
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

MALZEMELER 
 

• Naylon çorap ( tercihen ten veya beyaz 

renk) 

• Çim tohumu 

• Elenmiş talaş veya bahçe toprağı 

• Süslemek için malzemeler  

• Oynayan gözler 

• Makas, yapıştırıcı, iplik, boya kalemleri 

• Küçük plastik yoğurt kabı (meyveli 

yoğurt veya küçük puding kapları)  

 

AKTİVİTE 
 

• Naylon çorabınızın burun kısmından 

itibaren yaklaşık 20 cm uzunluğunda bir 

parça kesin. 

• Bu parçanın içine önce çim tohumlarınızı 

koyun, tohumlar en uca gelecektir. 

• Çim tohumlarının üzerine talaş ya da 

toprağınızı ekleyin. Çim adamınızın 

kafasının ne kadar büyük olmasını 

istiyorsanız o kadar toprak ya da talaş 

koyabilirsiniz. 

• Sonra bir ip yardımıyla istediğiniz 

büyüklüğe ulaştığınızda çorabınızın açık 

ucunu bağlayın. Böylece çim adamınızın 

kafası ortaya çıkmış olacaktır. 

 

Bu eğlenceli aktivite ile çocuklara bir yandan 

doğa sevgisini aşılarken bir yandan da sabretme 

ve bekleme gibi kavramları öğretebilirsiniz. 

Yapım sürecinde kullanacağınız malzemeler ile 

öğrencilerinize bu materyallerin tek bir kullanım 

amacı olmadığını, yaratıcılığımızı kullanarak bu 

materyallere farklı kullanım amaçları 

bulabileceğimizi gösterebilirsiniz.  

 

Çim adam yapım sürecinde öğrencilerinize ve 

çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz ancak yapım 

aşamasından sonraki bakım ve büyütme 

sürecinin sorumluluğunu onlara vererek görev 

ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkı 

sağlayabilirsiniz.  

 

Daha fazla aktiviteye ulaşmak için 
okuldisaridagunu.org/kaynaklar/ 
 

https://okuldisaridagunu.org/kaynaklar/


 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

AKTİVİTE (DEVAMI) 
 

• Çim adamın kafasını bağladıktan sonra 

geri kalan çorap kısmına biraz daha 

toprak veya talaş doldurarak çim 

adamınızın gövdesini oluşturun. Bu gövde 

kısmı saksı olarak kullanacağınız kaba 

girecek olan kısım olacak. Bu kısma çim 

tohumu koymanıza gerek yok.  

• Şimdi sıra çocuklarınızın nasıl bir çim 

adam istediğinizde! Çim adamlarınızı ister 

insan ister sevdiğiniz bir hayvan şeklinde 

süsleyebilirsiniz. Elinizdeki malzemeleri 

kullanarak çocuklardan çim adamlarını 

kişiselleştirmelerini isteyin. Oynayan 

gözler çim adamlarınıza ayrı bir hava 

katacaktır! 

• Şimdi sıra çim adamınızı oturtmak için 

kullanacağınız plastik yoğurt ya da tatlı 

kabını süslemekte. Çim adamınızın da 

saksısını dilediğiniz malzemeler ile 

süsleyin. Bu süsleme aşamasını çim 

adamınıza kıyafet yapma süreci olarak 

hayal edebilirsiniz. Çim adamınıza ister 

bir pelerin yapabilir ister mevsimlik 

kıyafet hazırlayabilir, ister kürklü bir 

hayvan olarak tasarlayabilirsiniz.  

• Çim adamlarınız hazır! Şimdi sıra geldi 

onlara bakmaya.  

Bu eğlenceli aktivite ile çocuklara bir yandan 

doğa sevgisini aşılarken bir yandan da sabretme 

ve bekleme gibi kavramları öğretebilirsiniz. 

Yapım sürecinde kullanacağınız malzemeler ile 

öğrencilerinize bu materyallerin tek bir kullanım 

amacı olmadığını, yaratıcılığımızı kullanarak bu 

materyallere farklı kullanım amaçları 

bulabileceğimizi gösterebilirsiniz.  

 

Çim adam yapım sürecinde öğrencilerinize ve 

çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz ancak yapım 

aşamasından sonraki bakım ve büyütme 

sürecinin sorumluluğunu onlara vererek görev 

ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkı 

sağlayabilirsiniz.  

 

Daha fazla aktiviteye ulaşmak için 
okuldisaridagunu.org/kaynaklar/ 
 

https://okuldisaridagunu.org/kaynaklar/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ÇİM ADAM NASIL SULANIR? 
 
Çim adam yapımı hazır olduğunda, 
çocuklarınıza önce çim adam nasıl sulanır 
öğretmeniz sonra da onu her gün düzenli 
olarak, günde 1 kez sulamaları için görev 
vermeniz yeterli olacaktır. Eğer toprağı çok 
kuruyorsa, mevsime göre günde 2 kez 
sulayabilirsiniz. Toprağın nemli olması ve 
güneş alması önemlidir. Çocuklarınız çok 
sabırsız olabilir, çimler bir an önce çıksın 
isteyebilir. Bu tür durumlarda da onlara 
biraz sabretmeyi ve beklemeyi anlatmanız 
gerekecek. Her gün su verme görevi, 
onların hem sorumluluk duygularını 
geliştirecek hem de çim adam nasıl 
büyütülür, nasıl her gün gelişir yakından 
gözlemleyebilecekler. 
 
Düzenli şekilde sulandığında 1 hafta içinde 
çimlerin çıktığını ve çim adam kafasının 
artık saçlı bir kafaya dönüştüğünü 
göreceksiniz. 
 
Sulamaya düzenli devam etmek ve çim 
adamı sınıfınızda güneş ışığı alan bir 
noktasına yerleştirmeniz, çimlerin hem yeşil 
ve parlak kalmasına hem de düzenli şekilde 
büyümelerine katkı sağlayacaktır. Çimler 
fazla uzadığında ise birlikte saçlarını 
kesmek veya toka yardımıyla saçlarına 
değişik şekiller vermek çok eğlenceli 
olacaktır.  

 

Bu eğlenceli aktivite ile çocuklara bir yandan 

doğa sevgisini aşılarken bir yandan da sabretme 

ve bekleme gibi kavramları öğretebilirsiniz. 

Yapım sürecinde kullanacağınız malzemeler ile 

öğrencilerinize bu materyallerin tek bir kullanım 

amacı olmadığını, yaratıcılığımızı kullanarak bu 

materyallere farklı kullanım amaçları 

bulabileceğimizi gösterebilirsiniz.  

 

Çim adam yapım sürecinde öğrencilerinize ve 

çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz ancak yapım 

aşamasından sonraki bakım ve büyütme 

sürecinin sorumluluğunu onlara vererek görev 

ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkı 

sağlayabilirsiniz.  

 

Daha fazla aktiviteye ulaşmak için 
okuldisaridagunu.org/kaynaklar/ 
 

https://okuldisaridagunu.org/kaynaklar/

