Çarkta harfler olduğunu söyleyin. Çocukların çarkta çıkan harfe göre, 
seçecekleri isim, şehir, hayvan kartlarından biri için kelime bulacaklarını söyleyin. Örneğin a harfi ve isim 
çıktıysa a harfi ile başlayan bir isim yazacaklardır. Çocukların arkadaşlarından mümkün olduğunca farklı 
olabilecek kelimeler bulmalarının önemli olduğunu söyleyin. 

 r Her çocuğa bir kâğıt vererek oyuna başlayabilirsiniz. 

 r Çok fazla rekabet ortamı oluşturmadan bulunan kelimelere puan da verebilirsiniz. Böyle bir durumda 
her bulunan kelimeye 10 puan, ancak yazılan kelime başka bir kişi tarafından da yazılmışsa o kelimeye 
5 puan verebilirsiniz. Bu oyunun puanla oynanması zorunlu değildir, eğer grubunuzun daha fazla 
keyif alacağını ve olumsuz bir rekabet ortamı oluşmayacağını düşünüyorsanız oyunu puan vererek de 
oynayabilirsiniz.

14. olasılık  ››  yazı mı tura mı? 

süre: 30 dakika

malzemeler: Metal para, Ek 31 - Yılan Çalışma Kâğıdı, Ek 32 - Oyun Pulları

ön hazırlık: Kullanacağınız metal parayı dezenfekte etmeyi unutmayın. 

uygulama adımları: 

 r Çocuklara metal paranın farklı iki yüzü olduğunu gösterin ve hangi yüzüne ne ad verildiğini bilip 
bilmediklerini sorun. Yazı ve tura yüzlerini çocuklara tanıtın. 

 r Çocuklardan parayı havaya atıp tuttuğunuzda yazı mı tura mı geleceğini tahmin etmelerini isteyin. 3-4 
kere parayı havaya atıp bunu tekrarlayın. Çocuklara parayı havaya her atışınızda yazı veya tura gelme 
olasılığının eşit olup olmadığını sorun. Çocuklara tüm durumların yazı ve tura olmak üzere iki tane 
olduğu ve bunlardan yazı gelme olasılığının iki durumdan biri olduğunu söyleyin. Aynı hesaplamanın 
tura için de geçerli olduğunu söyleyin. Bu nedenle parayı bir havaya atışta yazı gelme olasılığının tura 



eğlenceli bilim etkinlikleri

16

gelme olasılığına eşit olduğunu söyleyin. Bu açıklamaları yaparken çocukların bilgi düzeylerine göre 
ilerleyin. Eğer çocuklar açıklamaları anlamakta zorlanıyorlarsa bir havaya atışta ya yazı ya da tura gelme 
olasılığı olduğu ve bu olasılıkların birbirine eşit olduğunu belirtmeniz yeterlidir. 

 r Çocuklara yazı ve turayla ilgili edindikleri bilgileri kullanarak bir oyun oynayacaklarını belirtin. 
Çocuklara oyunu tanıtın. Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir: 

  Oyun iki kişiyle oynanır. Bir oyuncu yazıyı bir oyuncu turayı seçer. 
  Her oyuncuya bir pul verilir. 
  Oyun yıldız olan bölümden başlar. 
  Gönüllü parayı havaya atar yazı gelirse yazı seçen kişi yılanın 

kuyruğuna doğru ilerler, eğer tura gelirse tura seçen kişi baş 
kısma doğru ilerler. 

  İlk olarak hangi oyuncu başa ya da kuyruğa ulaşırsa,  
kazanan o olur. 

 r Çocukların oyunu bir tur bu şekilde oynamalarını sağlayın.  
Kazananı belirledikten sonra oyunun adil olup olmadığını başka bir 
deyişle, her iki oyuncunun kazanma olasılığının eşit olup olmadığını 
sorun. Çocuklardan yazı seçen kişinin daha şanslı yani kazanma 
olasılığının daha fazla olduğu yönünde yanıt vermelerini bekleyin.  
Gerekirse bu yanıtı bulmaları için yönlendirme yapın/ipucu verin. 

 r Çocuklara oyunun adil olabilmesi için hangi bölümden başlanması 
gerektiğini sorun ve oyunu buradan başlatarak yeniden oynayın. 
Oyunun adil olması için tüm oyuncuların kazanma olasılığının eşit olması gerektiğini hatırlatın. 

 r Süreniz ölçüsünde oyunu dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. 

uygulama notu: Oyunda pul olarak ekteki pulları da kullanabilirsiniz.
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oyun ve yaratıcı uygulamalar

15. sokak

süre: 2 saat

malzemeler: Flipchart (kapı, pencere için), kalem, boya kalemleri, kraft kağıtları, dergiler, yapıştırıcı, renkli 
kağıtlar, kağıt bant, peçeteler (perdeler için)

 Sokak Duvarı Örneği

ön hazırlık: Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

1. Aşama: Tasarım 

süre: 1 saat

 r Çocuklarla birlikte drama etkinlikleri öncesi mekânı, arka fonu hazırlayın.

 r Mekân olarak sokağı seçtiğinizi söyleyin ve odada uygun bulduğunuz bir duvarı kraft kağıdı ile kaplayın.

 r Çocuklara ‘Bir sokak duvarında neler olur?’ sorusunu sorun. Çocuklardan aldığınız yanıtları yazın. 
Kapılar, kapı zilleri, kapı tokmakları, kapı numaraları, taş duvarlar, sokak hayvanları, sokak ışıkları, 
kaldırımlar, insanlar, evlerin pencereleri,  borular, sokak  ismi yazan bir levha….

 r Listeyi tamamladıktan sonra bir kurşun kalemle çocukların söylediği her şeyin yerini belirleyin. Daha 
sonra diğer malzemeler ile kraft kağıdının üzerini bir sokak duvarı şeklinde tasarlayın. 

2. Aşama: Drama Oyunları

süre: 1 saat

 r Duvarın tasarımı tamamlandıktan sonra, çocuklarla birlikte bu fon önünde aşağıda listelenmiş 
etkinlikleri uygulayabilirsiniz.

  Sokağa bir isim verebilir ve bu ismin anlamını çocuklarla birlikte oluşturabilir ve yazabilirsiniz.  
Daha sonra, bir kartona sokak levhası yaparak, sokağın ismini yazabilirsiniz.

  Çocukları gruplara bölerek ya da gönüllü çocukları alarak, sokakta yürüyen insanlar rollerini 
verebilirsiniz. Acelesi olana insanlar, rahat etrafı gezerek yürüyen insanlar, bir yeri arayan insanlar, 
koşan insanlar, bir şeyini kaybetmiş insanlar... Önce tek tek sonra da hepsi birlikte sokakta kendi 
rolleri için yürüyüşler yapabilirler…

  Sessiz sinema: Çocukları ikişerli gruplara bölün ve her gruba bir durum, olay verin. Gruplardan 
konuşmadan durumu canlandırmalarını ve diğer arkadaşlarının da durumu/olayı tahmin etmelerini 
isteyebilirsiniz.

 7 Siz iki arkadaşsınız ve sokakta yıllar sonra karşılaşıyorsunuz.
 7 Biriniz adres soruyorsunuz ve diğeri adresi hatırlamaya ve size tarif etmeye çalışıyor.
 7 Biriniz bir şey satıyor ve diğeriniz almak istemiyor. Ama satıcı çok ısrarlı.
 7 Siz saklambaç oynuyorsunuz.
 7 Yolda yürürken biriniz, parasını düşürdüğün fark ediyor ve ikiniz birden aramaya başlıyorsunuz 

ve buluyorsunuz. Bulduğunuzda çok mutlu oluyorsunuz… gibi
  Sokak sesleri: Çocuklara aşağıdaki yönergeleri vererek gruplar halinde ses çalışmaları yapmaları ve 

haftanın günlerine göre sokağı seslendirmelerini isteyebilirsiniz.
 7 Bugün Pazartesi: Sabah erkenden herkes işe gidiyor. Otobüse koşanlar var. Trafik çok sıkışık. 

Çocuklar okula gidiyor ve okulun zili çalışıyor. Otobüsler gittikten sonra ve okulda ders 
başladığında sokak çok sessiz oluyor… Tek sesi duyulan ise, sokak hayvanları… Kediler, köpekler 
ve kuşlar…
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 7 Bugün Salı: Sokak çok kalabalık, çünkü bugün sokağın hemen aşağısında bir Pazar kurulu ve 
herkes meyve, sebze almak için pazara gidiyor.

 7 Bugün Çarşamba: Sokak satıcılarının günü… Kumaş satanlar, halı yıkayanlar, balon satanlar…
 7 Bugün Perşembe: Hem sokak satıcıları var, hem trafik hem de okulun çıkış zili çalıyor. Tüm 

çocuklar sokakta… gibi

16. kapılar

süre: 2 saat

malzemeler: A3 kağıtlar, boya kalemleri, renkli kağıtlar, çeşitli kapı görselleri (gazete-dergi-internet) ya da 
çeşitli anahtarlar, hamur yapıştırıcı, Ek 41 - Kapı Kolu Tasarımı

uygulama adımları:

 r Çocuklara en sevdiği kapının hangisi olduğunu, bu kapının nereye ait 
olduğunu ve nasıl açıldığını düşünmelerini isteyin. Daha sonra çocukların 
geri dönüşlerini alın.

 r Çocuklara gazete ve dergilerden kestiğiniz kapı görsellerini gösterin ve 
kapıların nereye ait olduklarını, kimin tarafından yapılmış olabileceklerini ve 
özelliklerini tahmin etmelerini isteyin.

 r Çocuklara A3 kağıtları ve diğer materyalleri dağıtın. Bir kapı hayal etmelerini 
ve tasarlamalarını isteyin.  Çocukların tasarımları tamamlandıktan sonra, 
çalışmaları duvara asın.

 r Çocuklardan tasarladıkları kapıları tanıtlamalarını isteyin. Bunun için 
aşağıdaki yönlendirme sorularını kullanabilir ve çocuklarla birlikte seçtiğiniz 
bir kapı için canlandırmalar yapabilirsiniz.

  Bu kapı ne zaman yapılmış? Çok eski mi?
  Kim yapmış?
  Hangi malzemeler kullanılmış?
  Nasıl monte edilmiş? Kapı nerden gelmiş ya da orada mı yapılmış?
  Bu kapının numarası kaç?
  Nasıl bir sesi var? Tokmak mı var üzerinde, zil mi? Nasıl bir zil sesi var?
  Sokaktaki diğer kapılardan farkı ne?
  İçerde kim var? Sesleri geliyor mu? Ne yapıyorlar?
  Kapıyı kim açacak?
  Gelenleri görünce nasıl tepki verecekler? İlk ne diyecekler?
  Kapının tarihi bir önemi var mı?
  Şimdi biri kapıyı açan, diğer bir arkadaşınız da gelen misafiri canlandırsın.

 r Çocuklara, kapı kolu notluklarını dağıtın ve kendi odalarının kapıları için tasarımlar yapmalarını isteyin. 
İsterlerse, gazete ve dergilerdeki görsellerden de yararlanabileceklerini söyleyin. 
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17. hareket eden mektuplar

süre: 2 saat

ön hazırlık: Etkinlik öncesi uygulama örneklerini hazırlayın. Ayrıca tablet üzerinden yapılmış örneklere 
bakabilirsiniz.

malzemeler: Karton, renkli ve beyaz A4 kağıtları, desenli kağıtlar, makas, yapıştırıcı, ip /rafya, zarf, , kalem, 
boya kalemleri, hamur yapıştırıcı, küçük zarflar, oynayan gözler, Ek 34 - Portrem Çalışma Kağıdı

 Hareket Eden Mektuplar

uygulama adımları:

 r Çocuklara aşağıdaki soruları sorarak, yanıtlarını alın ve etkinliğe giriş yapın.
  Daha önce hiç kartpostal ya da mektup gönderdiniz mi? Aldınız mı?
  Neden kartpostal göndeririz?
  Kimlere göndeririz?
  Kartpostalların üzerinde nasıl resimler olur?

 r Çocuklara kartpostal ya da mektup gönderme şansları olsa kimlere göndermek isteyeceklerini sorun ve 
yanıtlarını alın. 

 r Çocuklara ‘Hareket eden kartpostallar ya da mektuplar nasıl olur?’ sorusunu sorun ve akıllarına gelen 
ilk fikirleri söylemelerini isteyin.

 r Çocuklara malzemeleri dağıtın ve nasıl hareketli kartpostallar, mektuplar yapacaklarını gösterin. 
Örnekleri anlatın ve yapmak istedikleri şekilleri seçmelerini isteyin. Çocukların yazacakları yazıları, 
seçtikleri şekle göre ayarlamaları konusunda onları destekleyin.

 r Çocuklar çalışmalarını tamamladıktan sonra, mektuplarını zarflara koymalarını isteyin. Çocukların 
zarfları alacak kişileri düşünmelerini ve zarfı açtıklarında nasıl tepki vereceklerini düşünmelerini isteyin. 
Çocukların sıra ile yüz ifadeleri ile kartları alacak kişilerin yüz ifadelerini canlandırmalarını isteyin.

 r Çocuklara, Portrem Çalışma Kağıdını verin. Çocuklara kartpostallarını alacak kişilerin yüz ifadelerini 
hayal ederek oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Örnek yapabilirsiniz. Basit gözler, dudak, kulak ve burun 
çizebilirsiniz. Mutlu, şaşkın, sevinçli yüz ifadeleri ile örnekler çizerek gösterebilirsiniz. Çocukların 
çalışmaları tamamlandıktan sonra, hepsini yan yana gelecek şekilde duvara asın ve hep birlikte yüz 
ifadelerindeki duyguları tahmin etmeye çalışın ve hepsine bir isim verin. İsimleri uydurabilir ya da 
kartpostalları göndermek istedikleri insanların isimlerini kullanabilirsiniz. Seçimi çocuklara bırakın.

 r Çalışmanın ikinci aşamasında A4 kağıtlara aynı boyutlarda ve şekilde konuşma balonları çizebilir ve 
duvara astığınız yüz ifadeleri görselleri üzerine yapıştırabilirsiniz. Daha sonra çocuklara, ‘Bu insanlar ne 
düşünüyor olabilir?’ sorusunu sorarak, boş konuşma balonlarını yazarak doldurmalarını isteyebilirsiniz. 
Bu aşamada ‘Şaşırdım, mutluyum…’ gibi kısa kelimelerden ise, çocukların bir iki cümle kurarak balonları 
doldurması için destekleyebilirsiniz. Örneğin, ‘Ne kadar güzel bir kartpostal! Buna bayıldım! Nasıl yaptı 
acaba?’ gibi…

 r Çalışmayı yüzleri gruplandırarak seslendirebilir veya çocukların diyaloglar oluşturmalarını 
isteyebilirsiniz.
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18. yaratıcı düşünmeye başlıyoruz

süre: 2 saat

 Beyin Görseli

uygulama adımları: 

 r Çocuklara, tablet üzerinden beyin görselini gösterin ve aşağıdaki 
bilgileri paylaşın. 

gönüllüye bilgi notu: Beyin kafatası boşluğu içinde yer alan ve 
hala keşfedilmeyi bekleyen bir organ. Dünyanın en karmaşık ve 
gizemli yapısına sahip. Vücudumuzun, en önemli organı ve yaşam 
destek makinesi. Vücudumuzda olup biten her şeyi beynin farklı 
bölgeleri denetler. Resimde, her renk beynin ayrı bir bölgesini 
temsil ediyor. Dokunma, konuşma, duyma, görme gibi birçok 
farklı iş, beynin farklı bölgeleri tarafından yönetiliyor. Beynimiz 
sayesinde tat alır, binlerce tadı tanır ve ayırt ederiz. Duyarız, sesleri ayırt ederiz. Koku alabiliriz, yüzlerce 
kokuyu ayırt edebiliriz. Matematik problemi çözebiliriz. Yaşam boyunca öğrendiğimiz bilgileri, anıları 
saklar ve gerektiğinde sakladığımız yerden geri çağırırız, yani hatırlarız. Acıktığımızı, susadığımızı 
anlarız. Biz uyusak da beynimiz çalışmaya devam eder. Rüya görürüz. Organlarımızın daha yavaş bir 
şekilde çalışmasını sağlar. Hayal kurar, düşünür, plan yaparız…

 r Çocuklara, “Düşünmek ne demek? İlk aklınıza ne geliyor? Düşünme yeteneği olmazsa ne olurdu?” 
sorusunu sorun ve düşünme becerisinin geliştirilmesi ile ilgili de aşağıdaki kısa bilgiyi paylaşın.

gönüllüye bilgi notu: Düşünme, öğrenilebilen, alıştırma yapılarak 
geliştirilebilen bir beceri. Düşünme yeteneğimizi geliştirebilir ve 
düşünmeyi zevkli ve eğlenceli bir hale getirebiliriz. Bunu istememiz 
yeterli. Tıpkı, bisiklete binmeyi ya da yüzmeyi öğrendiğimiz gibi 
düşünme becerilerimizi de geliştirebilir ve daha yaratıcı düşünebiliriz. 
Bunun için neler yapabiliriz? Meraklı olun, kendinize soru sorun ve 
yanıtını tahmin etmeye çalışın ya da araştırın… Geometrik şekilli 
bulmacalar, problemler çözün… Farklı dillerde yeni kelimeler öğrenin… 
Yazın… Kitap okuyun… Egzersiz yapın… Müzik dinleyin… Zararlı 
yiyecek ve içeceklerden uzak durun… Kendinize sorun: “Şimdi ne 
öğrendim?” Bulmaca çözün, akıl oyunları öğrenin… 

 r Çocuklara şimdi hem düşünme becerilerimizi geliştirecek hem de 
eğlendirecek oyunlar oynayacağınızı söyleyerek, onları meraklandırın.
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19. tahmin edelim

süre: 20 dakika

malzemeler: Torba, çeşitli objeler: Lamba, fener, fırça, sandık, çerçeve, bir yumak ip, biblo, kase, bir elma, 
içi su dolu bir balon, kapak, düğme, toka vb. 

ön hazırlık: İçi gözükmeyen bir torba tercih edin ve torbanın temiz olmasına dikkat edin. Objelerin 
bir kısmını siz de etkinlik öncesi temin edebilir ya da hazırlayabilirsiniz. Dışarıdan getirdiğiniz objelerin 
dezenfekte edilmiş olmasına dikkat edin.

uygulama adımları:

 r Objeleri çocuklar görmeden torbaya koyun ve ağzını bağlayın. Çocuklara torbanın üzerinden dokunarak 
objeyi tahmin etmelerini isteyin.

  Ne olabilir?
  Hangi renklerde olabilir?
  Ne için kullanılıyor olabilir?
  Üzerinde neler vardır?
  Dokusu nasıldır?
  Nerelerde kullanılmış olabilir?

 r Çocukların tahminlerinden sonra, torbayı açın ve çocukların tahminleri ile objeleri karşılaştırın.

20. benzerlik ve farklılıklar üzerine düşünme

süre: 30 dakika

malzemeler: Ek 36 - Ayakkabı Kartları 

uygulama adımları:

 r Ayakkabı kartlarını çocuklara verin ve incelemelerini isteyin. 
Çocuklardan kartlardaki görselleri inceleyerek, gruplandırmalarını 
ve ayakkabıların farklılık ve benzerliklerine göre kriterler 
belirlemelerini isteyin. Çocukların, görselleri karşılaştırarak 
benzerlik ve farklılıklarına dair özellikleri belirleyebilmeleri ve 
üzerine düşünmeleri için onlara zaman verin. 

 r Çocuklara kartları 4 gruba bölmelerini ve kartları gruplandırırken, 
bir kriter düşünmelerini isteyin. Bir gruplama yaparak çocuklara 
örnek verin.

  Spor ayakkabılar, bağcıklı ayakkabılar, topuklu ayakkabılar, 
renklerine göre ayakkabılar, süslü ayakkabılar gibi…

 r Çocuklardan daha sonra kartları 3 gruba, sonra da 2 gruba 
ayırmalarını isteyin.

 r Çocuklar, kendileri de kartlar üzerine düşünerek gruplandırmalar yapabilirler.
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21. tangram yapma ve labirent

süre: 30 dakika

malzemeler: Ek 38 - Tangram Kartları, Ek 39 - Labirent Sayfaları, kalem

ön hazırlık: Tangram kartlarını etkinlikten önce keserek saklayın.

uygulama adımları:

 r Çocuklara, kesilmiş tangram kartlarını verin. Çocuklara bu kâğıtlarla ne yapıldığını, nasıl bir şekil 
çıkabileceğini tahmin etmelerini ve bir şekle benzetip benzetmediklerini sorun.

 r Tangram oyunu hakkında bilgi verin. 

tangram hakkında gönüllü notu: Yap-boz ya da puzzle oyunlarını oynamayı seviyor musunuz? 
Tıpkı bu oyunlar gibi bir bulmacaya benzer oyun göstereceğim size. Daha önce tangram oyununu 
oynayan ya da duyan var mı? Tangram çok eğlenceli bir zekâ oyunu. Elimizde renkli ve farklı şekillerde 
kâğıt parçaları var. Bu parçaları bir araya getirerek geometrik şekiller elde etmeye çalışacağız. Kâğıt 
parçaların üzerindeki küçük beyaz şekillere bakın, hangi geometrik şekil var? Şimdi, kâğıt parçalarını 
birleştirerek, o geometrik şekilleri oluşturmaya çalışalım. Nasıl bir araya getireceğiz peki? Denemek 
isteyen var mı? Hemen çözmek zorunda değiliz, istediğiniz kadar üzerinde çalışabilirsiniz, düşünmeye 
devam edebilirsiniz.

 r Sonra, şekli bulabilmek için önce bir problem çözmeleri gerektiğini ve bir ipucu bulacaklarını söyleyin. 

 r Çocuklara labirent sayfalarını verin ve labirentin çıkış noktasını bulmalarını isteyin. Tangram kartları ile 
labirentin çözümünde bulacakları şekli yapacaklarını söyleyin.

 r Labirenti çözen çocukların/grupların şekli bulduktan sonra tangram kartlarını alarak şekli bulmaya 
çalışmalarını isteyin.

 r Tangram kartları ile çözümü bulmaları için çocukları zorlamayın, çocuklar isterlerse kartları alabilir ve 
sonra tamamlayabilir.

22. oyun saati etkinlikleri  ››  yüz tamamlama

süre: 30 dakika

malzemeler: Ek 18 - Yüz Tamamlama Sayfaları, makas, bant, dil çubuğu, boya kalemleri

 r Çocuklara yandaki çalışma kâğıtlarından birer adet verin ve istedikleri gibi yüzlerini 
tamamlamalarını isteyin. İsterlerse, kendileri de farklı materyallerden aksesuarlar 
tasarlayabilirler.

 r Çocukların yüzleri tamamlandıktan sonra herkesin yüz tasarımına bakarak, ismi, 
yaşını, en çok yapmayı sevdiği şeyleri, lakabını, takıntılarını, en sevmediği şeyleri, 
en sevdiği yemeği, ne iş yaptığını, bir gününü nasıl geçirdiği gibi sorular sorarak 
yanıtlarını alın. Aldığınız geri bildirimler ile ortak söylenen özelliklere çocukları 
gruplandırın. Örneğin aynı şeyleri yapmaktan hoşlanan yüzleri bir araya getirin.

  Yaptığınız gruplandırmaya göre çocukların, diyaloglar oluşturmalarını isteyin.  
Dil çubuklarını yüzlerin arka sayfalarına takarak, kukla gibi hareket ettirebilirler…

  Flip-chart veya tahta varsa, resmi yapıştırın ve tasarladığınız yüzlere ait vücut 
şeklini, kıyafetleri, aksesuarları tahmin ederek altına çizebilirsiniz.

  Konuşma balonları yaparak yüzleri konuşturabilirsiniz. 
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23. oyun saati etkinlikleri  ››  yeni bir oyun 

süre: 30 dakika

malzemeler: Bir parça ip, mandal, plastik bardak, pipet, pamuk 

uygulama adımları:

 r Çocukları gruplara ayırın ve her gruba materyalleri verin. Çocuklara sadece bu materyalleri kullanarak 
yeni bir oyun tasarlamalarını isteyin. 

  Oyuna ilk önce kim başlayacak?
  Oyun nasıl oynanıyor?
  Nasıl kazanılır?
  Oyunu kazanmak için ne yapmak gerekir?
  Oyunu kazanan kişi ne kazanır?

24. oyun saati etkinlikleri  ››  çocuk oyunları 

süre: 30 dakika

malzemeler: Flipchart/karton, tahta kalemi 

 Bruegel'in Çocuk Oyunları Tablosu

uygulama adımları:

 r Çocukları gruplara ayırın ve her gruba tablet üzerinden  
resmi gösterin.  
Çocukların resmi incelemelerini isteyin. 

  Resimde neler oluyor? Herkes ne yapıyor? 
  Hangi oyunları oynuyorlar, bildiğiniz oyunlar var mı?
  Sizce burası neresi? Nasıl bir yer?
  Neden herkes oyun oynuyor olabilir?
  Oyunları bitince herkes ne yapacak? 
  Herkes çocuk mu? Yetişkinler de var mı? Ne yapıyorlar?

 r Çocuklar resmi inceledikten sonra, aşağıdaki şekillerde etkinliği devam ettirebilirsiniz:
  Çocukların hareket kısıtlılığı yok ise, gruplara ayırıp her grubun bir sokak oyunu oynamasını ve sonra 

heykel olmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra diğer arkadaşlarının, grubun oyununu tahmin etmesini 
isteyebilirsiniz.

  Seçtiğiniz bir oyunu oynayabilirsiniz.
  Bilmediğiniz bir oyunun, nasıl oynandığını tahmin edebilir ve oynayabilirsiniz.
  Resimdeki oyunlarda bulunan tüm malzemeleri flip charta/kartona çizebilirsiniz. Daha sonra bu 

malzemelerin hepsini kullanabileceğiniz bir oyun tasarlayabilir ya da bir tek malzeme seçip, o 
malzeme ile kaç çeşit oyun oynayabileceklerini hayal etmelerini isteyebilirsiniz.
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25. oyun saati etkinlikleri  ››  akılda tutma oyunu 

 r Çocuklara aşağıdaki cümlelerden birini seçerek, çocuklardan cümledeki boşluğu bir sözcükle 
doldurarak yüksek sesle söyleyin. Çocuklardan, kendisinden önce söylenen kelimeleri de tekrarlamasını 
ve yanına bir kelime daha eklemesini isteyin.
Seçenekler:

  Ben, İstanbul’a gittim. ……………… gördüm
  Ben, bir oyuncakçıya gittim. ……… gördüm
  Ben, bir dünya turuna çıktım. ……… gördüm /……… gittim.
  Ben, bir denizaltı ile gezdim. …… gördüm.
  Ben, bir manava gittim. ……… gördüm
  Ben, bir hayvanat bahçesine gittim. ……… gördüm.
  Ben, bir uzay gemisindeydim. ……… gördüm. 

Örnek Uygulama:
  A: Ben, bir manava gittim. Karpuz gördüm.
  B: Ben, bir manava gittim. Karpuz ve kiraz gördüm.
  C: Ben, bir manava gittim. Karpuz, Oyun Saati Etkinlikleri - Akılda Tutma Oyunu 2

26. oyun saati etkinlikleri  ››  akılda tutma oyunu 2

 r Çocuklardan oturdukları yerde gözlerini kapamalarını isteyin. Mekânda bir dğeişiklik yapın ya da 
mekânda bulunan objelerin yerlerini değiştirin. Çocuklardan yaptığınız değişiklikleri bulmalarını isteyin.

27. oyun saati etkinlikleri  ››  akılda tutma oyunu 

 r Çocuklardan 2 gönüllü seçin ve çocukların birbirlerine arkalarını dönmelerini ve üzerlerinde 
değişiklikler yapmalarını isteyin. Örneğin, paçalarını katlayabilir, düğmesini açabilir gibi… Daha sonra 
çocukların yüz yüze dönmelerini ve birbirleri üzerindeki değişiklikleri fark etmelerini isteyin.

28. oyun saati etkinlikleri  ››  akılda tutma oyunu 

 r Farklı objeler bulun. Kalemler, kırtasiye malzemeleri, kâğıtlar… Objeleri bir sıra ile dizin ve çocukların 
arkalarını dönmelerini isteyin. Daha sonra objelerin yerlerini değiştirin ve çocukların yerleri ya da sırası 
değişen objeleri bulamalarını isteyin. Bu çalışmada süre de tutarak ya da çocukları gruplara ayırarak 
oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

29. oyun saati etkinlikleri  ››  bamya bamya bamya

süre: 15 dakika

 r Çocuklara farklı dilde konuşan insanların ne hissettiklerini, ne söylediklerini anlayıp anlayamayacağımızı 
sorun. Ses tonu, mimik, beden dili gibi iletişimin diğer unsurlarının da bir insanı anlamak için önemli 
olduğunu söyleyin. Çocukları ikili gruplara ayırın ve bir mekân verin. Örneğin market, kırtasiye, 
oyuncakçı gibi… Çocuklara “Öyle bir dil kullanıyorsunuz ki, bu dilde sadece bir kelime var… O da 
Bamya!” deyin. Şimdi sadece bamya kelimesini kullanarak konuşmaya ve anlaşmaya çalışın.
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30. oyun saati etkinlikleri  ››  harfli diyalog 

süre: 15 dakika

 r Çocuklardan iki gönüllü seçin ve ortak bir konu seçin. Futbol, oyunlar, oyuncaklar, çizgi filmler, filmler, 
internet oyunları… Birbirleri ile konu ile ilgili karşılıklı olarak konuşacaklarını söyleyin. Konuşmaya 
başlarken de, sizin söyleyeceğiniz ilk harf ile cümleye başlamalarını söyleyin. 

 r Örneğin,
Gönüllü: A
1. Çocuk: Araba oyunlarını seviyorum.
Gönüllü: H 
2. Çocuk: Hangi araba oyununu? Bir sürü araba oyunu var.

31. oyun saati etkinlikleri  ››  duygulu cümleler

süre: 20 dakika

 r Çocuklara, “Eeee…, Aaaa….., Haydi…., Evet…., Hayır…” gibi.. ya da “Hay bum çika bum. Sey bum 
çika çika bum. Sey bum çika çika çika çika çika çikara bum” gibi uydurulmuş bir cümleyi ağlayarak, 
gülerek, kızarak, yorgun, sıkıntılı, korkmuş, heyecanlanmış, mutsuz olmuş, umursamaz ses tonları ile 
söylemelerini isteyin.

32. oyun saati etkinlikleri  ››  ben kimim? 

süre: 30 dakika

malzemeler: Şapka, post-it, kalem

 r Bir şapkanın üzerine pop-it yapıştın ve üzerine isimler yazın. Yazdığınız şeyler, kişi ya da objeler olabilir. 
Örneğin, Einstein ya da heykel gibi… Daha sonra post-iti çocuğun şapkasına yapıştırın ve arkadaşlarına 
“Ben kimim?” sorusunu sormasını isteyin. Diğer çocuklar da, ismi söylemeden ip uçları vererek 
arkadaşlarının şapkasında yazan kelimeyi bulmalarını isteyin. Örneğin, heykel: Çamurdan yapılmışsın, 
hiç hareket edemezsin, seni bir heykeltıraş yapmış.

33. oyun saati etkinlikleri  ››   burada  nerede? 

süre: 20 dakika

malzemeler: Karton, tahta kalem

uygulama adımları:

 r Çocuklara karışık bir şekilde sayılar, meyve isimleri, şehir isimleri verin. Verdiğiniz isimleri tahtaya/
kartona yazın ve aşağıdaki şekilde oyunun nasıl oynanacağını anlatın. 

 r Armut olan çocuk, “Armut burada kiraz nerede?” sorusunu sorar, hızlı bir şekilde kiraz olan çocuk da 
“Kiraz burada muz nerede?” sorusunu sorar. Her isim söylediğinde tahtadan silinir. Herkes hızlı bir 
şekilde söylenenleri takip eder ve oyuna katılır. Şaşıran ya da bekleyen çocuk yanmış olur.
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34. oyun saati etkinlikleri  ››  görmeden tarif et

malzemeler: Kâğıt, kalem

uygulama adımları:

 r İki gönüllü çocuk seçin. Çocuklardan birbirlerine arkalarını dönmelerini isteyin. Çocuklardan biri 
tahtada çizim yapacak, diğeri ise sizin verdiğiniz şekilleri diğer arkadaşına anlatacak şekilde bir 
düzenleme yapın. Çocuklardan bir tanesi tahtaya yüzünü dönerek, çizim yapmaya hazırlanır. Tahtaya 
çizim yapacak çocuk, soru soramaz. Diğer çocuk ise, arkadaşına çizmesi için bir şekil tarif edecektir 
ama arkadaşının ne çizdiğini göremez. Her ikisi de birbirlerine arkaları dönük olacak. Çizimi tarif edecek 
çocuğa kare, üçgen, daire, prizma, küp gibi şekillerden rast gele bir şekil oluşturun.

 r Şekli çocuğa verin ve hiç kimseye göstermeyerek, arkadaşına 
şekli tarif etmesini isteyin. Yapacağı tarifte, şekillerin 
isimlerini (kare, üçgen daire) kullanamaz. Çocuklara nasıl tarif 
edebileceklerini bir örnek vererek anlatabilirsiniz. (Sağa doğru 
5 karış uzunluğunda düz bir çizgi çiz, şimdi çizginin bitiminde 
aşağıya doğru 2 karış uzunluğunda bir çizgi çiz… gibi) Şekli 
çizen çocuk soru soramaz ve konuşamaz. Şekli anlatan çocuk da, 
arkadaşının ne çizdiğini, tamamlayıp tamamlamadığını göremez, 
soru soramaz. Bu aşamadan sonra çocukların şekillerini  
karşılaştırın ve neden  
anlaşamadıklarını sorun.

35. oyun saati etkinlikleri  ››  gözüm kapalı çizerim

süre: 20 dakika

malzemeler: Resim kâğıdı, kalem

uygulama adımları:

 r Çocuklara resim kâğıtlarını dağıtın. Herkesin bildiği bir obje seçin. Örneğin araba, elma, dikdörtgen 
gibi… Daha sonra çocuklara resim kâğıtlarını dağıtın ve kâğıdın bir yüzüne isimlerini yazmalarını 
ve kâğıdı ters çevirmelerini isteyin. Kâğıdın diğer yüzüne de çocukların gözleri kapalı bir şekilde 
oturdukları yerde söylediğiniz objeyi çizmelerini isteyin. Çocuklar, çizimlerini tamamladıktan sonra 
kâğıtları toplayın ve duvara asın. Daha sonra herkesin, isimlerini görmeden çizdikleri resmi bulmalarını 
isteyin.

36. oyun saati etkinlikleri  ››  ne yapıyorsun? 

süre: 15 dakika

 r Çocuklardan bir halka şeklinde ayakta durmalarını isteyin. Ortada bir ebe seçin. Oyunu çocuklara 
anlatın. Halkadaki çocuklar karışık bir şekilde ebeye gidip “Ne yapıyorsun?” sorusunu sorar ve ebe ne 
yapıyorsa farklı bir şey söyler. Örneğin kitap okuyorsa, “Dans ediyorum!” der ve arkadaşının yerine 
geçer. Soran kişi ebe olur ve dans etmeye başlar. Biri gelip soru sorana kadar dans eder.

uygulama notu: Bu oyunu hastanelerde oynamak güç olabilir. Aile Evi’ndeki çocuklarla 
uygulayabilirsiniz.
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37. oyun saati etkinlikleri  ››  büyük bulmaca 

süre: 20 dakika

malzemeler: A5 kâğıtlar, kalem

ön hazırlık: A5 boyutundaki kâğıtlara alfabedeki harfleri tek tek yazın ve bir set oluşturun. Bu setten de 
2 kopya hazırlayın. 

uygulama adımları:

 r Hazırladığınız bu harf kartlarını açık bir şekilde bir yere dizin. Çocukların yan yana oturmalarını isteyin. 
Yere ya da herkesin görebileceği bir yere harf kartlarını kullanarak bir kelime yazın. Çocukları gruplara 
ayırın ve her grubun en fazla 3 harf kullanarak, yerde yazan kelimeye eklemeler yaparak yeni kelimeler 
bulmalarını isteyin. 

38. oyun saati etkinlikleri  ››  balondan canavarlar 

süre: 20 dakika

malzemeler: Balon, yapıştırıcı, resimli dergi ve gazeteler, oynayan gözler, makas

uygulama adımları:

 r Her çocuğa bir balon verin ve resimli gazete ve dergilerden kesilmiş göz, kulak, ağız, burun ve saç 
görselleri yapıştırıcı ile balona yapıştırarak insanlar ya da uzaylılar tasarlayabileceklerini söyleyin. 

 r Balon tasarımları bittikten sonra, çocuklardan balonları rastgele birbirleriyle değiştirmeleri ve herkesin 
yakaladığı balona bakarak, balondaki yüz ifadesine ya da tasarımına göre ona bir isim vermesini ve 
birine benzetmesini isteyin.

uygulama notu: Göz, kulak vb. süsleme parçalarını renkli kağıt ve kartonlardan da çocuklarla birlikte 
hazırlayabilirsiniz.
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39. kukla 

süre: 60 dakika

malzemeler: Hijyenik eldiven, gazlı bez, maske, keçeli kalem, kağıt bant, makas, yapıştırıcı, sticker veya 
yapışkanlı pullar, kurdeleler

 Kukla

ön hazırlık: Öncelikle kuklayı oluşturacak temel malzemeleri masaya koyun. Süsleme malzemelerini 
sonradan ortaya çıkartın. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Masadaki malzemeleri kullanarak bir kukla yapacağınızı söyleyin. 

 r Eldivenin parmakları veya tamamını kuklanın temelini oluşturmak için kullanın. Gazlı bez, maske kağıt 
bant da kullanılabilir.

 r Kuklanın ana hatları çıkınca, detaylar için diğer malzemeleri kullanın. Örnek; keçeli kalemle yüz 
detayları çizmek, kurdele veya sticker ile süslemek, gazlı bez ile elbise yapmak gibi. 

 r Çocukla bu kuklanın ne olduğunu konuşun. Bir adı var mı? Nerede yaşıyor? Neler sever?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk 
varsa sonunda yapılan maskeler yan yana koyabilir ve her çocuktan kendi kuklasını anlatmasını 
isteyebilirsiniz.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. 

Etkinlik Sonrasına Öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile kukla hakkında konuşun. Çocukların hastanede 
farklı duygular yaşayabileceğini, bazı günler mutlu hissederken, bazı günler sinirli veya hüzünlü 
olabileceklerini belirtin. Anneye bu kuklayı hastane sürecinde kullanabileceğini ve çocuğun duygularını 
bu kukla üzerinden araştırabileceğini anlatın. “Bu ..(kuklanın ismi). Bugün nasıl hissediyor? Acaba 
buradan sıkıldı mı?” gibi sorularla çocukla iletişim kurulabilir. Çocuklar her zaman kendilerini anlatan bir 
kukla yapmayabilir, fakat gene de 3. şahıs üzerinden konuşmak kolaydır. Çocuk kuklayı benimsemiş ise, 
hastane personeli de bu aracı kullanabilir. 
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40. mekn yarat

süre: 60 dakika

malzemeler: Karton kağıt, gazlı bez, pamuk, renkli kağıtlar, pastel boya, kuru boya, sulu boya veya keçeli 
kalem, dergiler, kağıt bant, makas, yapıştırıcı, sticker veya yapışkanlı pullar, kurdeleler

 Mekân Yarat

ön hazırlık: Öncelikle malzemeleri masaya dizin. Eğer bir boya tercihi varsa, sadece onu kullanabilir veya 
karıştırabilir. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuk daha önce kukla çalışmasını yaptıysa ve kuklası yanındaysa onu da kullanabilirsiniz. Eğer yanında 
yoksa onu hayal ederek bu çalışmayı yapabilir. Eğer kukla yapmadıysa, o zaman sevdiği bir oyuncağı 
veya film/çizgi film karakterini düşünerek yapabilir. 

 r Masadaki malzemeleri kullanarak daha önce yarattığı kuklaya ya da sevdiği karaktere bir mekân 
yapacağınızı söyleyin. 

 r Öncelikle bu kukla/karakter nasıl bir yerde yaşayabilir, onu düşünmesini isteyin. Bu yerin tamamen 
hayali veya gerçekçi bir yer olabileceğini belirtin. Örnek; burası bir ev, bir oda, bir mağara, uzayda bir 
gezegen veya doğada herhangi bir yer olabilir. Biraz fikir ortaya çıktıktan sonra, malzemeleri kullanarak 
bu mekânı kuklası için yaratmasını isteyin. Bu 3 boyutlu bir çalışma olabilir. 

 r Temel oluşunca, detaylar ve süslemeler için diğer malzemeleri kullanın. 

 r Çocukla bu yerin neresi olduğunu konuşun. Bir adı var mı? Güvenli mi? Kuklanın ihtiyacı olan neler var?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda yapılan mekânlar ortaya konur ve herkes kendi yarattığı mekânı anlatır. 

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile bu çalışma hakkında konuşabilirsiniz. 
Anneye kuklayı ve ona özel yapılmış mekânı hastane sürecinde kullanabileceğini anlatın. “Bu mekânın 
neleri bu kuklaya iyi geliyor? Acaba senin neler hoşuna giderdi?” gibi sorularla çocukla iletişim 
kurulabilir. Çocuklar mekânsal ihtiyaçlarından bahsediyorsa, onları hastane ortamında olabilecek kadar 
gerçekleştirmeye çalışabilir.
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41. güvenli bir yer

süre: 45 dakika

malzemeler: A4 kağıt ya da orta boy resim kağıdı, pastel boya, kuru boya, sulu boya veya keçeli kalem, 
dergiler, yapıştırıcı ve makas 

 Güvenli Bir Yer

ön hazırlık: Boya çeşitlerini masaya dizin. Eğer bir boya tercihi varsa, sadece onu da kullanabilir. Dergiler, 
yapıştırıcı ve makası da kenara koyun. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuktan kendini iyi, huzurlu ve güvende hissettiği bir yer hayal etmesini isteyin. Bu yer gerçek bir yer 
olabileceği gibi hayali bir mekân da olabilir.

 r Bazı çocuklar kendilerini nerde iyi hissettiklerini düşünemeyebilir. Fazla yönlendirme yapmadan, fikir 
vermeden kendisine iyi gelen yeri bulmasına yardımcı olun. İstediğin gibi rahat olduğun, kendini iyi 
ve huzurlu hissettiğin bir yer olsaydı, bu nasıl bir yer olurdu? Kapalı bir mekân mı, açık bir yer mi? gibi 
sorularla çocukları yönlendirin.

 r Düşündüğü yeri kağıda aktarmasını isteyin. Bunu yaparken boyaları kullanabilir. İhtiyaç duyarsa 
dergilere bakıp, resimleri keserek bir kolaj da yapabilir.

 r Çocukla bu yerin özelliklerini konuşun. Gerçek bir yer mi? İyi gelen şeyler ne? Hayal edebilir mi? Bunu 
ilerde nasıl kullanabilir?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa, 
sonunda herkes güvenli yeri ile ilgili istediği kadar bilgi paylaşması sağlanabilir.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile resmi paylaşın. Çocukların hastanede zor 
zamanlar geçirebileceklerini ve bazen kendilerini güvende hissetmeyebileceklerini belirtin. Anneye 
bu resmi hastane sürecinde kullanabileceğini ve çocuğun zor zamanlarında bu yeri düşünmesini ve 
gevşemesini isteyebileceğini anlatın. Hastane personeli de bu resimleri kullanabilir, işlem sırasında bu 
resmi çocuğa hatırlatabilir. Resim yatağının yanına yapıştırılabilir.
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42. çöpe atılacak resim

süre: 45 dakika

malzemeler: A4 kağıt veya orta boy resim kağıdı, pastel boya, kuru boya, sulu boya veya keçeli kalem, 
dergiler, yapıştırıcı, makas

ön hazırlık: Boya çeşitlerini masaya dizin. Eğer bir boya tercihi varsa, sadece onu da kullanabilir. Dergiler, 
yapıştırıcı ve makası da kenara koyun. 

uygulama adımları:

 r Çocuğu rahatsız eden olumsuz bir duyguyu veya olayı düşünmesini isteyin. Bu somut bir olay 
olabileceği gibi daha genel durumu ifade eden bir duygu da olabilir. Çocuğun ağrısı var ise, bu bir ağrı 
da olabilir.

 r Düşündüğünü kağıda aktarmasını isteyin. Bunu yaparken sadece renkleri kullanabilir. Duygusunu 
anlatan bir resim de çizebilir. İhtiyaç duyarsa dergilere bakıp, resimleri keserek bir kolaj da yapabilir.

 r Bu resmin kimse tarafından görülmeyeceğini belirtin.

 r Eğer isterse resim bittikten sonra, aynı kağıda ya da farklı bir kağıda bakıp düşündüklerini de yazabilir. 

 r Ardından bu duygu veya durum ile vedalaşıp, onu istediği şekilde çöpe atmasını isteyin. Bu şekilde 
olumsuzluğun kendilerinden uzaklaştığını düşünmelerini isteyin.

 r Çocukla böyle duygularla neler yapılabileceğini konuşun. Bunu çöpe atarken ne hissetti? İyi geldi mi? 
Bunu ilerde nasıl kullanabilir?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes yaptığını göstermeden, sadece istediği kadar bilgi paylaşır. 

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan aktiviteyi paylaşın. 
Çocukların hastanede zor zamanlar geçirebileceklerini ve bazen olumsuz duyguları konuşmak 
istemeyebileceklerini belirtin.  Anneye “yazıp/çizip göstermeden yırtıp çöpe atma” çalışmasını, hastane 
sürecinde kullanabileceğini ve çocuğun zor zamanlarında bunun onu rahatlatabileceğini anlatın. 
Burada annenin kesinlikle çocuğa saygı göstermesi ve resme bakmaya ya da okumaya çalışmamasının 
önemini vurgulayın. 



32

sanat etkinlikleri

43. kutu heykeli 

süre: 60 dakika

malzemeler: İlaç kutuları, akrilik boya, fırça, su için kap, kağıt bant, makas, kurdele, boncuk, ponpon 

 Kutu Heykeli

ön hazırlık: Kutuların içlerini boşaltıp, kapatın ve masaya dizin. Süs için kullanılabilecek malzemeleri de 
tanıtın. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuklardan ilaç kutularından istediği bir şeyin heykelini yaratmasını isteyin. Bu bir araba, robot, 
hayvan, insan veya eşya olabilir. 

 r Kutuları kağıt bant ile birleştirebilir, kesebilir ve yapıştırabilir.

 r Kutuların istenilen şekilde durabilmesine ve boyanmasına gerekirse yardımcı olun. Bittiğinde, istenirse 
başka malzemeler de ekleyerek süslemesini isteyin. 

 r Çocukla bu heykelin ne olduğunu konuşun. Eğer bir araç, hayvan veya robotsa adı nedir? Nerede 
yaşıyor? Çeşitli güçleri var mı?  

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda yapılan heykeller yan yana konur ve üzerinde konuşulur. Herkes kendi heykelini anlatır.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. Eğer çocuk fırçayı zor tutuyorsa, kalın fırça 
verebilir veya fırçayı uygun bir şekilde eline tutturabilirsiniz.

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile heykeli paylaşın. Çocukların hastanede 
kendilerini güçsüz hissedebileceğini anlatın. Anneye bu heykeli hastane sürecinde kullanabileceğini ve 
çocuğun kendi güçlü yanları hakkında da konuşabileceğini belirtin. Çocuklar bazen hastane sürecinde 
bunu unutabilir, fakat hatırlatmak önemlidir.
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44. görsel günlük 

süre: 60 dakika

malzemeler: A4 kağıt, pastel boya, kuru boya, sulu boya veya keçeli kalem, dergiler, krapon kağıdı, 
yapıştırıcı, makas, kurdele, boncuk, simli kalem vs. 

 Görsel Günlük

ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinden yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Aşağıdaki nottan yararlanarak görsel günlük ne demek anlatın. 

gönüllüye bilgi notu: Sanatçı Hundertwasser’ın tanımladığı Görsel Günlük, o gün hissettiğiniz 
duygular, hayalleriniz, istekleriniz, belirli konulardaki düşünceleriniz veya şikayetleriniz hakkında 
olabilir. Aslında normal bir günlük gibidir, tek farkı resimler veya imgelerle süslenmiştir. Hem yazılar, 
hem çizimler/resimler, hem de kesilmiş resimlerden oluşabilir.

 r Temeli oluşturmak ve üstüne başka katlar yapmak üzere, sayfayı istediği şekilde boyamasını isteyin. 
Hepsini boyayabilir veya beyaz alanlar bırakabilir.

 r Sayfanın temeli hazır olduktan sonra, üstüne içinden gelen bir şey çizmesini isteyin. Dergilere bakıp, 
onu çeken resimleri kesip sayfaya ekleyebilir. Krapon kağıdı, boncuklar, sim, pullar, kurdele gibi 
dekoratif malzemeler ekleyebilir. İsterse daha boyayabilir.

 r Sonrasında bu resme bakıp, aklından geçenleri sayfaya yazmasını isteyin. Bu aklından geçen bir 
düşünce, bir şarkı sözü veya sadece bir kelime olabilir. Sayfanın herhangi bir yerine, isteği şekilde 
yazabilir. 

 r Çocukla bu sayfayı yapmanın ona nasıl hissettirdiğini konuşun. Eğer isterse başka sayfalarla devam 
edebilir, bunu bir defter haline getirebilir. Bunu kimsenin görmesi gerekmediği, ona özel olabileceğini 
hatırlatın.

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes sadece isterse yaptığını gösterir, sadece istediği kadar bilgi paylaşır.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun. Eğer çocuk fırçayı zor tutuyorsa, kalın fırça 
verebilir veya fırçayı uygun bir şekilde eline tutturabilirsiniz.

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan aktiviteyi paylaşın, fakat çocuğun 
yaptığı içeriği paylaşmayın. Çocukların hastanede zor zamanlar geçirebileceklerini ve bazen olumsuz 
duyguları konuşmak istemeyebileceklerini belirtin. Anneye bir günlük tutmanın hastane sürecinde 
faydalı olabileceğini ve çocuğu rahatlatabileceğini anlatın. Burada annenin kesinlikle çocuğa saygı 
göstermesi ve okumaya çalışmamasının önemini vurgulayın. Anne de çocuğun ihtiyaç duyduğu 
zamanlarda, çocuğa biraz alan tanıyarak, onu günlük tutması için cesaretlendirebilir.



34

sanat etkinlikleri

45. beni mutlu eden şeyler

süre: 45 dakika

malzemeler: Büyük resim kağıdı, renkli kartonlar, dergiler, pastel boya, kuru boya, sulu boya veya keçeli 
kalem, krapon kağıdı, yapıştırıcı, makas

 Beni Mutlu Eden Şeyler

ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinde yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Kolaj çalışması yapmış mı diye sorun, eğer yapmadıysa aşağıdaki nottan faydalanarak kolajın ne demek 
olduğunu anlatın. 

gönüllüye bilgi notu: Kolaj, düz bir yüzey üzerine çeşitli resim, renkli kağıt, yazı ve benzeri 
malzemelerin yapıştırılması ile yapılan bir sanat tekniğidir.

 r Çocuğa, onu mutlu eden şeyler konulu bir kolaj yapacağınızı anlatın ve kendini mutlu eden şeyleri 
düşünmesini isteyin.

 r Dergileri alıp, sayfaları karıştırmasını ve bir şekilde ilgisini çeken veya iyi gelen şeylerin resimlerini 
kesmesini isteyin. Bu süreçte, önce o sayfayı kopartmak ve sonra kesmek daha kolay olur.  

 r Resimleri topladığında, bir kartona veya resim kağıdına istediği şekilde yapıştırabilir. 

 r Eğer isterse bitirdikten sonra boyalarla aralarına birşeyler ekleyebilir. Resmini bulamadığı sevdiği 
şeyleri çizebilir.

 r Çocukla bu kolajı yapmanın ona nasıl geldiğini konuşun. Ne düşündü? Resimler neyi ifade ediyor? 
Bunları günlük hayatında yapıyor mu?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes kolajlarını ortaya koyar ve istediği kadar bilgi paylaşır.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken boyamada zorlanabilir. Mutlaka yardım isteyip 
istemediğini sorun, gerekirse yapmasına yardımcı olun.

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan çalışmayı paylaşın. Çocukların 
kendilerini mutlu eden ve onlara iyi gelen şeyleri bilmeleri çok önemlidir. Bunlar onların içsel 
kaynaklarıdır. Bazen insanlar mutsuz hissettiklerinde, onlara nelerin iyi geldiğini hatırlayamazlar. Bu 
nedenle, hastanede zor zamanlar geçirdiklerinde bunları hatırlatmak, gerekirse bu resme bakarak 
denemek iyi gelebilir. 
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46. dilek bebekleri

süre: 45 dakika

malzemeler: Dil çubuğu, pipo telleri, krapon kağıdı, varsa kumaş parçaları, keçeli kalem, yün/ip veya 
kurdele, boncuk, sallanan gözler, yapıştırıcı, makas

 Farklı Kültürlerden Dilek Bebekleri Görselleri

ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. 

uygulama adımları:

 r Çocuğa bir dilek bebeği yapacağınızı söyleyin. Aşağıdaki nottan faydalanarak Dilek Bebeklerini anlatın 
ve tablet üzerinden resimleri gösterin.

gönüllüye bilgi notu: “Dilek bebekleri dünyanın pek çok yerinde insanların kaygılarından kurtulmak 
için yaptıkları küçük bebeklerdir. Mesela uyuyamayan çocuklar veya üzgün anneler gibi. Bu insanlar 
her kaygı için bir küçük bebek yaparlar. Sonra kaygılarını veya üzüntülerini bu bebeğe söyler ve onu 
yastıklarının altına koyarlar. İnanışa göre, dilek bebekleri bütün kötü duyguları insanlar yerine taşır. 
Sonra insan kaygılarından kurtulmuş olarak uyanır.” 

 r Öncelikle küçük bir kağıt parçasına kaygısını veya olumsuz herhangi bir duygusunu yazmasını isteyin. 

 r Çocuğa bir dil çubuğu verin ve bu kağıdı etrafına sıkıca dolamasını isteyin. 

 r Yün, ip, kurdele veya kumaş parçası ile etrafını sarması için yönlendirin. Bittiğinde, pipo teli ile etrafını 
sarmasını isteyin. Telin iki ucu uzun olarak kalsın ve bu uçlar kolları oluştursun.

 r Sonrasında, yüz detaylarını tamamlamasını isteyin. Yün, ip veya kurdeleden saç yapabilir. 

 r İsterse daha fazla detay katabilir ve krapon kağıdı veya daha fazla kumaş ile kıyafet yapabilir. 
Boncuklarla süsleyebilir. Keçeli kalem ile kaş, burun, kulak veya kolye, küpe çizebilir. 

 r Çocukla bu bebek hakkında konuşun. Bu dilek bebeğinin adı ne olabilir? Bu bebeğin dileği ne olabilir? 
Yaparken nasıl hissetti? İyi geldi mi? Bunu ilerde nasıl kullanabilir?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes sadece istediği kadar bilgi paylaşır. 

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun, 
gerekirse yapmasına yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan aktiviteyi paylaşın. 
Çocukların hastanede zor duygular yaşayabildiklerini ve bazen bu olumsuz duyguları ebeveynleri 
kaygılandırmamak için konuşmak istemeyebileceklerini belirtin.  Anneye dilek bebeklerini hastane 
sürecinde çocuğu ile kullanabileceğini ve hatta kendi de kaygılandığında deneyebileceğini anlatın. 
Burada annenin çocuğa saygı göstermesi ve yazdıklarını okumaya çalışmamasının önemini vurgulayın. 
Her duygu için farklı bebek yapılabilir. 
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47. ben ünlü olsam...

süre: 45 dakika

malzemeler: Beyaz ve renkli kartonlar, dergiler, pastel boya, kuru boya veya keçeli kalem, krapon kağıdı, 
yapıştırıcı, makas

 Ben Ünlü Olsam

ön hazırlık: Beyaz kartonu CD kapağının iki katı olacak şekilde kesin ve ortadan ikiye katlayın. Böylece 
çocuk bir CD’nin hem arka ve hem de ön yüzünü tasarlayabilir. Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinde 
yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuklara daha önce kolaj çalışması yapıp yapmadıklarını sorun. Eğer yapmadıysa kolajın ne demek 
olduğunu aşağıdaki nottan faydalanarak anlatın. 

gönüllüye bilgi notu: Kolaj, düz bir yüzey üzerine çeşitli resim, renkli kağıt, yazı ve benzeri 
malzemelerin yapıştırılması ile yapılan bir sanat etkinliğidir.

 r Çocuğun, çok ünlü bir şarkıcı olduğunu hayal etmesini isteyin. Nasıl biri olurdu, ne tarz şarkılar söylerdi, 
ismi ne olabilirdi veya grubunda başka kimler olurdu düşünmesi içim yönlendirin. 

 r Şimdi kartonu alarak, ön tarafına kendi CD’sinin kapağını tasarlamasını isteyin. Dergileri alıp, sayfaları 
karıştırabilir ve uygun resimler veya sözcükleri kesebilir. Kendi çizimlerine bunları ekleyebilir. İsmi veya 
grubunun adı ne olurdu yazmasını isteyin. 

 r Arka kapak için de şarkı isimleri yazmasını isteyin. Bunlar kendi yazdığı şarkılar olabilir ve onunla veya 
yaşadıkları ile ilgili olabilir. Mesela; “Sonunda iyileştim!, Doktor, doktor baksana!, Yatakların kralı” gibi.

 r Eğer isterse içine kısaca sanatçı ile ilgili bilgi veren ve hayatını anlatan bir yazı yazabilir. Bu hayali de 
olabilir. 

 r Çocukla bu kolajı yapmanın ona nasıl geldiğini konuşun. Bu sanatçıyı ve müziğini tanıtmasını isteyin.

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes CD kapaklarını ortaya koyar ve istediği kadar bilgi paylaşır.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun, 
gerekirse boyamasına veya kesmesine yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan çalışmayı paylaşın. Eğer çocuğun 
ilgili ise, anne bu şarkılara söz yazmasını isteyebilir. Hatta müzik bile oluşturabilirler.
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48. zıtlıklar

süre: 30 dakika

malzemeler: A4 kağıt, pastel boya, kuru boya, sulu boya veya keçeli kalem. 

 Zıtlıklar

ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Tablet üzerinde yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuk ile zıtlıklar üzerine konuşun. Mesela; hoşuna giden ve gitmeyen şeyler, başarılı olduğu ve 
geliştirmesi gereken yönler, insanların iyi ve kötü özellikleri gibi. 

 r Şimdi kağıdı yatay tutmasını ve iki kısa kenarı ortaya doğru kıvırmasını isteyin. Kağıdın 2 ucu birbirine 
değerek, iki tarafa açılan kapı gibi görünmeli.  

 r Kağıdın dış tarafına hoşuna giden, sevdiği bir şey çizmesini isteyin; barış, mutluluk, iyi kalpli olmak, 
sevdikleri bir insan gibi.

 r İç tarafına ise, hoşlarına gitmeyen ve dış kapaktakinin zıttı olan bir şey çizmelerini isteyin; savaş, 
üzüntü, kıskançlık, canlarını acıtan bir sağlık işlemi gibi. 

 r Çocukla zıtlıkları yapmanın ona nasıl geldiğini konuşun. Neler fark etti? Bu resmi açık mı bırakmak ister, 
yoksa kapatmak mı? İç ve dışın hiç ortak noktaları var mı?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes yaptıklarını ortaya koyar ve istediği kadar bilgi paylaşır.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun, 
gerekirse boyamasına yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan çalışmayı paylaşın. Bazen zıt gibi 
görünen özelliklerin aynı kişi tarafından ya da aynı anda yaşanabileceğini söyleyin. Bir kişiyi hem sevip, 
hem de kızabiliriz ya da hem güçlü bir çocuk olup, hem de canımız acıdığında ağlayabiliriz gibi. 
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49. bilgelik kartları

süre: 60 dakika

malzemeler: Beyaz kartonlar, dergiler, elişi kağıdı, pastel boya, kuru boya veya keçeli kalem, yapıştırıcı, 
makas

 Bilgelik Kartları

ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Beyaz kartonları iskambil kağıtları büyüklüğünde kesin. Tablet 
üzerinde yapılmış örneklere bakabilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuğa bilgelik kartı nedir anlatın; “İnanmak istediğimiz olumlu düşüncelerin üzerinde yazdığı kartlara 
bilgelik kartı denir. Bazı insanlar bu kartlarda yazan cümleleri günde 40 defa okur, yavaş yavaş inanmaya 
başlar ve sonra da hayatında gerçekleştirir. Bazı insanlar da yatarken okurlar. Böylece sabah daha mutlu 
ve enerjik uyanırlar.”

 r Çocuktan kendi hakkında inanmak istediği veya hayatında görmek istediği olumlu cümleler 
düşünmesini isteyin. Mesela; “Ben çok cesurum.” “İhtiyacım olan herşey karşıma çıkıyor.” “Ben çok 
yaratıcıyım.” 

 r Şimdi düşündüğü her cümle için bir kart yapmasını isteyin. O cümleyi anlatan bir resim yapabilir, 
dergileri alıp, sayfaları karıştırabilir ve uygun resimleri veya sözcükleri kesebilir. Kendi çizimlerine 
bunları ekleyebilir. Cümleyi de karta yazmasını isteyin. 

 r Çocukla bu kartları hazırlamanın ona nasıl geldiğini konuşun. Bu cümleleri düşünmek zor geldi mi? İyi 
geldi mi? Bunu ilerde nasıl kullanabilir?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes kartlarını ortaya koyar ve istediği kadar bilgi paylaşır.

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun, 
gerekirse boyamasına veya kesmesine yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan çalışmayı paylaşın. Hastanede 
kaldıkları sürece bu kartları kullanabilir ve yatmadan önce veya gün içinde tekrarlayabilirler. Sesli 
olarak bu cümleleri söylemenin bilinçaltını harekete geçirdiğini ve daha olumlu bir enerji getirdiğinden 
bahsedin. Anne ve çocuk birlikte daha fazla bilgelik kartı yapabilirler. 
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50. akordiyon kitap

süre: 60 dakika

malzemeler: Beyaz resim kağıdı, kalın karton, elişi kağıdı, pastel boya, kuru boya veya keçeli kalem, 
yapıştırıcı, makas

 Akordiyon Kitap

ön hazırlık: Malzemeleri masaya dizin. Beyaz resim kağıdını alıp ince uzun şeritler halinde kesin. Tablet 
üzerinde yapım adımlarını takip edebilirsiniz.

uygulama adımları:

 r Çocuğa akordiyon kitap yapacağınızı söyleyin ve örnek resim gösterin. 

 r İnce uzun kesilmiş, dikdörtgen şeklindeki kağıtları alıp, akordiyon şeklinde katlamasını isteyin. Eğer 
daha çok sayfalı bir kitap isterse, kesilmiş resim kağıdından aynı genişlikte olanı, kısa kenarları birbirine 
yapıştırarak uzatabilir.  

 r Kalın kartonu katlanmış halde olan sayfalardan azcık daha büyük şekilde kesmesini isteyin. Bu kartonu 
ilk ve son sayfaların üzerine yapıştırarak kitabına kapak yapmasını isteyin. İsterse elişi kağıdı veya 
krapon kağıdı ile bu kapakları kaplayabilir. Ya da kapaklara resim çizebilir. 

 r Kitabı kapatmak için bir kurdele veya ip seçmesini ve sadece orta yerinden kapaklara yapıştırmasını 
isteyin.

 r Bu kitabın içini nasıl doldurmak istediğini sorun. Bu aile fotoğrafları için bir kitap olabilir veya 
hoşlandığı şeylerin resimlerini ekleyebilir. Şiirler veya hikayeler olabilir veya arkadaşları için bir anı 
defteri olabilir. Karar verince içini doldurmasını ve süslemesini isteyin.

 r Çocukla bu kitap hakkında konuşun. Bu kitabın başlığı ne olabilir? Yaparken nasıl hissetti? Bunu ilerde 
başka nasıl kullanabilir?

uygulama notu: Eğer bir çocuk katılıyorsa, yönerge aynen kullanılır. Eğer birden fazla çocuk varsa 
sonunda herkes kitabını ortaya koyar ve sadece istediği kadar bilgi paylaşır. 

dikkat: Çocuklar ellerinde kataterler varken zor boyayabilir. Mutlaka yardım ister mi diye sorun, 
gerekirse yapmasına yardımcı olun. 

etkinlik sonrası için öneriler: Çocuktan izin alarak anne ile yapılan aktiviteyi paylaşın. Çocukla hayal 
gücünü geliştirecek başka neler yapabilir, belirtin. Mesela hastanedeki günleri hakkında yazabilir veya 
çizebilir gibi.
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İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenen “Oyun Benim İlacım” 

projesi kapsamında hazırlanan 

bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma 

Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın 

görüşlerini yansıtmamakta olup, 

içerik ile ilgili tek sorumluluk 

KAÇUV’a aittir.


