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.

Isınma
Bulurum Seni Ormanda kitabını okumadan önce çocuklarla bir çember oluşturarak ormanda bulabileceklerimiz üzerine 
konuşup yaratıcı drama ile hayvan karakterlerini canlandırarak ya da hayvanlara dair özellikler paylaşıp ipucu vererek 
taklit ve tahmin etme oyunu oynayabiliriz. 

Örneğin;
Boyum çok uzundur benim, üstümde vardır kahverengi beneklerim. (zürafa)
Vardır iki kulağım, ormanda zıp zıp zıplarım. (tavşan)
Yelpaze gibi kulaklarım, su ile oynamaya bayılırım. (fil)
Minik yuvarlak bir burnum, küçücük ellerim var. Bir de sivri dikenlerim… 
Hissedersem bir tehlike, top olup yuvarlanırım her yere. (kirpi)

Ve çocuklar artık Sincap Simsim ile tanışmalı! 
ŞİMDİ KİTAP OKUMA ZAMANI! 

Bu etkinlik 
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Oyun/ Etkinlik 1

Haydi Bulalım!
Kitabımızı okuduktan sonra Sincap Simsim ile bir ormanda olduğumuzu hayal edelim. 
Ellerimizde fenerler! Ve biz de bir keşfe çıkalım. Sayfa 3’ te yer alan ormanda gizlenen kahramanlar var! 

  Aaaa, Rakun! Biraz üzgün görünüyor. Sence neden üzülmüş olabilir?

  Evet, çünkü çizgili kuyruğunu kaybetmiş oyun oynarken. Onu bulmasına yardımcı olabilir misin?

  Ayı kardeş de ballı çikolatalı sütünü arıyor, acaba nerede?

  Ve kirpi… Kirpi de okuduğu kitabını bulamıyor. Sen nerede olduğunu görebiliyor musun?

  Orangutanın karnı acıkmış. Muzunu arıyor. Sen orangutan için bir muz bulabilir misin?t
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Oyun/ Etkinlik 2

Sen Söyle!
Eveet, herkes aradığını buldu! Sevdiklerine kavuştu. Hadi biraz daha gezinelim ormanda. 
Siz de duyuyor musunuz? Harika bir müzik dinletisi geliyor ormanın derinliklerinden. 
Hadi birlikte bulalım bu müziğin kaynağını! (Sayfa 5‘  teki resmi kullanarak.)

İşte çok sesli orman hayvanları orkestrası! Ne sandınız. İşte bulduk sizi ormanda!

  Ormanlar kralı bir aslan ol haydi. Ne çalıyor o? Bir davul mu? Peki, bir davul nasıl ses çıkarır? 

  Şimdi bir su aygırı ol. Hangi şarkıyı seslendiriyor olabilir? Sen en sevdiğin şarkıyı söyle şimdi.

   Zürafa ol şimdi de. Elindeki müzik aletinin ismi ne? Nasıl bir ses çıkarıyor olabilir bu alet? 
  Haydi taklit et.

  Hmm… Fil’in elindeki çalgının ismi ne peki? Nasıl bir ses çıkarır? 

  Minik bir serçesin şimdi de. Nasıl bir ses çıkarıyorsun ve hangi şarkıyı söylüyorsun? 

  Bizler de her birimiz çocuklar ile birlikte bir hayvanı canlandırıp kendi orkestramızı oluşturabiliriz.                 

  Çaldığımız müzik aletlerinin vurmalı mı, telli mi, üflemeli mi olduğunu konuşup müzik 
  aletlerinin seslerini taklit edebiliriz. 
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