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Bu çerçevenin içine bir fotoğrafını yapıştır 
ya da kendi resmini yap. 



Yelkenli Tekne Yapıp Yüzdürelim

Yelkenli tekneni yapmak için oyun hamurundan küçük bir parça 
kopar. Bu parçayı parmağınla ceviz kabuklarının içine bastırıp tuttur. 
Yaprağın sapını oyun hamuruna resimdeki gibi dik olarak sapla. 
Yelkenli teknen hazır. 

Ceviz kabukları ve 
yapraklardan yelkenli 
tekneler yapıp suda 
yüzdürebilirsin. Bunun için 
birkaç ceviz kabuğu, kuru 
yapraklar ve oyun hamuru 
gerekiyor.  



Yelkenli tekneni, evde 
içi su dolu bir kapta 
ya da ormanlarda, 
parklarda ve bahçelerde 
yağmurdan sonra 
oluşan su birikintilerinde 
yüzdürebilirsin.



Torbadakini Tahmin Et!

Topladığınız malzemeleri torbanın içine koyun. Bir kişi torbayı açık bir 
şekilde tutarken diğeri de gözlerini kapatıp torbadan bir nesne alsın. 
Sadece dokunarak onun ne olduğunu tahmin etmeye çalışsın. 

Torbayı tutan kişi arkadaşına elindeki nesneyle ilgili çeşitli sorular 
sorabilir: “Hafif mi?”, “Ağır mı?”, “Sert mi?”, “Yumuşak mı?”, “Dikenleri 
var mı?”... 

Ne olduğunu doğru tahmin ettiğiniz nesneleri kenara ayırın. Tahmin 
edemediğiniz nesneleri torbaya geri koyun. Bu şekilde iki kişi sırayla 
torbadaki tüm nesneleri tahmin etmeye çalışın. 

Bu oyun iki ya da daha çok 
kişiyle oynanabilir. Oyun 
için doğadan toplanan 
çeşitli malzemeler ve bir 
bez torba gerekiyor. 



Tam İsabet! 

Arkadaşınla birlikte  
toprağa çok derin 
olmayan bir çukur 
kazın. Çukurdan birkaç 
adım uzakta durun.  
Topladığınız kozalakları  
ve tohumları sırayla 
çukurun içine atmaya 
çalışın.  

İşte, arkadaşlarınla 
birlikte oynayabileceğin 
eğlenceli bir oyun 
daha. Bu oyun için 
at kestaneleri, meşe 
palamutları ve oyuncak 
kürekler gerekiyor.



Haydi Bir Desen Yap! 
Daire, kare, üçgen gibi şekiller, zikzaklar, spiraller... Doğadan 
topladığın malzemelerle çok çeşitli desenler oluşturabileceğini 
biliyor musun? 



Önce düz bir yer bul. Topladığın kestane, palamut, yaprak ve taş gibi 
malzemeleri kolayca erişebileceğin bir yere koy. Sonra da bunları 
istediğin sırada ve şekilde dizerek kendi desenlerini oluştur. 



Doğada 
Hazine Avı
Hazine avcısı olmaya 
ne dersin? Doğada 
gözlemleyeceğin her şey 
bir hazine olabilir: 
Bir kuş tüyü, kırmızı bir 
yaprak, “Y” şeklinde bir 
dal parçası, pürüzsüz bir 
taş, sapından ayrılmamış 
bir meşe palamudu, bir 
örümcek ağı, yosun 
tutmuş bir ağaç kabuğu 
parçası... 

Haydi şimdi doğaya çık, 
arkadaşlarınla birlikte 
arayıp bulabileceğin bir 
hazine belirle ve oyuna 
başla!

Dilersen hazine avında 
bulabileceğin şeylerin 
resimlerini içeren bir 
liste de hazırlayabilirsin. 
Bulduklarını listende 
işaretleyebilir, sonra da 
kaç hazine bulduğunu 
sayabilirsin.



Göknar

Örümcek ağı

Karınca

“Y” şeklinde 
bir dal parçası

Kuş yuvası

Kırmızı yaprak



Koş, Hopla, Zıpla... 
Hareket Yolunu Tamamla 
Doğadaki malzemelerle bir “hareket yolu” hazırlayabilirsin. Bu yolda 
ilerlemek için yürümek yeterli değil, yeri geldikçe koşman, zıplaman 
ve yuvarlanman da gerekiyor. Yolun her bir kısmı için ayrı bir kural 
belirle. İşte senin için hazırladığımız örnek bir hareket yolu. Bu yolu 
hazırlamak için taşlar, dal parçaları ve yapraklar gerekiyor.

Önce dal parçalarını yere 
birer adım arayla diz. Yolun 
bu kısmında dallara basarak 
yürüyeceksin.

Küçük boy taşlarla yerde 
bir desen oluştur. Bu kısma 
geldiğinde desenin dışına 
çıkmamaya çalışarak minik 
adımlarla yürü.

Başlangıç



Yolun devamına topladığın 
yaprakları yığ. Buraya 
geldiğinde zıplayarak ilerle.

Taşları yan yana dizerek bir bitiş 
çizgisi oluştur. Yaprak yığınından 
sonra bitiş çizgisine kadar koş 
ya da yuvarlan. 

Bitiş



Alakargalar Tohum Saklıyor 
Alakargalar sonbaharda topladıkları meşe palamutlarını toprağa 
gömüp saklar. Yiyecek bulmanın zor olduğu kış günlerinde de bu 
tohumları sakladıkları yerlerden çıkarıp yerler. Sen de bir alakarga 
gibi tohum saklamaya ne dersin? Bakalım sakladığın tüm tohumların 
yerlerini hatırlayabilecek misin?

Topladığın tohumları ormanda, parkta ya da bahçede çeşitli yerlere 
sakla: ağaç gövdelerindeki çatlakların içine, yaprak yığınlarının 
arasına ya da toprakta açtığın küçük çukurlara... İstersen sakladığın 
yerleri daha sonra hatırlamak için yakınlarına bir dal parçası ya da bir 
taş bırakarak işaretleyebilirsin. 



Tüm tohumları sakladıysan gözlerini kapatıp 5’e kadar sayarak kendi 
etrafında dön. Sonra gözlerini aç ve sakladığın tohumları yeniden 
bulmaya çalış.



Hayvan Figürleri ve Portreler 
Doğadaki malzemelerle çeşitli hayvan figürleri ve insan portreleri 
yapmak ister misin? Tohumlardan yüz, yapraklardan kuyruk, dal 
parçalarından bacaklar... Bunları istersen bir kâğıda yapıştırarak da 
yapabilirsin. İşte senin için hazırladığımız bazı örnekler.





Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2019 sayısının ekidir. 

Bu kitapçıktaki oyunları oynamak ve 
sanat etkinliklerini yapmak için parklardan 

ya da orman, kır ve deniz kıyısı gibi 
yerlerden tohum, yaprak, dal parçası, 
taş ve deniz kabuğu gibi malzemeler 

toplayabilirsin. Doğaya çıkarken yanına, 
içine malzemelerini koyabileceğin bir 
çanta, küçük saklama kabı, eldiven, 
büyüteç, kâğıt ve boya kalemleri de 

alabilirsin.


