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✓ Alfabe avcısı 
Bütün harflerin olduğu bir poster hazırlayın. Posteri 

hazırlarken gazete ve dergilerden harfler kesebilirsiniz. Daha 

sonra birlikte posterdeki harflerle başlayan kelimeler türetmeye 

çalışın.  

 

✓ Koridorda seksek 
Evinizde bulunan bir bez ya da kartondan yararlanarak koridora 

seksek çizin. Malzemenin kaymaması için çift taraflı bant da 

kullanabilirsiniz. Seksek çiziminiz hazır olunca oynamaya 

başlayabilirsiniz.  

 

✓ Hayvanlarla Safari 
Birlikte farklı hayvanlar çizin. Onları istediğiniz gibi 

boyayın. Daha sonra onları evin içinde saklayın. Çocuğunuza 

verdiğiniz ipuçlarıyla hayvanları bulmasına yardımcı olun. Aynı 

şekilde turu döndürün ve saklama sırası çocuğunuzda olsun.  

 

✓ Zaman peşimizde 
Kronometreyi kurun ve zil çalana kadar elinizden gelen en çok 

şeyi toplamaya çalışın. Zil çalana kadar siz bir nesne söyleyin 

çocuğunuzun o nesneyi yerine kaldırmasını isteyin. Hedef 

kronometre çalana kadar en çok nesneyi kaldırmak.  

 

✓ Harfler ve rakamlarla saklambaç 
Küçük çocuklarınız için birlikte hazırladığınız harfleri ve 

rakamları evin içinde saklayın ve buldukları harflerin veya 

rakamların ne olduğunu sorun. Büyük çocuklar için kelime 

kartlarını ya da matematik kartlarını saklayıp cevaplarını 

sorabilirsiniz.  

 

https://www.okuloncesipaylasim.com/2008/09/hayvan-maskesi-kaliplari.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

                                                                                                                                       
Kaynak: biglifejournal.com 

                                              Çeviren ve uyarlayan: Uzm. Kl. Psk. Berfin Bozkurt  

✓ Saklambaç 
Bir kişi ebe olur ve gözlerini kapatarak 20’ye kadar sayar. Diğer 

kişiler saklanır ve ebe olan saklananları bulmaya çalışır. 

 

 

✓ Dans zamanı 
Arkadaşlarıyla birlikte video görüşme ayarlayıp sanal bir dans 

partisi organize edebilirsiniz. Zoom ya da house party 

uygulamasından yapabilirsiniz. 

 
✓ Twister 

Twister kutu oyunu edinip birlikte oynayabilirsiniz. Eğer oyun 

evinizde yoksa renkli kartonlarla ve evde yaptığınız fırıldakla 

kendi oyununuzu yapabilirsiniz. 

 

 

✓ Lideri takip et 
Aile bireylerinden biri lider olur. Lider, aile bireylerinin 

görebileceği gibi pozisyonu alır, diğerleri de arkasına geçer ve 

liderin yaptığı her hareketi taklit eder. Hareketlerinizde 

yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Yürürken kollarınızı 

titretebilir, tavşan gibi zıplayabilirsiniz. 

 

✓ Simon der ki 
Simon olarak seçilen kişi lider olur ve yönergeler verir. 

Örneğin; “Simon der ki koşun! Simon der ki aslan gibi kükreyin!” 

gibi. Eğer lider, cümleye “Simon der ki” diye başlamazsa, 

oyuncular yönergeyi yapmazlar. 

 

✓ Fiziksel aktivite 
Eğer müsait alanınız varsa yere matınızı koyup jimnastik, yoga, 

esneme hareketleri yapabilirsiniz. Bunu yaparken videolardan 

yararlanabilirsiniz. 

 

✓ Yeşil ışık – Kırmızı ışık 
Bir duvarı başlangıç noktası belirleyip bir rota oluşturarak 

bitiş noktası seçin. Kırmızı ışık dur demek, yeşil ışık ise devam 

demek olabilir. Bir kişi kırmızı yada yeşil dediğinde oyuncular 

bitiş noktasına ulaşmaya çalışır. 

 

✓ Kartlarla hareket 
Birlikte her şeklin bir hareket anlamına geldiği kartlar 

oluşturun. Örneğin, Kalp = etrafta koşmak, Baklava=mekik çekmek, 

Yıldız=oturup kalmak gibi. Kartları çektikçe birlikte 

hareketleri yapabilirsiniz. 

 

✓ Sessiz sinema 
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Küçük kağıtlara taklidini yapabileceğiniz şeyleri yazın ve bir 

kavanoza koyun. Sırayla herkes bir kağıt çekip anlatsın. 

Diğerleri için de bilmeye çalışma zamanı! 

 

✓ Dans 
Favori dans türünüzü öğrenmek için videolardan yardım 

alabilirsiniz. 

 

✓ Sandalye kapmaca 
Kişi sayısından bir eksik sayıda sandalyeyi sırtsırta olacak 

şekilde uygun bir alana yerleştirin. Daha sonra tercihen neşeli 

bir şarkı açabilirsiniz. Müzik çalarken herkes dans eder ve müzik 

durduğunda herkes oturmaya çalışır. Sandalyeye oturamayan kişi 

dışarıda kalır ve oyun devam eder. 

 

✓ Balon havada 
Bir balonu havaya atın ve yere düşmesine izin vermeyin. 

 

✓ Dans et ve dur 
Bir kişi DJ olur ve müziği kontrol eder. Müzik başladığında 

herkes dans eder ve müzik durduğunda donar yani kıpırdamaz. 

 
✓ Online kaynaklar 

• Cosmic Kids Yoga GoNoodle 

• Adventure 2 Fitness 

• Just Dance Kids 

• Free live children’s workouts Kids Zumba  

• Kidzbop 

• Sport Supermovers  

 


