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BASİT VE EĞLENCELİ ÖĞRENME AKTİVİTELERİ 
 

 
 
1- Başarı kutusu yapmak 
 
Çocukların hedefler belirlemesi, o şeye ulaşmak için uğraşmalarını sağlar. Zaman geçtikçe, 
daha önce başardıklarını tekrar görmelerine yardımcı olmak onlara iyi gelir. Bu onların 

motive olmalarına ve güvenle ilerlemelerine yardımcı olur. Dolayısıyla, bir “başarı kutusu” 

yapmak, çocukların başarılarını görmelerine ve büyümelerini izlemelerine yardımcı olmanın 
eğlenceli bir yoludur. 
     
    —Adım 1: Kare bir kutu alın ve bu kutuyu renkli kartonlarla kaplayın.  
 
    —Adım 2: Çocuğunuzun kutuyu içinden geldiği gibi süslemesine yardımcı olun.  
 
    —Adım 3: Okul, etkinlikler, sosyal beceriler ve ev olmak üzere 4 alan için ayrı ayrı 

“Başarılarım” sayfası oluşturun ve çocuğunuzun düzenli aralıklarla bu sayfayı doldurmasına 

yardım edin. 
 
       Örn.       Okul için —> Öğretmenimden matematik konusunda yardım istedim. 
                      Etkinlikler için —> Oyunda iyi bir skor yaptım.  
                      Sosyal beceleriler için —>  Sınıf arkadaşımın ödevini anlamasına yardım ettim. 
                      Ev için —> Akşam yemeği için masayı hazırlamaya yardım ettim.  
       
Çocuğunuzun düşünmesine yardımcı olmak için sorular sorun: 
 
              • Seni gururlandıran şey ne? 
              • En çok geliştirdiğini düşündüğün şey ne? 
              • Ne kadar çok çalıştığını kanıtlayan şey ne? 
      
 —Adım 4: Yazdığınız her bir başarıyı kesin ve kutuya atın. Yeni başarılar yazmak ve 
çocuğunuzun önceden başardığı şeyleri tekrar hatırlamak için düzenli olarak zaman ayırın. 
 
2- Çocukların önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olan kutu oyunları  
 
Kutu oyunları oynamak, çocukların matematik becerilerinden eleştirel düşünme becerilerine 
kadar önemli beceriler geliştirmeleri için eğlenceli bir yol olabilir.  
 
 
3-Evde yapılabilecek oyun aktiviteleri  
         

• Hazine Avı: Evinizde bulunması zor şeylerin bir listesini çıkarın. Eşyaları aramak hem 
bedeni hem de zihni harekete geçirmeye yardımcı olur. Arayışı çocuğunuzun yaşı ve 
yetenekleriyle eşleştirdiğinizden emin olun.  
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                — Okul öncesi dönemdeki çocuklar için: Çocuğunuzun bulmaya çalışacaklarını 
göstermek için o objelerin fotoğraflarını kullanın.  
 
               — İlkokul çağındaki çocuklar için: Çocuğunuza araması gereken şeyleri listeleyin, 
ancak listedekilerin her biri eğer isterse “resmini çizebileceğiniz bir şey olsun”. 
 
               —  Daha büyük çocuklar için: Bulması gereken şeylerin ipucu olarak bilmeceler 
kullanın. Örn. Kurudukça ıslanan bir şey bul (Havlu). 
 
         
         • Hareketli Kelime Bilmece Oyunu:  
 

Çocuğunuz muhtemelen çizgili kağıtta bazı harflerin satırların üstüne doğru uzadığını, 
bazılarının ortada kaldığını, bazılarının ise aşağıya uzadığını fark etmiştir. Bu oyunda harflerin 
görünüşünü vücut pozisyonlarına çeviriyorsunuz. Yukarıya doğru uzayan harfler için yukarı 
zıplıyorsunuz; orta boy olanlar için yerinizde duruyorsunuz; ve aşağı doğru uzayanlar için 
çömeliyorsunuz.  

Örn. “yol” kelimesinde, “y” harfi için çömeliyorsunuz, “o” harfi için yerinizde 
duruyorsunuz ve “l” harfi için zıplıyorsunuz.  Oynamaya başlamak için bir kelime listesi 
hazırlayın. Sonra listeden bir kelimeyi seçin ve çocuğunuzun ne olduğunu tahmin edip 
edemeyeceğini görmek için harfleri teker teker göstermeye başlayın.  Bu oyun özellikle 
okuma-yazma sürecinde zorluk yaşayan çocuklar için hem öğretici hem de eğlendirici olabilir.  
 
 
Sosyal-Duygusal Öğrenme Oyunları 
 
 
1- Denizyıldızı ve Hortum  
 
Amaç: Çocukların içlerinde ne kadar enerji hissettiklerini fark etmelerine yardımcı olmak. Çok 
fazla enerjileri olduğunu bildiklerinde, sakinleşmek için kendi becerilerini kullanabilir veya bir 
yetişkinden yardım isteyebilirler. 
 
Nasıl oynanır: Bir termometre resmi yapın. Bir kağıdın alt tarafına bir deniz yıldızı ve üst 
tarafına da bir hortum çizin. Çocuğunuzun denizyıldızı gibi sakin ve huzurlu hissedip 
hissetmediğini veya bir hortum gibi aşırı enerjik hissedip hissetmediğini sorun. Eğer 
çocuğunuzun enerjisi fazla çıkarsa, daha çok denizyıldızı gibi hissetmenin yolları üzerine 
tartışın. Örn. Bu enerjinin bir kısmını serbest bırakmak için top sektirmek gibi yöntemler 
kullanabilirsiniz.  
 
Bu oyunu günün farklı saatlerinde oynamayı deneyin ve çocuğunuzun enerji seviyelerini 
tanımlamasına yardımcı olun. Öz-farkındalık, çocukların öz-düzenleme becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. Öz-düzenleme, iç enerjimizi yönetmekle ilgilidir. Zor 
durumlarda çocukların duygularını ve vücut hareketlerini yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca 
dikkat etmelerine ve öğrenmelerine yardımcı olur. 
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2- Bir anlaşma yapmak 
 
Amaç: Çocukların uzlaşmayı öğrenmelerine yardımcı olmak. Bir şeyi başka bir kişinin bakış 
açısından nasıl göreceğinizi pratik yapmak, çocuğunuzun diğer insanların ihtiyaçlarını 
düşünmesine yardımcı olabilir. 
 

Nasıl Oynanır: Siz ve çocuğunuz aynı fikirde olamadığınızda, bu cümleleri kullanın: “Bunu 

istiyorsun. Bunu istiyorum. İkimizde istediğimizi nasıl elde edebiliriz? ” Ardından çözümler 
üzerinde beyin fırtınası yapın ve şu an için en iyi fikri seçin. Örn. Çocuğunuz sabah 8'de 
kurabiye pişirmek istiyorsa, en iyi çözüm iki saat beklemek olabilir, böylece kardeşi uyurken 
pişirebilirsiniz. 
 
Unutmayın: Çocuğunuz bir fikri bırakmakta zorluk çekebilir. Birlikte en iyi ikinci fikirleri 
seçebilir ve bunları özel bir kutuya koyabilirsiniz. Bir sonraki çatışmanızda, en iyi çözümü 
bulmanıza yardımcı olması için tüm bu fikirleri okuyabilirsiniz.  
 
 
*Bu oyunlar için çocuğunuza birebir destek olmanız gerekebilir.  

 

 


