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#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Sevgili İnnovalılar,
Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve özgür geleceğinin inşasının en 
önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 
üzerinden tam 100 yıl geçti.

Yıl dönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu sayesinde geleceğimiz olan 
tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir 
dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır.

Bu yüzden her 23 Nisan’da çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz 
gülümseme, geleceğe olan umutlarımızın da artmasını sağlıyor.

Biz de evlatlarımızın bu bayramı daha da keyifli geçirebilmeleri için onlarla 
birlikte oyna-yabileceğimiz 23 oyunu sizlerle paylaşmak istedik.

Bu oyunları oynarken aile bağlarımızın güçlenmesi ve yavrularımızın 
yüzündeki gülümse-nin hepimize mutlu bir gelecek için umut olması 
dileğiyle…



Evde Çadır Kampı

Bu oyunda evimizin bir köşesine ya 
da bir masanın altına bir çadır 
kuruyor ve elimize bir fener alıp 
birlikte kitap okuyoruz.

Malzemeler: Masa, çarşaf veya 
örtü, el feneri, en sevdiğimiz kitap, 
hayal gücü.

Kolilerden Minyatür Ev

Kolilerden minyatür ev yapıyoruz. 
Hem zaman geçirmek için ideal 
hem de farklı bir oyun… 

Malzemeler: Karton kutu, makas, 
yapıştırıcı, renkli boya kalemleri, 
yaratıcılık.

Mıknatıslı Olta

Silikon veya peligon gibi bir 
yapıştırıcı ile kullanacağımız 
yumurta, pinpon topu ve sopanın 
ucuna mıknatıs yapıştırıp 
istediğimiz sayıda balığı yumurta 
kutusuna yerleştiriyoruz. Sopanın 
bir ucuna ip bağlıyoruz. Oynamaya 
hazırız! Bu malzemelerle küçük kas 
gruplarını geliştirecek çeşitli 
pratikler ya da karşılıklı balık 
yakalama yarışı yapabiliriz. 

Malzemeler: Oyuncak yumurta 
veya pinpon topu, küçük bir sopa, 
ip, mıknatıs ve yumurta kutusu, 
bolca kahkaha.

Balon Tenisi

Evimizdeki sineklik veya bir 
çubuğa kağıt tabakları bantla 
yapıştırarak raketlerimizi 
oluşturabilir ve balonla tenis 
oynayabiliriz. Balonu yere 
düşürmeden en fazla vuruş 
yapanın kazanacağı bir kural da 
belirleyebiliriz. 

Malzemeler: Sineklik, ayakkabı 
çekeceği veya doktor çubuğu, 
bant, kağıt tabak, bolca hareket.
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Penguen Merdiveni

Çocuklarımızla birlikte kürdanların 
arasından düşerken penguen gibi 
ses çıkaran bir penguen merdiveni 
yapabiliriz. Yaklaşık 28 cm 
uzunluğunda 12 cm genişliğinde 
mukavvayı sağ ve sol 
kenarlarından tam kesmeden 
katlayacak şekilde makas veya 
maket bıçağıyla çiziyor ve yana 
doğru katlıyoruz. Ayakta durması 
gerekirse arka tarafına destek 
kartonu yerleştiriyoruz. Kartonun 
yan taraflara 4 cm arayla zikzak 
şeklinde kürdanlar yerleştiriyoruz. 
Başka bir kartonun üzerine keçeli 
kalemle penguen çiziyor ve 
kesiyoruz. Kanat kısımlarına ise 
kürdan yerleştiriyoruz. Artık 
oynamaya, yani sırayla penguenleri 
merdiven başlarından sorunsuz 
olarak kaydırmaya çalışmaya 
hazırız. 

Malzemeler: Mukavva (28 cm x 12 
cm), 10-15 adet kürdan, maket 
bıçağı, penguenler için karton ve 
kalem.

Acaba Hangi Sayı 
Saklandı?

Bir zarfa pencere yapıp içine 
sırayla farklı sayıları koyuyoruz ve 
çocuklarımızın tahmin etmesini 
istiyoruz. Sayılar yerine nesneler de 
koyabiliriz. 

Malzemeler: Zarf, kağıt, kalem

Kendi Oyuncağını Yap

Atık maddelerden ya da herhangi 
bir materyalden kendi 
oyuncağımızı kendimiz yapabiliriz. 
Mesela kağıt rulolardan şahane bir 
hayvan yapabiliriz. 

Malzemeler: Kağıt rulo, pet şişe, 
yumurta kabı gibi evdeki atık 
malzemeler.
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Aile Gazetesi

Ailemizde olan haftalık olayları 
derleyeceğimiz bir aile gazetesi 
çıkarabiliriz. Eski aile 
fotoğ-raflarımızı gazeteye 
ekleyebilir ve her hafta ailemizin 
bir üyesini tanıtabiliriz. Geçen hafta 
evde pişen ve en sevdiğimiz 
yemeğin tarifini de ekleyebiliriz. 

Malzemeler: Gazete, dergi, 
fotoğraflar, makas, kalem.

Hangi Hayvan Ne Yer?

Sadece tahta mandallar ve 
keçelerden kuracağımız böyle bir 
düzenekle hayvanları 
çocuklarımıza tanıtıp çıkardıkları 
sesleri onlarla birlikte taklit 
edebiliriz. Hayvanlara yemek 
yedirirken “Kaç tane yedi?” diye 
sorarak sayı saymayı 
pekiştirebiliriz. Böylece hayvanları 
yedirirken hem besin maddelerini 
öğrenmiş hem de eşleştirme 
becerisi gibi birçok kazanım elde 
etmiş oluruz.

Malzemeler: Keçe, mandallar, 
tahta, makas.

Kule İnşa Ediyoruz

CD’ler veya küçük blokları 
kullanarak kendimize kule inşa 
edebiliriz. Yıkılmadan en fazla kaç 
katlı bir kule inşa edeceğimiz 
konusunda kendimizi 
deneyebiliriz.

Malzemeler: Bolca CD ve küçük 
bloklar.

Dikkat Oyunu

Bu oyunda masaya farklı renkte 
kartonlar yapıştırıyor, art arda farklı 
renkler söylüyor, sırayla o renkli 
kağıda doğru şekilde dokunup 
topu ilk alan olmaya çalışıyoruz. 

Malzemeler: Renkli karton veya 
kağıt ve top.
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Şişelerle Rengarenk 
Bowling

Çocuğumuzla birlikte evdeki boş 
pet şişelerin içine sulu-guaj veya 
akrilik boya ile sulu karışımlar 
hazırlıyoruz. Sırasıyla 
Pembe-Kırmızı-Turuncu-Sarı-Yeşil-M
avi-Mor renkleri oluştu-ruyoruz. 
Bunları hazırlarken ana ve ara 
renkler ve renk karışımları üzerinde 
sohbet edebiliriz. Sular azdan çoğa 
doğru dolduruyor, pet şişelerin 
üzerine surat ifadeleri hazırlayıp 
yapıştırıyoruz. Şişeler 
tamamlandıktan sonra bir top 
alıyor ve Rengarenk Bowling 
oyununu oynamaya başlıyoruz. 
Oyun sırasında hangi şişeler 
düşürüldüyse o şişelerin özellikleri 
hakkında konuşuyoruz. Her bir 
oyunda farklı bir özellik üzerinde 
durabiliriz. Örneğin ilk oyun-da 
mavi şişe devrildi, pembe şişe 
devrildi; ikinci oyunda üzgün ve 
mutlu surat devrildi; üçün-cü 
oyunda suyu en az olan şişe 
devrildi gibi cümleler kurabiliriz. 

Malzemeler: Şişe, sulu veya guaj 
boya, kalem, kağıt, makas

Ağacın İyileştirici Gücü

Sembolik olarak ağaç, zorluklar 
karşısında ayakta durabilmeyi, kök 
salıp bağ kurmayı, doğu-mu, 
kuruyup yeniden canlanmayı, 
umudu, hayatı ve iyileşmeyi temsil 
eder. Bu sembolik yö-nüyle 
özellikle zorlu yaşam olaylarıyla 
başa çıkmada psikoterapistler 
tarafından sıklıkla kul-lanılır. Hazır 
bahar gelmiş, doğa yeniden 
canlanmaya ve ağaçlar çiçek açıp 
yeşermeye baş-lamışken biz de 
evde çocuklarımızla birlikte ağacın 
sembolik gücünden yararlanarak 
etkinlik-ler düzenleyebiliriz. Mesela 
önce tek tek farklı sayfalara ağaçlar 
çizip, “Bu ağaçlar şu an tek başına; 
tek başına olduğu zaman da güzel 
ve hayat dolu. Ama bunlar bir süre 
sonra çoğala-cak, bir araya gelecek 
ve bir orman oluşturacak” diyerek 
çocuğumuzun “Şu an niçin evde 
kalmak zorundayız?” sorusuna 
cevap verebiliriz. “Bu ağaçların bir 
ormana dönüşmesi için biraz 
büyüyüp güçlenmeye ihtiyaçları 
var. Ama bak bir süre sonra hepsi 
birlikte işte böyle güzel bir orman 
oluşturacak” diyerek süreci 
anlatabiliriz. Çocuklarımızla bir aile 
ağacı çizip aile bireylerini ağacın 
dallarındaki yapraklara yazabilir ya 
da fotoğraflarını yapıştırabiliriz. 
Ayrıca aile ağacındaki kişilerin en 
sevdiğimiz yönleri hakkında 
sohbet edebiliriz.

Malzemeler: Kağıt ve kalem.
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Delikten Geçir

Bu oyunda, iplerle kontrol edip, 
ponponu deliklere düşürmeden en 
üstteki deliğe ulaştırmaya 
çalışıyoruz.

Malzemeler: Karton, karton 
bardak, ip ve ponpon veya hafif bir 
top.

Hayvan Zarı Oyunu

Bu oyun sayesinde çocuklarımız 
hem eğleniyor, hem hayvanları 
tanıyor, hem de İngilizce cümleler 
duyup kurabiliyor. Bunun için evde 
bulunan ahşap bir küpün 
yüzeylerine hayvan resimleri 
yapıştırıyoruz. Sırayla zarı atıyoruz 
ve hangi hayvan olduğunu 
birbirimize soruyoruz. Evinizde küp 
yoksa fon kartondan küçük bir küp 
yapabiliriz.

Malzemeler: Ahşap ya da 
kartondan bir küp.

Obje Sanatı

Evde eşya avına çıkıyoruz ve 
bunları kullanarak eşya sanatı 
yapıyoruz. Çocukların hayal 
güçlerini geliştiren, eşyanın sanat 
ile buluştuğu bu çalışmada 
malzemeyle ne yapılabilir diye 
ken-dimize soruyoruz ve 
malzemeyi kağıt üzerine yerleştirip 
çizimlerle sanat eserimizi 
tamamlıyoruz.

Malzemeler: Çeşitli nesneler, 
kağıt, kalem

Taş Sanatı

Topladığımız taşları bir suluboya 
kağıdına veya biraz kalın bir kağıda 
yapıştırabilir ve taşların 
benzedikleri nesnelere uygun 
çizimlerle sanat eserimizi 
geliştirebiliriz.

Malzemeler: Taş, kağıt, kalem.
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Sudoku

Evimizde uygun bir zemine ip 
kullanarak 3 satır ve 3 sütundan 
oluşan bir sudoku şablonu 
çiziyoruz.

Oyunun kuralını, yani her satır ve 
sütuna kullandığımız üç çeşit 
materyalden sadece birinin 
gelebileceğini çocuğumuza 
anlatıyoruz. Materyalleri evde olan 
büyük malzemelerden seçebiliriz. 
Zemindeki şablon üzerinde 
eğlenerek, çocuğumuzun oyunun 
kuralını kavramasına yardımcı 
oluyoruz. Daha sonra aynı şablonu 
bir A4 kağıdına çiziyoruz. Evde 
bulunan bloklarla, oyuncaklarla, 
renk, şekil ya da rakam kartları ile 
oynamaya devam ediyoruz. 
Çocuğumuz oyuna alıştıkça 
şablonu 4 sütun ve 4 satır haline 
getirebiliriz. Çocuğumuz oyunu 
iyice kav-radığında nesneler yerine 
sayıları kullanmaya başlayarak 
sudokuya ilk adımı atmasını 
sağla-yabiliriz.

Malzemeler: Çeşitli nesneler, ip, 
kağıt, kalem.

Kule Yapalım

Bu oyun çocuğumuzla iş birliği 
içerisinde dikkatli ve koordineli bir 
şekilde hareket etmemizi 
gerektiriyor. Öncelikle paket 
lastiğine eşit uzunlukta 4 ipi eşit 
aralıklarla bağlıyoruz. Ardından 
oyunu oynayacağımız yüzeye 
bardaklarımızı dağınık bir şekilde 
ters çevirerek diziyoruz. 
Lasti-ğimizin ucundaki ipi takım 
arkadaşımızla tutuyoruz. Bir 
bardağa yaklaşarak, ipi kendimize 
doğru çekerek daire şekilde 
açılmasını sağlıyoruz. Lastiği 
bardağa geçirip ipleri serbest 
bırakarak bardağı farklı bir yere 
taşıyoruz. Bardaklarımızı kule 
oluşturacak şekilde taşıyarak 
oyunumuzu tamamlıyoruz

Malzemeler: En az 6 plastik ya da 
karton bardak, ip ve paket lastiği.

Oto Yıkama

Bir oto yıkama dükkanı inşa edip 
çocuklarımızın oyuncak arabalarını 
tertemiz yapıyoruz.

Malzemeler: Karton parçaları, elişi 
kağıdı, 2 adet boş rulo, makas ve 
yapıştırıcı. 
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Limon Volkanı Deneyi 

Limonumuzun düz durması için alt 
kısmından azıcık kesiyoruz. 
Limonumuzu bir tepsiye 
yerleştiriyoruz ve ardından 
üzerinde bir oyuk açıyoruz. Tahta 
çubuğu ile içine bastırarak limonun 
suyunu çıkarıyoruz. (Suyunu 
limonun içinde tutmaya dikkat 
edelim) Limonun ortasına birkaç 
damla gıda boyası damlatıyoruz 
(gıda boyası yoksa sulu boya da 
damlatabiliriz). Kabarcıkların daha 
fazla çıkması için limonun içine 
bulaşık deterjanı damlatıyoruz ama 
çocuğumuz çok küçükse ağızlarına 
götürme riskine karşı deterjan 
kullanmayabiliriz. Üzerine 
kabartma tozunu dökerek 
çubuğumuzla limonu karıştırıyoruz 
ve limon volkanımız patlamaya 
başlıyor. Patlamayı devam ettirmek 
için daha fazla limon suyu ve 
karbonat ekleyebiliriz.

Malzemeler: Limon, bıçak, tahta 
çubuğu, gıda boyası ya da sulu 
boya, bulaşık deterjanı, kabartma 
tozu.

Evde Oyun Parkuru

Sosyal izolasyon nedeniyle evde 
kalan çocuklarımız varoluşları ve 
yaşları gereği enerjilerini atmaya, 
hareket etmeye ihtiyaç duyuyorlar. 
Evde hareketi desteklemek için en 
eğlenceli yol ise çocuklarımızın 
yaşına ve seviyesine uygun ev 
parkurları inşa etmek. Evdeki 
eşyaları kullanarak pek çok 
kombinasyonla parkurlar 
hazırlayabilir ve parkur oyunu ile 
hareket ihtiyaçlarını giderebiliriz.

Malzemeler: Evinizde 
bulabileceğiniz her türden eşya. 
Hayal gücü.

Bilyelerin Yolculuğu

Küçük büyük herkesin severek 
oynayacağı bu oyun için kağıt ruloları 
değişik ebatlarda kesip birbirlerine 
yapıştırarak karton üzerinde 
dilediğimiz şekilde bir düzenek 
oluşturuyoruz. Daha sonra yukardan 
attığımız bilyelerin yolculuğuna eşlik 
ediyoruz. Böylece hem geri dönüşüme 
katkımız oluyor hem de masrafsız bir 
oyuncağa sahip oluyoruz.

Malzemeler: Kartonlar, kağıt rulolar, 
makas, silikon yapıştırıcı, bilyeler.
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