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                                                                                2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3-4 YAŞ GRUBU OCAK AYI EĞİTİM PROGRAMI 

KONULARIMIZ:  
*Sağlığım(vücudum) 
*Sağlığım(beslenme) 
*Sağlığım(temizlik) 
*Sağlığım(spor) 
ALT KONULARIMIZ 
*Vücudumu tanıyorum 
*Vücudumuzun bölümleri 
*Duyu organlarım 
*Beslenmenin önemi  
*Sağlıklı ve sağlıksız 
besinler 
*Temizliğin önemi 
*Temizlik yöntemleri 
*Meyve ve sebzelerin 
temizliği 
*Sporun önemi 
vücudumuza faydaları 
*Spor çeşitleri 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR  
*Enerji tasarrufu haftası 
  

KAVRAMLARIMIZ 
RENK: 
*Siyah 
*Beyaz 
*Siyah +beyaz=gri 
ŞEKİL 
*Daire   
*Kare  
*Üçgen          
SAYI 
*4 rakamı 
*1-10” arası ritmik sayma 
ZIT KAVRAMLAR:  
*Aynı-farklı 
*Önünde-arkasında 
*Şişman-zayıf 
*Islak-kuru 
AYIN HAYVANI  

*Panda 

EĞİTİCİ OYUN 

*Kapla  

BEDEN EĞİTİMİ 

*Yer değiştirme ve parkur 

çalışmaları yapılarak, 

çocukların fiziki gelişimleri 

desteklenir. 

*Esneklik ve koordinasyon 

çalışmaları yapılarak 

hareket kabiliyeti 

geliştirilir.  

YAŞAYAN DEĞERLER 
EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 
Öğrencilerimizin farklı 
değerler üzerinde 
düşünmelerine ve kendi 
düşüncelerini 
geliştirmelerine yardımcı 
olmaktır. Olumlu kişisel ve 
sosyal seçimler yapma 
konusunda anlayış, 
motivasyon ve sorumluluk 
duygularının gelişmesini 
hedeflemektedir. 
YAŞAYAN DEĞERLER 

EĞİTİMİ                 

*Yardımlaşma ve iş birliği 

FİKİR OLUŞTURMA 

ÇALIŞMASI                                            

*Sabun olmasaydı nasıl 

temizlenirdik?  

*DÜŞÜNME BECERİLERİ:                                                          

*Fark bulma çalışması 

*Parça bütün çalışmaları                                      

*Örüntü çalışması   

*Labirent çalışmaları                 

*Nesne- şekil ilişki kurma 

çalışması yapıyoruz 

                                                                                                                                                                                                                                               

FEN ETKİNLİKLERİ 

*Ses nereden geliyor 

*Küflenen ekmek deneyi.                                                            

 MÜZİK ETKİNLİĞİ 

*Balon etkinliği ile beraber 

nefes açma çalışmaları, sesin 

Yükselmesi ve alçalması, 

hızlanması ve yavaşlaması 

gibi nüans çalışmaları yapılır. 

*Vücudum şarkısı  

*Sağlığım şarkısı 

*Temizlik şarkısı                                 

*Dik dur kardeşim şarkısı 

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

*Poğaça 

AYIN KELİMESİ      

*Kuşburnu                                                     

GEMS PROGRAMI 

*Panda inceleme                                            

*Yaşam alanları                                                     

*Beslenme şekilleri                                          

EKOLOJİ  

*Rüzgarın gücü ile 

nesnelerin 

hareket ettiğini anlama 

*Rüzgar gülü yapımı ve 

rüzgarın yönünü bulma           

OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK 

*Kitap ve kavram çalışmaları  

*Çizgi çalışmaları 

*Makas tutma ve kesme 

çalışmaları 

*Yoğurma çalışmaları  

*İpe sayı kadar mandal 

takma çalışması     

SANAT ÇALIŞMASI 

Vücut tamamlama 

çalışması                                         

İskelet etkinliği                                             

Artık materyaller ile panda 

etkinliği                                                        

Kukla çalışması                                  

Meyve sepeti etkinliği              

Boyama çalışması                                                    

Armut etkinliği                                      

Beslenme konulu Proje 

çalışması                                                        

Mikrop etkinliği                                 

Diş macunu ve fırçası 

etkinliği                                                  

Kil hamuru ile çalışma                                                                                         

Gazete kâğıtları ile çalışma 

yapıyoruz.                                    

Rüzgârgülü çalışması                     

Baskı çalışması                                 

Artık materyaller ile 

serbest çalışma  

 



                                                

01.01.2018 

 

  

 

 

                  02.01.2018                                                    
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 
Vücudumuz konulu poster 
inceliyoruz. 
SANAT ÇALIŞMASI: Vücut 

tamamlama çalışması yapıyoruz.                                         

MATEMATİK ÇALIŞMASI: 

“4“Rakamı tanıma                                        

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Vücudum 

şarkısı Söylüyoruz.                                                                                                      

EĞİTİCİ OYUN: Eşleştirme kartları 

ile oynuyoruz.                                         

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                          

KİTAP GÜNÜ      

    

03.01.2018 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: İskelet 

sistemi. Nasıl ayakta 

duruyoruz?                                      

SANAT ÇALIŞMASI: İskelet 

etkinliği yapıyoruz.                                            

DİKKAT ÇALIŞMASI: Fark bulma 

çalışması yapıyoruz.                                   

FEN VE MATEMATİK: Ses 

nereden geliyor                                                                

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                     

BRANŞ: İngilizce   

                 04.01.2018                                                

AYIN HAYVANI: Panda ile ilgili 

bilgiler ediniyoruz.                                                   

KAVRAM ÇALIŞMASI: “Önünde-

arkasında” kavramı ile ilgili çalışma 

yapıyoruz.                                                     

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Nefes açma ve 

ses çalışmaları yapıyoruz.                             

SANAT ÇALIŞMASI 

BRANŞ: İngilizce                                                         

PUZZLE GÜNÜ                                      

 

                 05.01.2018                                              

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                                                                           

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Duyu 

organlarımız.                                                  

OYUN ETKİNLİĞİ: Duyu 

oyuncakları ile parkur oyunu 

oynuyoruz.                                              

SANAT ÇALIŞMASI: Kukla 

etkinliği yapıyoruz.                                   

KAVRAM ÇALIŞMASI: Şekiller                                      

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                         

08.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

koordinasyon ve denge 

çalışmaları  

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Beslenmenin önemi ile ilgili 

sohbet ediyoruz.                            

SANAT ÇALIŞMASI: Meyve 

sepeti etkinliği yapıyoruz.             

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                 

BRANŞ: İngilizce                                                                  

OYUNCAK GÜNÜ    

 

09.01.2018 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Enerji 

tasarrufu hakkında sohbet edip 

video seyrediyoruz.                                

SANAT ÇALIŞMASI: Boyama 

çalışması yapıyoruz.                                                     

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Balon ile 

beraber nefes açma çalışmaları.                                               

DRAMA ÇALIŞMASI: Sağlıklı 

çocuk drama çalışması yapılır                                              

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                         

KİTAP GÜNÜ                

         

                10.01.2018                                        

FEN VE MATEMATİK: Küflenen 

ekmek deneyi.                                             

SANAT ÇALIŞMASI: Armut 

etkinliği yapıyoruz.                                     

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz 

GEZİ: Tarihi Eyüp oyuncakları.                                                                                        

BRANŞ: İngilizce,                                                 

         

11.01.2018 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Sağlıklı ve 

sağlıksız besinler.                                  

KAVRAM ÇALIŞMASI: “Aynı-farklı 

“kavramı çalışması yapıyoruz.                                                                                                                                                                                               

SANAT ÇALIŞMASI: Beslenme 

konulu proje çalışması yapıyoruz.                                                       

OYUN ETKİNLİĞİ: Parkur oyunu 

oynuyoruz.                                                       

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Sağlığım şarkısı 

Söylüyoruz.                                                                           

BRANŞ: İngilizce,                                         

PUZZLE GÜNÜ                                                                                  

              12.01.2018                                       

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                                                                           

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Poğaça 

yapımı.                                                               

DİKKAT ÇALIŞMASI:   Nesne- 

şekil ilişki kurma çalışması 

yapıyoruz                                                                                                        

AYIN KELİMESİ: Kuşburnu                                                                                                              

OYUN ETKİNLİĞİ: El tut kurtul.   

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                         

        



15.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

koordinasyon ve denge 

çalışmaları  

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Temizliğin önemi ile ilgili 

sohbet ediyoruz.                            

SANAT ÇALIŞMASI: Mikrop 

etkinliği yapıyoruz.                                

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                 

BRANŞ: İngilizce                                                              

OYUNCAK GÜNÜ              

    

16.01.2018 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Temizlik“ 

şarkısı Söylüyoruz.                              

DRAMA ÇALIŞMASI: Yaratıcı 

drama çalışmaları                              

SANAT ÇALIŞMASI: Diş macunu 

ve fırçası etkinliği yapıyoruz. 

DİKKAT ÇALIŞMASI: Labirent 

çalışması yapıyoruz.                      

KAVRAM ÇALIŞMASI: Siyah ve 

beyaz renkleri kullanarak gri renk 

oluşumu. 

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                                                                                 

KİTAP GÜNÜ 

                17.01.2018                                          

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Temizlik yöntemleri nelerdir?                         

OYUN ETKİNLİĞİ: Yılan oyunu 

oynuyoruz.                                            

FİKİR OLUŞTURMA: Sabun 

olmasaydı nasıl temizlenirdik?  

SANAT ÇALIŞMASI: Kil hamuru 

ile çalışma yapıyoruz.                                    

BRANŞ: İngilizce    

                                                                                                        

         

               18.01.2018                                                    

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Orff ve ritim 

çalışması yapıyoruz.                                       

KAVRAM ÇALIŞMASI: 4 rakamı ile 

ilgili çalışma yapıyoruz.                        

DÜŞÜNME BECERİLERİ: Parça 

bütün çalışmaları yapıyoruz 

BRANŞ: İngilizce                                                        

PUZZLE GÜNÜ                                      

         

               19.01.2018                                              
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Meyve ve 
sebzelerin temizliği                                    
DİKKAT ÇALIŞMASI: Örüntü 
çalışması yapıyoruz.                                                           
KARNE TÖRENİ YAPIYORUZ. 
TÖRENDE; 
ÖĞRENDİĞİMİZ ŞARKILARI, 
DANSLARI AİLEMİZE 
SERGİLİYORUZ.                                     
HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 
KARNELERİMİZİ ALIYORUZ.    
BRANŞ: İngilizce                                                                                                        

 

       

22.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

esneklik ve koordinasyon 

çalışmaları yapıyoruz.         

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Sporun önemi vücudumuza 

faydaları hakkında sohbet 

ediyoruz.                       

SANAT ÇALIŞMASI: Spor 

yapan çocuk boyama 

çalışması yapıyoruz.                             

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                                                      

BRANŞ: İngilizce                                                                  

OYUNCAK GÜNÜ 

                  23.01.2018                                                 

OYUN ETKİNLİĞİ: Hareketli grup 

oyunları oynuyoruz.                      

MATEMATİK: Ritmik sayma 

çalışmaları yapıyoruz.                       

SANAT ÇALIŞMASI: Artık 

materyaller ile serbest çalışma 

yapıyoruz. 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

İpe sayı kadar mandal takma 

çalışması.                                                  

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                                                                          

KİTAP GÜNÜ 

 

                 24.01.2018                                

SPOR/DANS: Plates topu ile 

çeşitli hareketler yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Spor 

çeşitleri ile ilgili görselleri 

inceliyoruz.                                          

DİKKAT ÇALIŞMASI: Örüntü 

çalışması yapıyoruz.                                                       

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                     

BRANŞ: İngilizce   

     

                   25.01.2018                                                    

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Müzik eşliğinde 

spor ve dans çalışmaları yapıyoruz.                                                 

AYIN HAYVANI: Pandalar ile ilgili 

bilgiler ediniyoruz.                                                   

KAVRAM ÇALIŞMASI :“Şişman-

zayıf” kavramı ile ilgili çalışma 

yapıyoruz.                                                        

SANAT ÇALIŞMASI: Panda etkinliği 

yapıyoruz.                                                        

BRANŞ: İngilizce                                                          

PUZZLE GÜNÜ                                      

 

                  26.01.2018                            

MÜZİK –OYUN ETKİNLİĞİ: ”Dik 

dur kardeşim” şarkısını söyleyip 

oyununu oynuyoruz.                            

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Yardımlaşma ve iş birliği ile ilgili 

sohbet ediyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Gazete 

kâğıtları ile çalışma yapıyoruz.       

DİKKAT OYUNU: Hafıza kartları 

ile oynuyoruz.                                        

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                                                             

 

 



             29.01.2018                                   

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.                                  

EKOLOJİ: Rüzgârın gücü ile 

hareket eden nesneler. 

SANAT ÇALIŞMASI: 

Rüzgârgülü yapımı ve 

Rüzgarın yönünü bulma 

MÜZİK: Müzik aletleri ile ritim 

çalışması.                                                  

BRANŞ: İngilizce                                                                  

OYUNCAK GÜNÜ 

                30.01.2018                                

KAVRAM ÇALIŞMASI: “Islak-kuru 

“kavramı çalışması yapıyoruz. 

EĞİTİCİ OYUN: Kapla oyuncakları 

ile oynuyoruz.                                     

GÖRSEL OKUMA: Görsel okuma 

posteri çalışması.                                            

AYIN HAYVANI: Pandalar ile ilgili 

video seyrediyoruz.                                     

BRANŞ: İngilizce, drama                                                                                                        

KİTAP GÜNÜ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

31.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz 

SANAT ÇALIŞMASI: Baskı 

çalışması yapıyoruz.                      

DİKKAT ÇALIŞMASI: Labirent 

çalışması yapıyoruz.                                                                    

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz. 

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                         

 

       

  

 

 

 

 

*Ayana karşısında çocuğunuz ile birlikte birbirinizi inceleyebilir benzer ve farklılıklar hakkında sohbet edebilirsiniz.                                                                                                                                                                                  

*Sabun, havlu, diş fırçası gibi temizlik işlerinde kullanılan araçları tanıtıp nasıl kullanılacağını gösterebilirsiniz.                                                                                                        

*Bir aile yemek kitabı oluşturabilir evde tüketilen sağlıklı besin ve yemeklerin resimlerini yapıştırabilirsiniz.                                                                                                    

*Birlikte koşabilir spor yapabilirsiniz. 

 



Yayın Evi: Binbir Çiçek Kitaplar 

Yayın Tarihi: 2016 

Yazar: Jane Clarke 

Minik timsah bir şeyler yiyor, çıtır, çatır, ÇUTUR!  

Yemek bitti, şimdi diş fırçalama zamanı. 

Peki, dişlerini nasıl fırçalayacak? 

Hadi gel haylaz timsaha gösterelim. 

 

 

           ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ 

                                                                   



Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri ne kadar önemliyse, aynı şekilde oyun materyalleri de çok önemlidir. Oyuncaklar, çocuğun seçme, değerlendirme 

duygusunu ve üretkenliğini geliştirirken aynı zamanda da kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına da olanaklar 

hazırlamaktadır.Bu durumda bizler oyuncakları, “gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerinedüzen getiren zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal 

gelişimlerinde yardımcı olan hayal gücünü veyeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir” şeklinde tanımlayabiliriz. Çocuklar içinbüyük öneme sahip olan 

çeşitli boyutlar ve renklerdeki oyun malzemeleri aynı zamanda,çocukların oynarken hem eğlenmesine hem de renk, boyut, biçim, şekil gibi 

kavramlarıöğrenmelerine yardımcı olur. Çocuk arkadaşlarıyla birlikte oynarken paylaşmayı, beklemeyi,işbirliği yapmayı da öğrenebilir. Buna ilaveten çocuklar 

ellerine geçen oyuncakları bozarak,kırarak, parçaları ayırıp birleştirerek hem meraklarını giderir tatmin olurlar, hem de objelerinözelliklerini inceler ve 

keşfederler. 

Okulöncesi dönemde çocukların oyuncaklara ve oyun materyallerine karşı olan builgilerinin yanı sıra, artan bir yaratıcılık, yetişkine benzeme ve taklit çabası da 

vardır. Bun oktada anne babaya düşen en büyük görev alıcı ve öğrenmeye hazır olan çocuğa uygun oyuncakların sunumudur. Anne baba bu dönemde, 

çocuğun gelişim özelliklerine uygun,ihtiyaç duyduğu ortamı ve materyalleri sağlamaktan sorumludur. Bu dönemde, anne babalar tarafından üzerinde önemle 

durulması gereken bir başka konu da çocukların gelişimlerine katkısı olmayan pahalı ve süslü oyuncakların yerine yaşlarına ve gelişim düzeylerine 

uygun,uyarıcı ve düşündürücü oyuncakların tercih edilmesidir. Yine bu dönemde yetişkinler çocuklarına gereğinden fazla oyuncak alarak, onların tüm 

gereksinimlerine cevapvereceklerine inanırlar. Önemli olan, oyuncağın çokluğu değil, nitelikli olmasıdır. 

    

OYUNCAK SEÇİMİ 

a)Seçilecek oyuncak; çocuğun yaşına, ilgisine, becerisine, gelişim düzeyine ve yeteneklerine uygun olmalıdır. Büyüklerin hoşuna giden oyuncaklar her zaman 

çocukların hoşuna gitmeyebilir. 

b)Oyuncak, çocukta merak uyandırmalı, çevresini tanımasına yardımcı olmalıdır. Bu sebeple eski saatler, karton kutular, çocuk için ilginç birer oyuncak 

oluşturabilir. 

c) Oyuncaklar çok karmaşık olmayıp, çocuğun tek başına kullanabileceği özellikte olmalıdır. 

d)Oyuncak satın alınırken çocuğun cinsiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 

e) Oyuncaklar, beceriyi artıracak özellikte olmalı, bu nedenle basitten karmaşığa doğru tercih edilmelidir. 

f) Oyuncaklar dayanıklı olmalıdır 



g)Çok fazla oyuncak almak yerine, gerekli durumlarda eski oyuncakları tamamlayacak parçalar satın alınmalıdır. 

h)Oyuncağın çok yönlü olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla kasları çalıştıran, girişimciliği, hayal gücünü artıran oyuncaklar tercih edilmelidir. 

i) Çocuğun yaşına uygun olmayan oyuncaklar alınmamalıdır. Çünkü çok basit oyuncaklar sıkılmasına, karmaşık oyuncaklar ise kendine güvenini yitirmesine 

neden olabilir. 

j) Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermeyen, fazla gösterişli ve pahalı oyuncaklar alınmamalıdır. 

k)Çocuğun kendi kendine oynayabileceği oyun malzemelerinin yanı sıra yaşıtlarıyla oynayabileceği oyuncaklar da sağlanmalıdır. 

l) Çok sayıda oyuncak yerine çocuğu uzun süre mutlu edebilecek oyuncaklar alınmalıdır. 

OYUNCAKLARIN NİTELİKLERİ 

a)Oyuncaklar, sade, ayrıntıları az, iyi zımparalanmış, köşeleri yuvarlak ve küt olmalıdır. 

b)Çocuğun yaş, gelişim düzeyi ve boyuna uygun büyüklüklerde ve kullanışlı olmalıdır. Çocuğun kullanacağı her oyuncak kas kuvvetiyle orantılı olmalı ve çocuğa 

zarar verecek nitelikte olmaması gereklidir. 

c) Paylaşma duygusunu geliştirici olmalıdır. 

d)Bakım, tutum, onarımı kolay ve temizlenebilir nitelikte olmalıdır. 

e) Çocuğun hoşuna gidecek renkte ve yapıda olmalıdır 

f) Çocuğun merak uyandıracak ve ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. 

g)Oyuncakların büyüklükleri, çocukları tatmin edecek ve kullanabilecekleri büyüklükte olmalıdır. 

h)Sökülüp, takılabilir cinsten olmalıdır ve çocuk öğrenmek ve araştırmak istediğinde oyuncağı kırmak yerine sökebilmelidir. 

i) Çocuğun sağlığına zarar vermeyecek boya ve verniklerle boyanmış olmalıdır. 

j) Çocuğun dil, zekâ, beden ve kas gelişimine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. 

k)Çocuğun özgürce oynamasının yanı sıra çocukta gözlem, deneyim, keşfetme isteğini uyandırmalı, sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır. 



l) Çocuğun sözlü ifade, okuma-yazma ve matematik öncesi kavramları geliştirici nitelikte olmalıdır. 

m) Göze hoş görünmeli, yapısı ve biçimi zevkli olmalıdır.  

GELİŞİM ALANLARINA GÖRE OYUNCAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 1. Büyük Kas Gelişimi için Oyun Araçları 

 Üç tekerlekli bisiklet 

 Çeşitli boylardaki arabalar 

 Kayma, tırmanma, sallanma oyuncakları 

 Tahterevalli 

 Denge tahtası 

2-Küçük Kas Gelişimi için Oyun Araçları 

 Renkli oyun hamurları , renkli kalem, keçeli kalem, kuru boya,pastel boya 

 Çeşitli nesnelerin,canlıların resimlerinin olduğu boyama kitapları 

 Kâğıt makası 

 Yapıştırıcı 

 Legolar, birleştirme oyuncakları, parçalı bulmacalar 

 Kil 

3. Kurgu Oyuncakları 

 Küpler, bloklar 

 Tahta otomobil ve kamyonlar 



 Puzzle 

 Tahta veya plastik hayvanlar 

 Eklemeli oyuncaklar 

 Birbirine geçme vagonlu trenler 

4.Düş Gücünü ve Meslek Algısını Geliştiren Oyuncaklar 

 Kukla sahnesi 

 El kuklaları 

 Parmak kuklaları  

 Bez bebekler 

 Çeşitli giysiler, yetişkin süs eşyaları 

 Doktor araçları, telefonlar, bebek arabaları 

 

5. Evcilik Oyuncakları 

 Ocak, musluk, buzdolabı 

 Yemek ve çay takımları 

 Bebekler ve bebek evi 

 Çocuk boyuna uygun yatak, sandalye ve masalar 

 Gerçek hayatta kullanılan mutfak malzemeleri 

 Aynalar 



6. Sanat için Malzemeler 

 pastel,kuru boya ve keçeli kalemler 

 Suluboya, parmak boya 

 Fırçalar 

 Kâğıtlar 

 Artık kumaşlar, kâğıtlar, ip, yün, yumurta kabuğu ve yapıştırıcı 

 Baskı kalıpları (makara, havuç, patates, tahta, yaprak gibi) 

7. Matematik ve sayılar 

 Renkli çubuklar 

 Mozaik geometrik şekiller 

 Tahta oyuncak saat veya saati öğretecek tahta küpler 

 Matematik kavramını geliştirecek oyunlar  
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