






“Küçük” çocuklar “büyük” düşünürlerdir. Onlar, biz 
yetişkinlerden daha esnek, daha cesur ve girişim-
cidir. Çünkü merakları onların doğal vizyonudur. 
Dünyayı anlamak ve her şeyi bilmek isterler. Çev-
relerini keşfedici gözlerle izlerler ve öğrendikle-
rini yaşamlarıyla ilişkilendirmeye gereksinim du-
yarlar. Yaşamın ilk yıllarında çocukların öğrenme 
ilgisi ve gereksinimi çok yüksektir. Küçük çocuklar 
için öğrenmenin en etkili ve en kolay yolu, çevre-
leriyle etkileşime geçmek, somut deneyimler ya-
şamak ve sorumluluk almaktır. Çocuklar duygusal 
olarak kendilerini güvende hissettiklerinde, öğ-
renme sürecine dahil olduklarında ve duyularını 
etkin bir şekilde kullandıklarında daha kolay ve 
daha kalıcı öğrenirler. 

Çocuklar bir bilim insanı merakı, şüphesi ve giriş-
kenliği içinde, araştırmacı hevesine, heyecanına 
ve tutkusuna sahiptir. Sorular sorarak meraklarını 
gidermenin yollarını bulmaya çalışırlar. Çocuklar 
etkileşim süreçlerine aktif olarak katılırsa, sosyal 
ve duygusal gereksinimleri çocuk dostu bir tavır 
ile karşılanırsa etkin öğrenenler olarak destek-
lenmiş olurlar. Çocuğun iyi olma hali sağlıklı, mut-
lu ve düşünüp sorgulayabilen aktif bir birey olma-
sıyla çok ilgilidir. 

Çocuklar hayal güçleri sayesinde bir şeyleri baş-
ka şeylere dönüştürmede, sıradan şeylere sıradışı 
anlamlar yüklemede, mış gibi yapmada ustadır-
lar. Oyun, onların uzmanlık alanıdır. Çocuklar oyun 
aracılığıyla büyür, gelişir ve öğrenirler. 

Her şey, bir çocuğun düş gücünde başka bir şeye dönüşme şansına sahiptir.



Çocuklar tüm bu potansiyellerini zenginleştirilmiş 
çevrelerde büyüdüklerinde en üst seviyeye çıkar-
maktadırlar. Zenginleştirilmiş bir çevre demek; 
çocukların çok şeyle değil, farklı şeylere dönüş-
türebilecekleri açık uçlu mazlemelerle karşılaş-
tırılması anlamına gelir. Çocuklar ilgi ve gerek-
sinimleri doğrultusunda dikkatlerini odaklar ve 
bu yolla bir şeyden çok şey çıkarırlar. Anlamak, 
anlam çıkarmak ve anlamını değiştirmek, çocu-
ğun dünyayı keşfetme sürecindeki gelişimsel iler-
lemesinin kanıtıdır.

“Bir Şeyden Çok Şey” etkinlik kitabı çocukların 
doğal merakını, ilgi ve gereksinimlerini giderme 
yolunda onlarla çocuk dilinde konuşmayı temel 
almıştır.  Su, toprak, taş, yaprak, dal, kâğıt, ku-
maş, ip, kutu ve geri dönüşüm, “Bir Şeyden Çok 
Şey” etkinlik kitabının temaları olarak seçilmiştir. 
Bu temalarla sunulan etkinlik önerileri çocukların 

çevrelerinde bulunan doğal malzemeleri kullan-
maları için birçok fırsat sunmakta ve dünyayı an-
lamlandırmalarına olanak tanımaktadır. Kitapta 
yer alan etkinliklerle çocuklar problem çözmeye 
ve akıl yürütmeye davet eden bir “eğer” dünya-
sıyla tanışırlar. Ayrıca bu etkinlikleri yaparak el 
becerilerinde ustalaşmaları, kendilerini özgür ve 
özgün yollarla ifade etmeleri ve yaratıcılıklarını 
geliştirmeleri hedeflenmiştir. Süreç içerisinde ço-
cuklarımızın sadece tüketen değil üreten, tasar-
layan, değerlendiren, olasılıkları fark eden, es-
nek ve olumlu düşünen bireyler olarak yetişeceği 
varsayılmaktadır. “Bir Şeyden Çok Şey” etkinlik 
kitabında eldeki kaynakların en verimli şekilde 
kullanılmasına da dikkat çekilmiştir. Kitabın en 
önemli amacı ise çocukların oyununa macera ve 
heyecan duygusu katmak olacaktır. 

Kitap, geliştirilmeye ve zenginleştirilmeye açık 
bir kaynaktır. 
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Çeşitli toprakları 
gözlemlemeye ne 
dersin?

Kavanozları yarısına 
kadar toprakla doldur. 
Kalan kısmına da su 
ekle. Sulu toprağı bir 
çubukla karıştır. Bir 
gün sonra kavanozları 
gözlemle.

Ne gibi değişimler 
oldu? Anlat.
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Bugün arkeolog olma günü.

Öncelikle geniş bir 
kabın içini toprakla 
doldur. Toprağın içine 
oyuncaklarını sakla.

Arkadaşından bu 
oyuncakları bulmasını 
iste. Oyuncakları bulmak 
için bir fırça yardımı ile 
toprağı kazıyabileceğini 
söyleyebilirsin. Sonra 
arkadaşın saklasın, bu sefer 
sen oyuncakları bulmaya 
çalış.
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Tohum topları yapmaya ne 
dersin? Önce toprak ile suyu 
karıştırarak çamur oluştur. 
Ardından avucuna bir parça 
çamur al. Çamurun içine minik 
tohumlar koy ve yuvarlayarak 
küçük toplar haline getir. Bu 
topları gölgede kurut. Sonra 
bunları istediğin yere at. 
Bakalım tohumlar ne zaman 
canlanacak?

Kendinle gurur duyabilirsin 
çünkü tohumları toprakla 
buluşturarak doğaya katkıda 
bulundun.
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Büyük bir karton 
kutunun zeminine 
yazabildiğin rakamları 
yaz. Sonra kutunun 
içine biraz toprak dök. 
Toprak, kuru veya ıslak 
olabilir. Toprağın altına 
saklanmış rakamları 
bulmaya çalış.

Rakamları bulduktan 
sonra toprağın üzerine 
parmağınla resim 
çizebilirsin.
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Çamurdan oyun hamuru 
yapalım mı? Bunun 
için toprakla suyu 
karıştırarak yoğun 
kıvamlı bir çamur 
oluştur. Bu çamurları 
kullanarak farklı yüzler 
ya da çamur adamlar 
yap. Onlara isim ver ve 
onlarla ilgili bir öykü 
anlat.



TOPRAK

41

Çamurla oynamak 
çok eğlenceli. Ama 
sonra ellerini güzelce 
yıkamayı unutma.

Çamurla istediğin 
kadar oynadıktan 
sonra beyaz bir 
kâğıda el baskısı 
yapabilirsin.
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Yediğin yumurtaların 
kabuklarını ne 
yapıyorsun? Onları 
minik saksılar olarak 
kullanabilirsin. İçlerine 
toprak doldur.

Birkaç meyve ya da 
sebze tohumu at.

Kendi sebze bahçeni 
oluştur. İki günde bir 
sulamayı unutma.
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Bitkilerin köklerinin nasıl 
oluştuğunu görmek ister 
misin?

Şeffaf bir kabın içine 
biraz toprak koy. İçine 
fasulye, nohut ya da 
mercimek ek.

Günden güne köklerin 
nasıl oluştuğunu 
göreceksin.

Köklerdeki değişimi bir 
kâğıda çiz.

Bitkilerin kökleri ne işe 
yarar? Anlat.
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Toprağı biraz sulandır 
ve kendi doğal boyanı 
oluştur. Şimdi bu boyayı 
kullanarak resim çiz.

Farklı renkler elde etmek 
için zerdeçal baharatı, 
pancar ve havuç suyu 
kullanabilirsin.
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Su ve toprağı 
karıştırarak bir 
çamur yap. 
Çamura bir 
şekil ver. 
Ardından çamur 
kurumadan değişik 
malzemelerle süsle. 
Kuruduktan sonra 
evde istediğin yere 
as.
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Toprakları küçük 
torbalara koyarak 
toprak keseleri oluştur. 
Bu keseleri vücudunun 
farklı bölümlerinde 
taşımayı dene.

Örneğin sırtında, 
omzunda, avucunda ve 
başının üstünde. En çok 
hangisinde eğlendin?
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Bahçeye çıktığında toprağı 
büyüteç ile incele. Bakalım 
solucanlarla karşılaşacak 
mısın? Onlara zarar 
vermeden hareketlerini 
izleyebilirsin ve hatta 
istersen sen de yerde 
solucanlar gibi kıvrıla 
kıvrıla gidebilirsin. Haydi 
dene.

Sana ilginç gelen başka 
neler gördün? Anlat.








