
 FİZİKSEL GELİŞİM 

Çok az kaymalarla 20cm’lik düz çizgiyi kesme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Daha önceden A4 kağıdına düz 20 cm’lik çizgiler çizin ve çocuğunuzun önüne koyun. Makası 
ona verin ve çizgilerin üzerinden keserek şeritler çıkarmasını isteyin (Çok az kaymalar olabilir). Çıkardığı bu şeritleri bir kenarda 

biriktirin. Daha sonra çocuğunuzdan bu şeritleri kullanarak kağıt üzerinde şekiller oluşturmasını isteyin.  

4-8 saniye boyunca yardımsız tek ayağının üstünde durma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla rahat oyun oynayabileceğiniz bir alana geçin. Karşılıklı ayakta durun. Oyunun adını ve kurallarını söyleyin : “Ayağını 

yerden kes! Ben sana yönerge verdiğimde tek ayağını kaldır ve bir süre bekle (yardımsız 4-8 sn) ” deyin. Yönerge verildikten sonra 
istenen sürede tek yağının üzerinde durursa onu alkışlayın ve bir puan kazandığını söyleyin. Aynı yönergeyi ondan sizin için vermesini 

isteyerek yarışmalı bir oyun haline getirebilirsiniz. 

Yön değiştirerek koşma.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte bahçeye çıkın. Birlikte oyun oynayacağınızı söyleyin ve belirli bir aralıkta bir başlangıç bir de bitiş noktası 

belirleyin. Çocuğunuza : “Başlangıç noktasından başlayarak benim yönergeme göre koşarak(sağa sola..vb) bitiş noktasına ulaşmanı 
istiyorum.” Diyerek yönergenizi verin. Aynı şekilde bitiş noktasından geri dönmesini de isteyebilirsiniz. 

Denge tahtasında yürüme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte bahçeye çıkın. Denge tahtasını (ya da sizin hazırlayacağınız bir denge tahtası da olabilir:geniş, uzun bir tahtanın 

iki ucuna taşlar koyarak tahtayı yerden yükseltebilirsiniz.) gösterin: “Bu denge tahtası. Bunun üzerinden yürümek ister misin?” diye 
sorarak tahta üzerinde yürümesini sağlayın. İlk denemesinde ona yardımcı olabilirsiniz: elinden tutarak dengesini sağlamasını sağlayın. 

Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak zıplama. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla evde ya da bahçede geniş bir alana geçin ve bir oyun oynayacağınızı söyleyin. Bir başlangıç ve bitiş noktası belirleyin. Bitiş 

noktasına havuç resimleri olan kartlar ya da gerçek havuçlar koyun. Oyunun adını ve kurullarını söyleyin: “Zıplayan Tavşan. Bu tavşanın 

karnı çok acıkmış. Senden başlangıç noktasından itibaren 10 kez çift ayak zıplayarak bitiş noktasındaki havuçlara ulaşmanı 
istiyorum.” diyerek yönergenizi verin. Bitiş noktasına vardığında onu tebrik edin. 

Yerden 5cm yükseklikteki bir ipin üstünde atlama. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla evde ya da bahçede düz bir alana geçin ve bir oyun oynayacağınızı söyleyin. Oyunda ona kısa bir hikaye anlatın ve 

hikayenin aralarında “Ayşe ipten atlamış” cümlesini kullanın ve siz bu cümleyi söylediğinizde ondan ipin üstünden atlamasını isteyin. 
Bir ipi 5 cm yükseklikte olacak şekilde bağlayarak gerin.Hikayeyi siz seçin. Ona sevdiği bir masalı ya da yaşadığınız bir olayı 

anlatabilirsiniz: “Geçenlerde seninle gittiğimiz filmi hatırlıyor musun? Oradaki çocuklar bir oyun oynuyordu. Ayşe ipten atlamış. 
Oyunun adını hatırladın mı? ” diyerek oyunu sürdürün ve ipin üstünden atlamasını sağlayın. 

7- Altı kez geriye doğru zıplama.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla evde ya da bahçede geniş bir alana geçin ve daha önce oynadığınız “Zıplayan Tavşan” oyununu değiştirerek oynayacağınızı 

söyleyin.Bir başlangıç ve bitiş noktası belirleyin. Bitiş noktasına havuç resimleri olan kartlar ya da gerçek havuçlar koyun. Oyunun adını 
ve kurullarını söyleyin: “Ters Zıplayan Tavşan”. Bu tavşanın karnı çok acıkmış. Senden başlangıç noktasından itibaren 6 kez geriye doğru 

zıplayarak bitiş noktasındaki havuçlara ulaşmanı istiyorum.” diyerek yönergenizi verin. Bitiş noktasına vardığında onu tebrik edin. 

8-Büyük boy topu zıplatıp, yakalama. 

Etkinlik: 



Çocuğunuzla birlikte bahçeye çıkın. Büyük bir top alın (Onun kaldırabileceği ağırlıkta ve büyüklükte olmasına dikkat edin) . öncelikle 

topu siz alın ve yerde zıplatıp topu yakalayın. Daha sonra topu ona vererek aynı hareketi yapmasını isteyin. Tekrar tekrar yapmasını 
isteyin. Topu her defasında daha fazla zıplatıp tutabilmesi için onu yönlendirin: “Aferin sana, bu defa daha fazla zıplattın. Çok güzel.” 

9-Hamurdan 2-3 parçalı şekiller yapma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Sizin yaptığınız ya da hazır aldığınız oyun hamurunu önünüze koyun. Bir süre hamur ile 

oynamasın izin verin. Daha sonra bu oyun hamurundan istediği büyüklükte üç parça koparmasını isteyin. Kopardığı bu parçaları 
alarak zemin üzerinde şekiller yapmasını isteyin. Yaptığı şekilleri anlatmasını sağlayın: “Bu ne şekli, ne yaptın?” gibi. 

10-Eğik çizgileri kesme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Daha önceden A4 kağıdına aralıklarla eğik çizgiler çizin ve çocuğunuzun önüne koyun. Makası 
ona verin ve çizgilerin üzerinden keserek şeritler çıkarmasını isteyin .Çıkardığı bu şeritleri bir kenarda biriktirin. Daha sonra 

çocuğunuzdan bu şeritleri kullanarak kağıt üzerinde şekiller oluşturmasını isteyin. .  

11-İpe dizili, vidalı nesneleri birbirine vidalama.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı yerde oturun. Önünüze vidalı çeşitli nesneler koyun. İlk olarak siz nesneleri vidalayın, ona model olun. Daha sonra 

çocuğunuzdan aynı hareketi yapmasını isteyin. Hareketi doğru olarak yapar ise onu ödüllendirin: “ aferin, çok güzel…” vb. nesneleri 
vidalamaktan zorlanırsan ona yardımcı olun. 

  

12- Merdivenleri ayak değiştirerek inme.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte dışarı çıkacağınız zaman merdivenleri inerken ona şu yönergeyi verin: “ Bugün merdivenleri ayaklarımızı 

değiştirerek inmeyi deneyelim mi?”.Eğer apartmanınızda merdiven yoksa bu çalışmayı oyun parkında da yapabiliriniz. Öncelikle ona 
siz model olun ve daha sonra aynı şekilde ondan da aynı hareketi bekleyin. Merdivenleri ayak değiştirerek inebilirse onu ödüllendirin: 

“ Aferin, çok güzel merdivenleri ayaklarını değiştirerek inebiliyorsun”. Eğer hareketi yapamazsa denemsi için ona zaman tanıyın ve 
model olun. 

13- Üç tekerlekli bisiklet ile köşeleri dönme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte bahçeye çıkın ve bisikletini de çıkarın. Tehlikesiz bir alanda bisiklete bindirin. Bisikletini rahatlıkla kullanmaya 

başladığında köşeleri nasıl dönmesi gerektiğini ona anlatın. İlk önce köşeleri dönerken siz direksiyonunu çevirerek ona yardımcı 
olabiliriniz. Daha sonra bisikleti köşeye getirerek ondan bu hareketi yapmasını isteyin. 

14- Beş kez tek ayağının üzerinde sıçrama.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla evde ya da bahçede geniş bir alana geçin. Onunla bir oyun oynayacağınızı söyleyin: “Sıçra ve Don” .Çocuğunuzdan, sizin 
vereceğiniz yönergeye uygun hareketi yapmasını isteyin: Sıçra dediğinizde yerinde 5 defa sıçrama, don dediğinizde olduğu yerde 

hareket etmeden bekleme. Yönergenizi ilk önce yavaş yavaş verin ve daha çok sıçra yönergesini verin, oyun ilerledikçe yönergeyi 
hızlandırabilirsiniz. 

15-Çapı 5cm olan daireyi kesip, çıkarma.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Daha önceden A4 kağıdına çapı 5 cm olan daireler çizin ve çocuğunuzun önüne koyun. Makası 

ona verin ve daireleri keserek kağıttan çıkarmasını isteyin. Çıkardığı bu daireleri bir kenarda biriktirin. Daha sonra çocuğunuzdan 
bu daireleri kullanarak kağıt üzerinde şekiller oluşturmasını isteyin.  

16- Ev, adam, ağaç gibi basit, tanıdık resimler yapma.  



Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Ona içinde çocuk,ağaç,ev gibi nesneler geçen basit bir hikaye okuyun. Hikayenin sonunu siz 
okumayın ve ondan hikayeyi tamamlamasını isteyin. Çocuğunuza kağıt ve boya kalemleri verin ve anlattığı kısmı resmetmesini isteyin. 

Resminde ev,çocuk,ağaç gibi basit nesneleri kullanması yönünde yönlendirin. 

17- Makasla basit şekiller kesip, yapıştırma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Çocuğunuzun önüne renkli kağıtlar koyun. Makası ona verin ve kağıtları istediği şekillerde 
keserek çıkarmasını isteyin. Çıkardığı bu şekilli kağıtları bir kenarda biriktirin. Daha sonra çocuğunuzdan bu şekilli kağıtları kullanarak 

kağıt üzerinde şekiller oluşturmasını isteyin.  

18- Kağıdın herhangi bir yerine birkaç büyük harf çizme.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Çocuğunuzun önüne boş bir kağıt ve kalem koyun. Kalemi çocuğunuza verin ve kağıda istediği 
birkaç harfi büyük çizmesini isteyin. Harfleri çizdikten sonra kağıda istediği başka şekilleri çizebileceğini ya da boyayabileceğini söyleyin.  

  

 


