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Kaan ile Nil nane ek.  

Ninene iki inek al.      

Nil ile Kaan nane al.   

Nil elek ile nane ele.   

Keke nane ekle.        

Kaan ile Nil anneni anla. 
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                 Etkinlik Saati 
 

Sevgili öğrencim, tekrardan merhaba 

Geçen hafta seninle motivasyonun ne olduğunu ve hedef belirlemenin önemi 
üzerine çalışmıştık. Senden gelecek adına kendine yeni hedef belirlemeni 

istemiştim. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışıp, asla pes etmezsen başarılı 

olacağına eminim. Unutma sana çok güveniyorum.  
 

Gelelim bu haftaya, bu hafta etkinlik saatinde seni çok güzel etkinlikler 

bekliyor.  Bu etkinlikler, ailenle kaliteli ve hoşça vakit geçirmene yardımcı 
olacaktır. Etkinlikleri anne ve baban ile okuyup uygulamanı istiyorum. 

 

Etkinlikleri yaparken o sırada yaşadığın duygu ve düşünceleri ailen ile 
paylaşmanı istiyorum. Şimdiden iyi eğlenceler sevgili öğrencim. Gelecek hafta 

görüşmek üzere          

                                                                                             
 

ETKİNLİK 1- “Sen-Ben Ben-Sen’’: Bu oyunda empati ve aile bireylerinin 

birbirlerini daha iyi anlama becerileri gelişmektedir. Oyun aile bireylerinin 

sırasıyla birbirlerini taklit etmesi ya da seçtikleri aile bireyinin rolüne bürünmeleri 
şeklinde oynanır. Oyunun kuralı her aile bireyi tüm bireyleri tek tek canlandırmak 

zorundadır. Eğer bir ev hayvanı varsa o da canlandırılabilir. 

 

ETKİNLİK 2- Sessiz Sinema: Bu etkinlikte beden dili kullanılarak duygular, 
hayvanlar, meslekler vb. canlandırılır. Konuşmak ya da ses çıkarmak yasaktır. Bir 

kişi canlandırmayı yaparken diğer aile üyeleri tahmin etmeye çalışır. Doğru 

tahminde bulunan, bir sonraki canlandırmayı yapar.  
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                               ETKİNLİK 3- Kek İle Çay Saati 

 Ölçülü davranmanın ve kurallara uymanın önemini kavramaya yönelik güzel bir 
etkinlik. Çocuğunuzla birlikte kek yapmaya ne dersiniz? Her zaman yaptığınız 

lezzetli bir kekin malzemelerini masaya koyun. İlk denemeyi hiç bir ölçü 

kullanmadan tamamen çocuğunuzun tahminleri doğrultusunda yapın. İkinci kez aynı 
keki ölçüye uygun yapın. Kekler piştikten sonra her iki keki yan yana koyun ve 

birlikte tadın. Neler yaptığınızı gözden geçirin. Ölçülü ve ölçüsüz yapılan kekler 

arasındaki farkın nedenini, belirlenen ölçülere (kurallara) uymak ve uymamak 
şeklinde açıklayın. İnsanların ölçülü, kurallara uygun davranmasının ne anlama 

geldiği ile ilgili konuşun. Bu davranışlara örnek verin. Nerede nasıl davranmak 

gerektiğini bilmenin ve uygulamanın kişilere neler kazandırdıklarını tartışın. 
Çocuğunuzdan ölçülü ve ölçüsüz davranışlara örnek vermesini isteyerek çay servisi 

yapın. 

  

ETKİNLİK 4- “Artık Büyüyorum”: Bu çalışma öncesinde tüm aile bireyleri bir 
araya gelerek aile toplantısı yapabilirsiniz. Ailedeki herkesin görevleri ve bunları 

yerine getirmediğimizde hayatımızın nasıl zorlaştığıyla ilgili sohbet etmenizi 

öneriyoruz. Önce çocuğunuzla boş bir kâğıda çerçeve çizip içine ismini ve 
yaşını  yazın, sonra, o yaştayken nasıl olduğunu ve neler yaptığını çocuğunuzla 

paylaşın. Çocuğunuzun yaşla birlikte insanların becerilerinin buna paralel olarak da 

sorumluklarının arttığını fark etmesine yardımcı olun. Sonra sırayla her aile bireyinin 
adları kâğıda yazılarak yaşlarına özgü davranış ve görevleri yazılır. 

 

ETKİNLİK 5- “Sevgi Notları” :Sabahleyin uyandığınızda bir sevgi notu almak 
kadar güzel bir şey olabilir mi? Bir akşam yatmadan önce eşinize, çocuğunuza birkaç 

satırlık bir sevgi notu yazın. Ertesi sabah okuması için uygun bir yere koyun. Bu 

nota, o gün iyi yaptığı bir şeyin farkında olduğunuzu ve onu çok sevdiğinizi 
yazabilirsiniz. 
 

Rehberlik 
 

Türkçe -1 
Çalışma Kağıdı 
 

7 



 

                     ETKİNLİK 6- “ Ailece Bulmaca Çözme” 

 
Gazetelerin hafta sonu eklerindeki bulmacaları ailece çözmek eğlenceli olabilir. 

Çocuğunuz, bulmacayı yüksek sesle okusun ve hep birlikte doğru yanıtları bulmaya 

çalışın. Böylece, çocuğunuzun genel kültürünü de geliştirmiş olursunuz. 
  

ETKİNLİK 7- “ Aile Dansı”: Herkesin sevdiği bir müzik açın ve ortalığı boşaltın. 

Birisi birkaç dakika komik hareketler yapsın. Herkes onu taklit etsin. Hareketi yapan, 
elini bir başkasının omzuna değdirince sıra ona geçsin ve herkes onun yaptığı dansın 

aynısını yapsın. Bunu istediğiniz kadar sürdürebilirsiniz. Eğer herkes dans etmekten 

hoşlanıyorsa o zaman birlikte bir kaç figür tasarlayıp dans edebilirsiniz. Bunu aile 
dansına dönüştürmek keyifli olabilir. 

                

ETKİNLİK 8- “Alışveriş Oyunu”: Evde çocuğunuzla birlikte marketlerin alışveriş 
kataloglarını kullanarak alışveriş oyunu oynamak para kavramının öğrenilmesinde 

yardımcı olacaktır. Gerçek paraları oyuna katıp listeden alınacakları seçip “Bakalım 
bunlar ne kadar tuttu ve paramız yetiyor mu? Bunları aldıktan sonra ne kadar para üstü 

almamız gerekiyor “gibi yaşına uygun sorular ve yönlendirmeler yapabilirsiniz. 

Böylece çocuğunuzun hem basit matematik hesaplamaları yapmasına hem para 
kavramını öğrenmesine hem de bilinçli tüketim hakkında bilgi sahibi olmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

  

ETKİNLİK 9- Doğaya Bakmak: Çocuğunuz yatmadan önce ailece dışarı çıkıp 
gökteki aya bakın. Her gece büyümesini veya küçülmesini, gökyüzündeki yerinin 

değişmesini izleyin. Ay hakkında bir hikâye yazın. Aile üyelerinden birisi başlasın 

sonra herkes bir iki cümle eklesin. Eğer isterseniz gökyüzündeki yıldızları gösteren bir 
harita da alabilirsiniz. Yıldız kümelerini birlikte öğrenip, izleyebilirsiniz. Gecenin 

sessizliğini dinleyerek, gökyüzündeki yıldız kümelerini tespit etmeye çalışmak aileniz 

için heyecanlı bir an olabilir. 
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