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DEĞERLİ ÖĞRETMENİM,
“Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitim Programı” okul öncesi eğitim alamadan Eylül ayında ilko-

kula başlayacak çocukların yaz döneminde gelişim ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak ama-
cıyla yapılmaktadır. 

Aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitim Programı’na Yö-
nelik Öğretmen Rehberi bulunmaktadır. Bu rehberi okumak ve içselleştirerek uygulamalarınıza yan-
sıtmak yetkin bir öğretmen olma hedefinize katkı sunacaktır. Rehberin ardından 1 haftalık uyum 
programı günlük akışları ve 10 haftalık eğitim programı günlük akışları sunulmuştur. 

Heyecanlı ve dinamik bir öğrenme süreci olan okul öncesi eğitim programını yürütme sürecinde 
başarılar dileriz. 

Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitim Programı’na Yönelik Öğretmen Rehberi

1. Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik için önemler almak, rutinler oluşturmak ve çocukları bilgilendirmek önemlidir. 
Salgın hastalıklardan korunmak için çocukların aralarında 1,5 metre fiziksel mesafe oluşturmak, 
elleri sık sık el yıkama prosedürüne uygun olarak yıkamak, gereken durumlarda maske kullanmak, 
hapşırma ve öksürme zamanlarında kolun içine doğru hapşırmayı ve öksürmeyi öğretmek ve bu ko-
nuda model olmak, öğrenme sürecini mümkün olduğunca açık havaya taşımak, sınıfı sık sık havalan-
dırmak etkili olacaktır. Bunun yanında sınıf içi mobilya, donanım ve materyallerin çocukların yaş ve 
gelişim seviyelerine uygun bir biçimde seçilmesi ve konumlandırılması sınıf güvenliğini arttıracaktır. 

2. Uyum 

Bu süreçte yapılacak ilk iş hem çocuklarla hem aileleriyle güçlü bir iletişim kurmaktır. Bunun için 
çocukları ve ailelerini daha yakından tanımaya çalışın.  Özellikle Türkçe’si yeterli olmayan çocuk-
ların temel ihtiyacı kendini güvende hissetmektir. Tüm çocukların sınıfa kendini ait hissetmeleri ve 
sizinle bir bağ kurmaları için onları sosyal ve duygusal yönden destekleyin. 

3. Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı

“Öğretmenler, çocuk haklarının doğal savunucularıdırlar.”
Bu kapsamda çocukların istediklerini rahatça söyleyebilmesi ve diğerlerinin de çocukları say-

gıyla dinlemesi için gerekli tedbirleri alın. Sınıf ortamında çocukların fikirlerini dikkate almaya ve 
alınan kararlara ortak etmeye çalışın. Çocukların kendileriyle ilgili kararlar alırken başkalarına 
zarar vermemelerinin önemine dikkat çekin. Çocukların başkalarının nasıl hissettiğini anlaması ya-
ni duygudaşlık edinmesi için fırsatlar yaratın. Çocukları sözlerini kesmeden can kulağıyla dinleyin. 
Çocukları yargılamayan koşulsuz bir kabul içinde ilişkinizi sevgiyle kuşatın. Yaşı ve durumu ne olur-
sa olsun henüz büyümemiş olsalar da sadece var oldukları için çocuklara saygıyı sınıfınızın temel 
davranış biçimi haline getirin. Sosyal medyada ya da herhangi bir dijital platformda çocukların 
fotoğraflarını asla paylaşmayın. Bu konuda aileleri de bilinçlendirin. 

4. Bütüncül Yaklaşım

Günlük akışlar hazırlanırken kazanım ve göstergelerin haftalar ve günlere dengeli bir şekilde da-
ğılım göstermesine özen gösterilmiştir. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek bütünsel bir 



yaklaşım benimsenmiş ve etkinlikler bu bakış açısı ile çeşitlendirilmiştir. Günlük akışlarda düzenli bir 
şekilde yer verilmesine dikkat edilen ve rutin haline getirilen “Güne Başlama Zamanı” yani “Karşıla-
ma-Öğrenme Merkezlerinde Serbest Oyun-Toplanma Zamanı” ve “Temizlik-Beslenme- Temizlik Za-
manı” ile öz bakım becerilerinin desteklenmesi akışlar içerisinde çocukların doğrudan deneyimleye-
rek içselleştirebilecekleri bir düzende sunulmuştur. Bunun yanında Sohbet Zamanı, Jimnastik temelli 
Hareket Etkinliği, Müzik Etkinliği, Açık Havada Oyun Zamanı ve Kitap Okuma Oturumu ile çocukların 
dil, sosyal-duygusal ve fiziksel becerilerinin düzenli bir şekilde desteklenmesi amaçlanmıştır. Sizler 
de bu zamanları gerektiğinde uyarlamalar yaparak ve geçişlerde uygulayabileceğiniz rutin haline 
gelecek çeşitli stratejiler belirleyerek çocukların bütünsel gelişimlerini destekleyebilirsiniz. 

Günlük Akışlarda Kazanım ve Göstergelerin Dağılım Grafiği

*Öz bakım becerileri, günlük akışlarda düzenli bir şekilde yer verilmesine dikkat edilen ve rutin 
haline getirilen Güne Başlama Zamanı (Karşılama-Oyun-Toplanma Zamanı), Temizlik ve Beslenme 
Zamanı ile akışlar içerisinde çocukların doğrudan deneyimleyerek içselleştirebilecekleri bir düzen-
de sunulmuştur. 

5. Günlük Eğitim Akışları

Günlük Eğitim Akışları yaz dönemi eğitiminde görev alacak olan siz öğretmenlerimiz için dik-
katle ve araştırma temelli olarak hazırlanmıştır. Akışlarda tüm gelişim alanlarına hitap edilmesine, 
çok kültürlülüğün birleştirici unsurlarıyla program etkinliklerinin bütünleştirilmesine, duyu ve 
dikkat eğitimine, erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine, rehberlik programına ve 
yapılandırılmamış serbest oyun fırsatlarından yararlanılmasına özel önem verilmiştir. 

6. Yazılı ve Hazır Plan Kullanan Öğretmenin Rolü 
“Yaz Eğitimi Günlük Eğitim Akışları”nın sizlere “yazılı ve hazır planlar” olarak sunulması, sizin her 

çocuğun becerilerine, ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre uyarlama yapmanız için işinizi kolaylaştırabi-
lir. Yazılı ve hazır planlar sizin yaratıcılığınızı ve karar almanızı engellemeyi değil, yüksek kalitede 
eğitici deneyimlere odaklanmanızı amaçlar. Bir diğer deyişle zamanınızı ve enerjinizi etkinlik planı 
hazırlamak yerine çocukları gözlemleme, çocukların öğrenmesini değerlendirme ve hazır plan-
ları çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uyarlamaya ayırmanız beklenmektedir. Yazılı ve hazır planları 
dikkatle değerlendirerek gözden geçirirseniz, sınıfınızdaki çocukların genel durumlarını ve birey-
sel özelliklerini göz önünde bulundurursanız uyarlamalar yaparak programı biçimlendirebilirsiniz. 
Böylece çocukların ihtiyaçları ve ilgileriyle bağlantılar kurarak amaçlı bir öğretmen olabilirsiniz. 

7. Çocukların Özel Durumları ve Etkinlik Uyarlamaları

Yaz Dönemi Eğitimleri çocukların okul ile tanışmaları, sınıf ortamını deneyimlemeleri, kendilerini 
ve ihtiyaçlarını ifade etmeleri için değerli bir süreçtir. Yaz Dönemi Eğitimi’nden yararlanan çocuk-
ların özel durumları göz önünde bulundurularak genel uyarlamaların yapılmasına özen gösteril-
miştir. Çocukları birebir tanıma süreci sonrasında özel uyarlamaları yapmak siz öğretmenlerimizin 
en önemli sorumluluğu olacaktır. Öğretmen olarak bu özen ve dikkati sadece özel ihtiyaçları olan 
çocuklara değil, her çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının farklı olduğu bilinciyle tüm çocuklara vermek 
programa daha duyarlı bir nitelik kazandıracaktır. Dolayısıyla etkinlik planlarında uyarlamalara 
yer verilmemiştir. Programı uygulayıcı öğretmen olarak sizin tüm çocukların bireysel ihtiyaçlarına 
yönelik uyarlamalar yapmanız beklenmektedir. 

8. Gelişimsel Olarak Uygun Deneyimler Kazandırmak
Erken Çocukluk Eğitimi’nin temeli çocukların gelişimsel olarak uygun deneyimler kazanmalarını 

sağlamaktır. Bunun yolu çocukların yaşlarına, deneyimlerine, becerilerine ve ilgilerine göre uyar-
lanmış zaman zaman zorlayıcı ancak erişilebilir kazanımlara odaklanmaktan geçer. 

Günün Rutin Zamanları

9. Güne Başlama Zamanı

Karşılama ve Uğurlama 

Başlangıçlar ve bitişler önemlidir. Çocukları karşılama ve uğurlama zamanlarında “Merhaba, 
Günaydın, Hoş geldin, Hoş bulduk, İyi günler, İyi hafta sonları” gibi nezaket sözcükleri kullanarak, her 
çocuğun gözlerine bakarak zaman zaman çocuklarla tokalaşarak ve onlara sürekli gülümseyerek 
model olun. Karşılama zamanları aynı zamanda çocukları o günün programından haberdar eden 
sürprizli bir zaman da dönüşebilir. Bunun için her gün farklı bir karşılama seremonisi düzenlenmiştir.

Öğrenme Merkezlerinde Oyun

Öğrenme merkezlerinde çocukların başlattıkları deneyimler çok değerlidir. Çocuklar bu sayede 
deneyimi planlama, deneyimi başlatma, tercih yapma, becerilerini uygulama ve sözel dili sık sık 
kullanma şansı bulurlar. Karar verme becerilerini geliştirirler. Öğretmenler dönemsel temalarla iliş-
kili geçici öğrenme merkezleri de oluşturarak öğrenme merkezlerini çeşitlendirebilirler. Öğretmen 
olarak siz de öğrenme merkezlerindeki zamanı çocuklarla birebir uzun sohbetler etmek ve çocuk-
ları gözlemlemek için kullanın. Günün bu zamanı bireysel ya da küçük gruplar halinde etkileşim 
kurmak ve eğitim programı dışında kişisel konular hakkında konuşmak için iyi bir fırsattır. 

Sosyo-dramatik Oyun çocuklarda öz düzenleme, problem çözme, dil ve erken okuryazarlık 
becerilerinin desteklenmesi amacıyla teşvik edilmelidir. “Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitim Prog-
ramı’nda on hafta boyunca beş farklı sosyo-dramatik oyun alanı kurulması önerilmiştir. Bunlar mar-
ket, dondurmacı, çiçekçi, veteriner kliniği ve doğum günü parti alanlarıdır. Sosyo-dramatik oyunun 
çocuklar için etkili bir öğrenme kaynağı olabilmesi için öğretmenin oyuna katılımı önemlidir ancak 
oyundaki rolünü çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlamalıdır. 

Toplanma Zamanı 

Sınıfta özgürce oyun oynandıktan sonra sınıfı hep birlikte toplamak önemlidir. Çocukların bulun-
dukları ortamı düzenleme sorumluluğu edinmesini sağlar. Toplanma işini çocukların kendi kendile-
rine yerine getirebilmeleri için her gün bir rutin halinde uygulanmalıdır. Bunun için bazı stratejiler 
kullanılabilir. Toplanma zamanının geldiğini öğretmen elleriyle belli bir ritim yaparak bildirebilir.  
Bu sesi duyduğu anda çocuklar da elleriyle aynı ritmi oluşturur ve sınıfı toplamaya başlarlar. Bu stra-
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tejiye heykel olma oyunu ile sınıf toplama etkinliği eşlik edebilir. Öğretmen müziği ara ara durdurur. 
Bu esnada çocuklara “Heykel ol!” der ve çocukların hareketsiz kalmalarını sağlar. Ardından müziği 
tekrar açıp toplamaya devam etmelerini söyler. 

Bir diğer strateji ise üç adet karton ile pankart hazırlamaktır. Bunların her birine “1 dakika”, “3 
dakika” ve “5 dakika” yazılır ve altlarına kum saati çizilir. Kum saatindeki kumun doluluğu dakika 
ile orantılı olacaktır. Öğretmen ilk gün bu uygulamayı kendi yapar, diğer günler için çocuklara 
sorumluluk verir. Pankartlar zaman uygun olarak kaldırılır ve tüm çocuklar sınıfın toplanması işini 
bitirmek için ne kadar zamanın kaldığını öğrenirler. Toplanma işini belirlenen zaman içinde bitir-
meye çalışırlar. 

10. Temizlik-Beslenme-Temizlik Zamanları 

Beslenme zamanları okul öncesi eğitimde çok değerli kazanımların edinildiği bir süreçtir. Öğ-
retmen Kitabı’nın ekinde Beslenme Zamanı için hazırlanan sağlıklı besinlerle oluşturulmuş menüler 
yer almaktadır. Beslenme Zamanı çocukların sağlıklı besinleri tanıması, sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazanması ve sofra kurallarını öğrenmesi için bir fırsat olacaktır. Bu zaman diliminde yemek duası 
okumak, “Afiyet olsun. ”diyerek yemeğe başlamak ve yemeği bitirmek, beslenme araç-gereçlerini 
toplama sorumluluğunu üstlenmek, yiyecekleri hazırlayan kişilere “Eline sağlık.” diyerek nezaket 
sözcükleri kullanmak çok önemlidir. 

El temizliği ve hijyen programın ana kazanımlarındandır. Tüm dünyaya yayılan salgın riskinden 
korunmak ve kişisel hijyeni sağlayabilmek adına “El Yıkama Prosedürü Posteri” hazırlanmış ve 
sizlere sunulmuştur. Posterin çocukların öğrenmesini desteklemek amacıyla lavabo duvarlarına asıl-
ması, prosedürün her gün titizlikle uygulanması günlük programın sistematik etkinliklerinden biridir. 

11. Sohbet Zamanı 
•	Sohbet zamanında öğretmenin tüm çocukları ve çocukların birbirlerini görebilmeleri önemlidir. 

Çember şeklinde oturmak, net görüşü sağlamak için en uygun oturma biçimlerinden biridir. Sohbet 
zamanlarında çember şeklinde halı ya da minderlere oturmak uygun bir oturuş şekli olacaktır. Bu 
süre 3-15 dakika sürebilir ancak esnek olunmalıdır. Tüm çocuklar aynı anda konuşmak isteyebilir 
bunun için bir sopa, yumuşak bir top ya da mikrofon kullanabilirsiniz. Bu yöntemle, materyali eline 
alan çocuk konuşma hakkında sahip olacaktır ve diğerleri dinlemeleri gerektiğini öğrenecektir. 
Bu stratejiyle çocukların sırayla konuşma kazanımını edinmelerini sağlayabilirsiniz. 

•	Sohbet zamanında çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde bir “Karşılama Şarkısı” uy-
durabilir, her gün bu şarkıyı tekrar edebilir, dans ya da denge hareketleri yapabilir, alfabe şar-
kısı söyleyerek erken okuryazarlık becerilerini destekleyebilir, yoklama çizelgesini takip ede-
bilirsiniz. Çiçek sulamak, sınıf hayvanlarının bakımını yapmak, takvimden, mevsimden, hava 
durumundan, yaklaşan özel günlerden söz etmek de sohbet zamanını zenginleştirir. Özellikle 
dışarıdaki havanın nasıl olduğu (bulutlu-güneşli-yağmurlu-karlı-sisli), hangi mevsimde olduğumuz 
(sonbahar-yaz-ilkbahar-kış), günün tarihi (ay-gün-yıl) ve etrafımızda gelişen güncel olaylardan 
her gün mutlaka bahsedilmelidir. 

•	Çocukların duyguları ve ev yaşantıları da sohbet zamanının rutin konuları arasındadır. Önce 
öğretmen kendi duygularından örnekler vererek model olur. Sonra çocuklara “Bugün kendini nasıl 
hissediyorsun? diye sorulur. Ardından “mutluyum çünkü…”, “üzgünüm çünkü…..”, “şaşkınım çünkü…..”, 
“kızgınım çünkü……”, diye duygular ve sebepleri hakkında konuşulur. Çocuklarla duygular üzerine 
sohbet ederken ilgili duygu kartları gösterilebilir.

•	Başta yabancı uyruklu çocukların Türkçe öğrenmelerini desteklemek amacıyla “Görsel Kelime 
Kartları” hazırlanmıştır. Kartlardan yararlanarak sohbet zamanınızı zenginleştirebilirsiniz. Görsel 
kartlar ya da kuklalar ve keçe tahtaları dil becerilerini desteklemek amacıyla etkin bir biçim-
de kullanılmalıdır. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan 
ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir, kuklalar oynatılabilir. Son olarak 
her gün günün programı çocuklarla paylaşılarak çocukların programa dâhil ve aşina olmaları 
sağlanmalıdır. 

•	Sohbet zamanı o günün temasıyla ilgili konuşularak tamamlanabilir ve o günün etkinliklerine 
geçiş yapılabilir. 

Çocuklarla sohbet esnasında planlı olarak, bireysel fikirlerin ve düşüncelerin ifade edilmesine 
değer verilen bir ortam hazırlayın. Çocukları dikkatlice sözlerini kesmeden dinleyin. Onlara so-
ru sorun ancak sorumluluğunuz sadece soru sormak değildir; cevap vermeleri için onlara yeterli 
zaman verin. Cevaplarını kendi fikirlerinizle ilişkilendirin ve çocukların cevaplarına değer verin. 
Çocukları birbirlerini dinlemeleri ve birbirlerine cevap vermeleri yönünde cesaretlendirin. Sohbete 
tüm çocukların katılımını sağlayın. Sohbeti derinleştirmek de önemlidir. Derin sohbetler cevabı evet 
ya da hayır olmayan açık uçlu, tek cevabı olmayan sorularla analiz etmek, tahminde bulunmak, so-
run çözmek, öğrenme süreci üzerine düşünmeyi sağlamak gibi daha geniş zihinsel amaçlara hizmet 
eder. 

12. Etkinlikler 
Müzik etkinliği kapsamında çeşitli enstrümanların çıkardığı sesleri tanıma, farklı tür müzikle ço-

cukları tanıştırmak, ailelerinin müzik kültür ve geleneğini öğrenmek, müziğe dansla eşlik etmek, ritim 
tutmak, ritmin hızını keşfetmek, bir enstrümanla müziğe eşlik etmek gibi etkinlikler planlanabilir. 
Türkçe şarkıları öğrenmek yabancı uyruklu çocukların yeni kelimeleri öğrenme süreçlerini destek-
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leyecektir. Müzik çocukların ruhunu öyle besler ki, şarkı söylemeyi müzik saatleriyle sınırlamamak 
gerekir. Günlük rutinlerin içinde, bekleme zamanlarında müzik etkinlikleri doğaçlama olarak prog-
ramda yer bulmalıdır. Müzik etkinliği bu programının ön plana çıkan rutinlerinden biridir. Drama 
etkinlikleri kapsamında yaratıcı üretim ve sergileme içeren taklit oyunları, öykü canlandırma gibi 
etkinlikler yapılabilir. Drama, dans ve müzik etkinlikleri bütünleştirilebilir.

Sanat etkinlikleri süresince çocuklar duyularını kullanır, materyalleri keşfeder ve el-göz ko-
ordinasyonu sağlar. Öğretmenin sanat etkinliklerindeki rolü yeterli alan, materyal sağlamak ve 
belli teknikleri öğreterek sadece gerektiğinde yardım etmektir. Kullanabilecek materyaller pastel 
boyalar, gazlı boyalar, parmak boyaları, sulu boyalar, kil, hamur, tel, artık materyaller, ya-
pıştırıcı, kâğıt, makas, fırça, oklava, hamur ya da kurabiye kalıpları olabilir. Çocukların ürünleri 
izinleri dâhilinde sergilenmeli, sergileme sürecinde sorumluluk almaları sağlanmalı ya da eve götü-
rerek aileleriyle paylaşmaları desteklenmelidir. 

Fen ve matematik etkinliklerinde çocukların günlük yaşantılarıyla ilişkili, beş duyularını kulla-
nacakları deneyimler tasarlamak önemlidir. Matematik kapsamında mekânsal ilişkileri kavramak 
için yapbozlar yapma, cetvel ya da teraziler kullanarak ölçme deneyimleri kazanma, ileri ve 
geriye doğru sayı sayma, şekilleri tanıma, eşleştirme ve gruplama yapma, örüntü oluşturma 
etkinlikleri yapılabilir. Çocuklar bilimsel sorgulama kapsamında gözlem yapma, tahminde bulunma, 
inceleme, deney yapma, kaydetme ve belgeleme süreçlerinden geçmelidirler. Bunun için deneyler 
ve mutfak etkinlikleri öğrenme deneyimlerini çeşitlendirebilir. 

Program kapsamında renkler, şekiller, sayılar ve zıt kavramlar verilmiştir. Kavramların öğrenme 
ya da pekiştirilme sürecinde El Ele Okul Öncesi Eğitime 1 ve 2 Kitaplarından yararlanabilirsiniz. 
Bu süreçte olabildiğince somut materyaller ve doğrudan oyun temelli deneyimler oluşturup daha 
sonra çalışma sayfalarının kullanılması gerekmektedir. 

Jimnastik Temelli Hareket Etkinliği programın en önemli rutinleri arasındadır. Okul öncesi ço-
cuklar için jimnastik, küçük çocukların yaşamın ilerleyen dönemlerinde fiziksel zindeliği daha da 
geliştirmek için gerekli olan önemli güç, denge, esneklik ve koordinasyon becerilerini geliştirme-
lerine yardımcı olur. Hareket etmek çocukların doğal bir ihtiyacıdır ve güne zinde başlamalarını 
sağlar. Çocuklara model olarak temel jimnastik hareketlerini birlikte yapabilir, şarkılar eşliğinde bu 
süreci daha keyifli hale getirebilirsiniz. 

Oyun programın temel dayanağıdır. Açık havada oyun çocukların doğayı, çevreyi, bitkileri, 
hayvanları tanımaları ve buna saygı duymaları için açık havada oyun oynamaları önemlidir. Bunun 
yanında, çocukların fiziksel becerileri ve hareket ihtiyaçları ancak açık havada oyunla destekle-
nebilir. Yaz döneminde havanın çok sıcak olması durumunda açık havada oyun zamanı için sabah 
saatlerini tercih edebilirsiniz. Açık havada oyunun çocukları hedeflenen kazanımlara eriştirebilmesi 
için açık hava alanı büyük önem taşır. 

Bu alanda tırmanma, kayma ve sürünme alanı, tekerlekli oyuncakları sürme ve nakliyat alanı, inşa 
ve yapı alanı, koşma, atlama, atma, tekme atma, zıplama ve denge gibi kaba motor aktiviteler için 
ekipmanlar ve alan, kum ve su oyunları alanı, bahçecilik ve kazma alanı, salıncak, kaydırak ve diğer 
devimsel gereçler için alan, sanat alanı, serinlemek, dinlenmek ve sakinleşmek için sessiz alanlar 
gerekmektedir. Bu alanlarda güvenliğin sağlanması temel koşuldur. Önemli olan açık havada oyu-
nun her gün ortalama 30 dakika eğitim programınızın bir parçası olmasını sağlamaktır. 

Bu program kapsamında açık havada grupla oynanabilecek bazı kurallı ya da geleneksel oyun-
lar yer almaktadır. Bunlar “Aç Kapıyı Bezirgân Başı, Mendil Kapmaca, Taş-Kâğıt-Makas, 3 Taş 
Oyunu, Çilli Tavuk, Bir Zamanlar Kral idik Mısır’a, Yağ Satarım Bal Satarım, Sandalye Kapma-
ca, 7 Kiremit, İstop, Bülbül Kafeste ve Ayna Oyunu ’dur. 

Öğretim stratejisi olarak oyun gelişimsel olarak uygun deneyim fırsatları sağlayacaktır. Kurallı 
oyunlar, sosyodramatik oyunlar, öğrenme merkezlerinde ve açık havada oynanan serbest oyun dı-

şında öğrenme süreçlerinizde çocukları sorgulamaya teşvik eden, etkileşime açık, çocukların karar 
verme süreçlerine dâhil olduğu yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri planlamanız faydalı olacaktır. 

Alan Gezileri ise çocukların yaşadıkları çevreyi doğrudan deneyimlemelerini, tanımalarını ve 
programda yer alan kazanımlara ulaşmalarını sağlar. Bu program kapsamında bir ilköğretim okulu 
gezisi planlanmaktadır. Sizler imkânlarınız doğrultusunda bir halk kütüphanesine ve bir müzeye de 
gezi düzenleyebilirsiniz. 

Erken Okuryazarlık Becerileri

Erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi ilk olarak zengin okuryazarlık ortamları oluştur-
maktan geçer. Bu  kapsamda sınıfta bir kütüphane oluşturmak, kitap merkezini keyifli ve cazip bir 
öğrenme alanına dönüştürmek, özellikle etkileşimli kitap okuma oturumlarını günlük programın vaz-
geçilmez bir ögesi haline getirmek, ses bilgisel farkındalığa ilişkin deneyimler oluşturmak, sohbet 
zamanları, sosyo-dramatik oyunlar, alfabe şarkısı söylemek, yazılarla çevrelenmiş bir sınıf ortamı 
hazırlamak, flaş alfabe kartları kullanmak ve kelime hazinesini artırmaya yönelik stratejiler uygula-
mak gerekmektedir. Çocuklarda erken okuryazarlık becerilerini desteklemek demek aynı zaman-
da çocukların kitapları karşı ilgi göstermelerini ve okuma zevkine erişmelerini sağlamak demektir. 
Çocukları kitaplara karşı heyecanlandırmak ve okumayı öğrenmeye heveslendirmek çok önemlidir. 
Çocukların kitaba dokunmalarını sağlamak, onlara hevesli bir şekilde kitap okumak, kitapları eve 
götürmelerine izin vermek onları kitaplarla dost yapabilir. 

Türkçe Etkinliği kapsamında her gün için bir Kitap Okuma Oturumu planlanmıştır. 

Tam günlük programlarda günde en az iki kez ve yarım günlük programlarda en az bir kez ger-
çekleştirilmelidir. Okumaya başlarken kitabın kapağını gösterin. Kitabın adını, yazarını ve çizerini 
söyleyin. Kitabın ne hakkında olabileceği ile ilgili çocukların fikirlerini alın. Kitabı okurken çocukların 
sayfaları görmelerini sağlayacak şekilde pozisyon alın. Kitap okumanız bittiğinde kitap hakkında 
açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Anaokullarında genellikle öğretmenin aktif ve okuyucu olduğu, ço-
cukların da pasif ve dinleyici olduğu geleneksel kitap okuma oturumları yaygındır. Son yıllarda bu 
roller değişmeye başlamış, çocuğun aktif olduğu daha etkili yöntemler yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Etkileşimli kitap okuma yöntemi bunlardan biridir. Kitap okuma oturumlarında etkileşimli kitap 
okuma tekniğini kullanmalısınız. Etkileşimli kitap okuma süreçlerinde öğretmen olarak rolünüz dili 
kullanarak çocuğa model olmak, sözcük dağarcığına yeni sözcükler eklemek için planlama yap-
mak, çocukların konuşması için bir moderatör gibi ona sorular sormak, daha çok konuşmasını sağ-
lamak ve çocuğun günlük yaşamıyla bağlantılar kurmak önemlidir. Dil ancak böyle çocuğun pasif 
değil aktif olduğu bir etkileşim yoluyla desteklenecektir. 

Çocuklara bir kitabı bir kez okumak yeterli olmayacaktır, büyük grup etkinliğinde okuduğunuz 
bir kitabı sonraki zamanlar boyunca öğrenme merkezleri zamanında, bekleme zamanlarında ya 
da açık havada oyun zamanlarını değerlendirerek bireysel ya da küçük gruptan oluşan çocuklara 
tekrar tekrar okumalısınız. 

İyi bir etkileşimli kitap okuma deneyimine ulaşmak, hızla gerçekleşmeyebilir. Bunun için hem öğ-
retmen olarak sizin hem de çocuğun deneyimlerini artmalı, aşinalık zamanla gelişmelidir. Bu sürecin 
sonunda çocuklarla aranızdaki bağların ve öğretmen-çocuk olarak iletişiminizin de güçlendiğini 
göreceksiniz. 

Sınıfınız için nitelikli çocuk kitabına erişmekte zorluk çekiyorsanız ilinizdeki ya da ilçenizdeki 
halk kütüphanelerinden çocuk kitapları ödünç alabilirsiniz. Ailelerden ya da gönüllülerden kitap 
bağışı talep edebilirsiniz. 



Aşağıda Uyum Haftası ve 10 haftalık Yaz Okulu Eğitim Programı için size önerilen 56 adet Çocuk 
Kitabı ve 13 adet e-kitap listesini bulabilirsiniz.

1- Avucumdaki Öpücük, Butik Yayınları

2- Kafası Karışık Bukalemun, Kuraldışı Yayınları

3- Frederick, Elma Yayınları

4- Bir Fikirle Ne Yaparsın? Nar Çocuk Yayınları

5- Kelime Koleksiyoncusu, Altın Kitaplar

6- Temiz, Beta Kids Yayınevi

7- Arkadaşım Temizlik İşçisi, Türkiye İş Bankası Yayınları

8- Koca Karpuz, Yapı Kredi Yayınları

9- Dişi Düşen Ejderha, Beta Kids Yayın Evi

10- Bayan Börek ile Köpeği Çörek, Aylak Adam Yayınları

11- Dünyanın En Büyük Evi, Elma Çocuk Yayınevi

12- Babamın Battaniyesi, Yapı Kredi Yayınları

13- Annemin Çantası, Yapı Kredi Yayınları

14- Annemin Bavulu, Beyaz Balina Yayınları

15- Kırmızı Düğmenin Düşü, Kök Yayıncılık

16- Temiz ol, Sağlıklı Yaşa, Tübitak Yayınları

17- İyilik, Türkiye İş Bankası Yayınları

18- Gezgin Eşek’in Oyun Atlası, Taze Kitap Yayınları

19- Atatürk Olmak, Uçanbalık Yayınları

20- Farklı ama Aynı, Yapı Kredi Yayınları

21- Mevsimler, İş Bankası Yayınları

22- Güneşli Bir Gün, Tübitak Yayınları

23- Mavi Yaz Kitabım, Binbir Çiçek Yayınevi

24- Öpücük Ne Renktir? Günışığı Kitaplığı

25- Oyuncak Ayılarla Sayılar, Tübitak Yayınları

26- Ormanın En Sıradan Ağacı, Erdem Yayınları

27- Huysuz Kaktüs, Masalperest Yayınları; Yeşil Yumurta ve Salam, Epsilon Yayınevi ya da Ağaç 
Doktorları, MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi e-kitap

28- Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder? Hayy Kitap

29- Minik Tohum, Kuraldışı Yayınevi ya da Aç Tırtıl, Mavi Bulut Yayınları

30- Minik Koala Ağacını Arıyor, Pearson Yayınları

31- Mutlu Kaplumbağa, ODTÜ Yayıncılık ya da “Ceyda’nın Resimleri, MEB- UNICEF, Eğitimde 
Birlikteyiz Serisi e-kitap

32- Sarı Martı ile Meşe Ağacı, Kırmızı Kedi Yayıncılık ya da “Bahçenin Şarkısı, MEB- UNICEF, Eği-
timde Birlikteyiz Serisi e-kitap

33- Osman Hamdi Bey, Pırıl Çocuk Yayınları ya da Yardımlaşma Halısı, MEB- UNICEF, Eğitimde 
Birlikteyiz Serisi e-kitap

34- Bir Kedi On Fare, Kumdan Kale Yayınları ya da Fırat ve Lokum, MEB-UNICEF, Eğitimde Birlik-
teyiz Serisi e-kitap

35- Kütüphane Aslanı, Tudem Yayınları ya da Kütüphanede Bir Masa, MEB- UNICEF, Eğitimde 
Birlikteyiz Serisi e-kitap

36- İyi Yürekli Dev Memo, İş Bankası Kültür Yayınları ya da “Köpeğim Aydede” MEB- UNICEF, Eği-
timde Birlikteyiz Serisi e-kitap

37- Pöti, Redhouse Kidz Yayınları ya da Kediler Ne Der?, MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi 
e-kitap

38- Babaannem Kime Benziyor, Yapı Kredi Yayınları ya da Ahmet’in Kuşları, MEB- UNICEF, Eği-
timde Birlikteyiz Serisi e-kitap

39- Duvar, Domingo Yayınları ya da Dans Zamanı, MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi e-ki-
tap

40- Nokta, Altın Kitaplar Yayınları ya da Kedili Öykü, MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi e-ki-
tap

41- Üç Gözlü Kurbağa, Mikado Yayınları

42- Denizin Sıfır Atık Kitabı, Redhouse Kidz Yayınları

43- Dinozorlar Okula Nasıl Gider? Beyaz Balina Yayınları

44- Çekirdeksiz Domates, Biz Kitap Çocuk Yayınları

45- Siyah Beyaz Hikâye, Mandolin Yayınları

46- Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor, Yapı-Kredi Yayınları

47- Yalnız Panda, Masalperest Yayınları ya da Buluşlar, Marsık Kitap

48- Biraz Daha Youtube’da Video İzleyebilir miyim?, Abaküs Yayınları

49- Sayılar ve Bir Gün, 1001 Çiçek Kitaplar Yayınları ya da Gitar Dersi, MEB- UNICEF, Eğitimde 
Birlikteyiz Serisi e-kitap

50- Gökyüzünün Rengi, Altın Kitaplar ya da Şampiyon Takım, MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikte-
yiz Serisi e-kitap

51- Taş Devri Modası, İndigo Kitap

52- Okulda İlk Gün, Uçanbalık Yayınları

53- Çu’nun Okuldaki İlk Günü, Sırtlan Yayınları

54- Okul, 1001 Çiçek Yayınları

55- Okula Gitmek İstemeyen Zebra, 1001 Çiçek Yayınları

13. Teknolojiyi Kullanmak 

Öğrenme sürecinde teknolojiye erişiminiz olması halinde teknolojiden yararlanmaya çalışın. 
Teknolojiden yararlanmak demek televizyon izlemenin dışında, etkileşimli medyayı öğretimsel he-
deflerle kaynaştırmaktır. Bu kapsamda EBA’dan, Khan Akademi Türkçe’nin okul öncesi çocuklar için 
hazırladığı içeriklerden ve e-kitap uygulamalarından faydalanabilirsiniz. 



14. Gruplama Yaklaşımları

Farklı öğrenme yaklaşımlarına en uygun bir şekilde hitap edebilmek için bireysel, küçük grup 
ve büyük grup etkinliklerinin dengeli bir şekilde dağılım göstermesi önemlidir. Bireysel etkinlikler 
başta anadili Türkçe olmayan çocuklar için olmak üzere özel ve bireysel ihtiyacı olan tüm çocuk-
ları desteklemek için öğrenme merkezlerinde oyun esnasında gerçekleştirilebilir. Bunun yanında 
çocukları tanıyıp, gelişimsel ihtiyaç ve ilgileri hakkında değerlendirmeler yapmak uygulamalarınızı 
bireysel etkinliklere uyarlamanıza yardımcı olacaktır.  

Küçük gruplar ise çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ve sınıf mevcuduna uygun olarak 
4-5 kişilik çocuklarla oluşturulur. Küçük grup etkinlikleri öğrenme merkezlerinde oyun saatlerinde 
yapılabileceği gibi, büyük grup olarak planlanan bir etkinlik oluşan ihtiyaçlara göre küçük gruplara 
ayrılabilir.  Yeni bir beceri ya da kavramı tanıtmak istediğinizde, çocukların daha odaklanmış bir il-
giye ve bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde ve özellikle erken okuryazarlık 
becerilerini destekleme ve matematik öğrenme sürecinde küçük gruplar oluşturun. Hedeflenen ka-
zanıma göre çocuklar her gün birden fazla küçük gruba dâhil olarak farklı seviyedeki akranlarıyla 
çalışmalıdır. Böylece çocuklar birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunurlar.  Bu yöntemle yabancı 
uyruklu çocuklarla Türk çocukları aralarında daha fazla sohbet edebilirler. Küçük grup etkinlikleri 
sizin de çocuklarla daha fazla birebir iletişim kurmanızı sağlar. 

Gruplama yaklaşımlarından büyük grup etkinliği topluluk duygusu ve ortak amaç oluşturma 
zamanıdır. Alan gezileri, sohbet zamanı, müzik, hareket gibi pek çok etkinlik planında uygulanır. 

15. Öğretici Duvarlar 

Sınıf ortamınızı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda önerilen şekilde öğrenme merkezlerine bölerek 
hazırlamanız önemlidir. Sınıf duvarları da öğrenme sürecinin bir parçası ve destekçisi olarak kul-
lanılmalıdır. Sınıf duvarlarını öğretmenin yardımcısı olarak kullanmak için vurgulanacak içeriklerin 
duvarlarda dengeli bir biçimde yansıtılması gerekir. 

Sınıf duvarlarınızı flaş alfabe kartlarıyla, şekiller-sayılar-duygu ifadeleri-takvim panolarıy-
la, yeni ya da sık kullanılan kelimeleri yazacağınız bir “Kelime Duvarı”yla, yoklama çizelgesiyle, 
zaman çizelgesi, merkezlerde oyun tercih çizelgesiyle, sınıf kuralları posteriyle donatabilirsiniz.  

Öğrenme Merkezleri Tercih Panosu çocukların tercih ettikleri merkezleri işaretlemeleri içindir.  
Bunun için sınıf mevcudu kadar kâğıttan çocuk figürleri hazırlanır ve kesilir. Ardından renkli bir 
karton hazırlanır. Bu kartonun ortasına “Öğrenme Merkezleri” yazılır. Posterin orta kısmına sınıftaki 
merkezleri temsil edecek şekilde kartondan cepler oluşturulur. Ceplerin üzerine merkez isimleri ya-
zılır ve yazıların altına da merkezleri görsel olarak anlatacak resimler yapıştırılır. Ör. Sanat merkezi 
için -Sanat Merkezi- etiketi hazırlanır ve altına makas, kâğıt, boya görselleri yerleştirilir. Çocuklar 
her gün öğrenme merkezlerine yönelirken poster üzerindeki kâğıt çocuk figürlerini alarak ilgili mer-
kezin olduğu cebe yerleştirir. 

Duvarınızda bir sergileme panosu oluşturabilir ve çocukların sanat ya da okuryazarlık dene-
melerini içeren ürünleri panoda sergileyebilirsiniz. Sınıf kapısını çocukların fotoğraf ve isimleriyle 
yaratıcı bir şekilde düzenleyebilir, çocukların ait olma duygularını her gün destekleyebilirsiniz. 

16. Olumlu Davranış Geliştirmek

Sınıfınızın sıcak, olumlu etkileşimler kurulan herkesin birbirine saygı duyduğu bir sınıf olması 
önemlidir. Bazen çocuklar istenmeyen zor davranışlar sergileyebilir. Çocuklarla ilk günden sağlıklı 
duygusal ilişkiler kurmak işinizi kolaylaştırabilir. Uyum  haftasında sınıf kuralları oluşturmak ve buna 

tüm çocukların uyması için gerekli desteği vermek, sınıfı öğrenme merkezlerine bölmek, yeterli ve 
ilgi çekici materyallere donatmak, programı aktif-pasif dengesi, akıcı geçişler ve rutinleri kullan-
mak, çocukların başkasına ya da kendisine zarar vermeyen bazı yanlış davranışlarını görmezden 
gelmek, uygun yönergeler vermek, yönerge verirken göz teması kurmaya, sözcükleri anlaşılır hızda 
söylemek, yönergenin yerine getirilmesine yardım etmek, kurallar koymak, olumlu geribildirimler 
vermek, gerektiğinde mola vermek gibi pek çok stratejiden yararlanın.  

17. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri 

Cuma günleri sınıf rehberlik etkinlikleri günü olarak belirlenmiştir. Bu planlamaya uygun olarak 
programınızda zaman ayırmanız ve gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekmektedir. Günlük Eğitim 
Akışlarıyla birlikte her hafta için bir Sınıf Rehberlik Planı hazırlanmıştır. Sınıf Rehberlik Planı’nın varsa 
görevlendirilen Rehber öğretmenler ile işbirliği içerisinde düzenli olarak uygulanması gerekmektedir. 

18. Çocukların Gelişim ve Öğrenme Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Yaz eğitimi süresi içerisinde geliştireceğiniz etkinliklere yönelik etkili kararlar verebilmek, ço-
cukların gelişimsel ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve aileleri bilgilendirmek amacıyla değerlen-
dirmeler yapmanız önemlidir. Çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini değerlendirirken gözlem 
notları alabilir, fotoğraflar çekebilir, kontrol listesi, katılım grafiği gibi çeşitli araçlar kullana-
bilirsiniz. Çocuklara yönelik gözlem notlarınızı düzenli bir şekilde kayıt altına alabilmek için bir 
“Gözlem Defteri” edinmeniz faydalı olacaktır. Çocukların gelişimleri ve uyguladığınız programın 
etkililiği hakkında haftalık değerlendirmeler yapmanız uygundur. Oyunlar, etkinlikler, rutinler sıra-
sında çocukların gelişim ve öğrenme durumlarına yönelik sistematik gözlemler yapıp, gözlem def-
terinize notlar alabilirsiniz. Çocukların ürünleri ile birlikte kullandığınız değerlendirme araçlarını bir 
araya getirerek bireysel “Çocuk Portfolyoları” oluşturabilirsiniz. Yaz eğitiminin sonunda çoklu ve 
çeşitli araçlar ile hazırladığınız bireysel çocuk portfolyolarını analiz ederek “Gelişim Raporları”nı 
tamamlayabilirsiniz. Çocukların gelişim raporlarını da portfolyolarına koyarak aileler ile paylaşa-
bilirsiniz. 

19. Ailelerle Ortaklık ve Profesyonel Öğretmen Olarak İletişim Kurmak 

Okul öncesi dönem çocukları küçük olduğu için aileleriyle bağlantıları da yoğundur. Dolayısıyla 
bir okul öncesi öğretmeni hem çocuklarla hem ailelerle çalışır. Öğretmen olarak ailelerle yakın 
ilişkiler kurmaya çalışın, varsa dil problemleriniz için uygun çözümler üretin. Öğretmen olarak aile-
lerle etkili ortaklıklar kurmaya çalışın. Çocuklarını okula getirdikleri ve okuldan aldıkları zamanları 
iletişim fırsatları olarak değerlendirin. İmkânlar ölçüsünde ev ziyaretleri yapın, okulda bir çay da-
veti verin, mektup, elektronik mesaj ya da e-postalarla kendinizi, okulunuzu ve programınızı tanıtın. 
Ailelerle 11 haftalık program kapsamında en az bir kez çocukların gelişimleri hakkında konuşmak 
için bireysel toplantılar organize edin. Toplantı için okulda uygun bir yer, zaman için farklı seçe-
nekler sunun. Toplantınızda çocukların portfolyo ürünlerini ailelerle paylaşın. Çocuklar hakkında 
konuşmaya olumlu yönlerden başlayın, varsa zor davranışları çözüm tavsiyelerinizle birlikte iletin. 
Atacağınız sonraki adımlar için ortak hedefler belirleyin, onlara aynı takımda olduğunuzu onlarla 
omuz omuza çalışmaya niyetiniz olduğunu hissettirin. Başta babalar olmak üzere anne ve babaları 
okul etkinliklerine davet edin, gönüllü bazı etkinliklere katılmaları için planlamalar yapın. Okuldaki 
etkinlikleriniz ve çocukların gelişimi için sarf ettiğiniz çabaya onları da ortak etmeye çalışın. 

Bazı ailelerin çocuklarının öğrenme ve gelişim süreçleriyle ilgili farklı tercihleri olabilir. Örneğin 
havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek açık hava etkinliklerine kendi çocuğunun dâhil edilmeme-
sini, sık terleyen çocuğunun sırtına bir tülbent konmasını ya da program sonunda danslı müzikli bir 



gösteri yapılmasını isteyebilirler. Ailelerin tercih ve talepleri çocuk gelişimi bilimine aykırı durumlar 
içerebilir. Ailelerin talep ve endişeleri kuşkusuz değerlidir ve onları saygıyla dinlemek gerekir. Bu 
tür durumlarda yapılması gereken ilk şey öğretmen olarak kendi tercihinizle ilgili açık ve dürüst bir 
iletişim kurmak olacaktır. İkinci olarak ortak bir zemin bulmaya çalışın. Esnek olabileceğiniz alan-
ları belirleyin, her iki tarafında ortaklık duygusunun zarar görmemesi için herkesin kazanabileceği 
ve hemfikir olabileceği çözümler düşünün. 

Ailelere sunabileceğiniz bir diğer destek evde çocuklarının gelişimlerini desteklemek için onla-
ra kaynaklar sunmak, önerilerde bulunmak ve bağ kurmalarını sağlayabilecek etkinlikler önermek 
olacaktır. Bu kapsamda çocuklarına her gün en az 15 dakika bireysel zaman ayırmalarını, bu vakti 
birlikte oyun oynayarak, kitap okuyarak, sohbet ederek ya da bir deneyimi birlikte edinerek ge-
çirmelerini önerebilirsiniz. Her aileye mutlaka il ya da ilçe halk kütüphanesine çocuklarıyla birlikte 
üye olmalarını, kütüphaneleri sık sık ziyaret etmelerini, bir müze ziyareti planlamalarını ve doğa 
yürüyüşlerine çıkmalarını önerebilirsiniz.  

20. Öğretmenler Arası İşbirliği

Meslektaşlarınız ile işbirliği yapmanız, eğitsel paylaşımlarda bulunmanız oldukça önemlidir. Ay-
nı okul içerisinde birlikte görev aldığınız meslektaşlarınız ile işbirliği yapabileceğiniz gibi, çeşitli 
platformlar aracılığı ile farklı yerlerde görev alan öğretmen arkadaşlarınız ile de paylaşımlar ya-
pabilirsiniz. Bu gibi yüz yüze veya uzaktan toplantılarda kendi uygulamalarınızı, sınıf içi etkileşim ve 
etkinliklerinizi paylaşın ve meslektaşlarınızın fikirlerini alın. Bu şekilde hem kendi öğretim süreçle-
rinizi değerlendirme fırsatı bulabilir, hem de meslektaşlarınızdan yeni uygulamalar edinebilirsiniz.

Yaz Dönemi 

Erken Çocukluk Eğitim Programı Komisyonu

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocuklarla ilk karşılaşma anı önemlidir. Çocuklar ailelerinden ayrılma kaygısı 
yaşayabilirler. Farklı bir ortama girdikleri için kaygı yaşıyor olabilirler. Bütün ço-
cukların velileri sınıfa davet edilir. Öğretmen güler yüzlü bir şekilde elinde balon, 
isim kartı ile aileleri ve çocukları sınıfın kapısında karşılayarak içeri alır. Öğret-
men, eğer okulun imkânları izin veriyorsa, her çocuğun bir fotoğrafını önceden 
edinir, çocuklar okula gelmeden önce fotoğrafları sınıfın kapısına asar ve çocuk-
larda aidiyet duygusu oluşturmaya çalışır. 

Öğretmen çocukların tek tek göz hizasına inerek, gülümser. Elini uzatır ve kendi 
adını söyler. Çocuğun adını sorar.  Çocuğun adını tekrar eder. “Seninle tanıştı-
ğıma çok memnun oldum” der. “Sınıfımıza hoş geldin.” gibi karşılama sözleri ile 
çocukları konuşmaya teşvik eder. Bu sırada ailelerle de tanışıp sohbet eder.

Öğretmen, sınıfta Türkçe bilmeyen çocukların olması durumunda çocukların 
ana dilindeki tanışma kalıplarını önceden öğrenerek sohbet esnasında kullanabi-
lir. Ayrıca mümkünse tercüme yapabilecek bir öğrenci/personel/aileden yardım 
alabilir.

Öğretmenin çocuklara dağıttığı balonlarla müzik eşliğinde dans edilir. 

Sınıf keyifle toplanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Buzları Kırıyoruz!
Uyum Programı No.1



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Haydi Gel Tanışalım!

Etkinlik Çeşidi: Oyun- Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri

SDG-K1: Adını söyler.
SDG-K15: Kendine güvenir. 
DG-K5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Materyaller: Plastik top, çocuklarının adlarının yer aldığı isim kartları
Sözcükler: Hoş geldin, merhaba

Öğrenme Süreci
Her aile çocuğunun arkasında olacak şekilde ayakta bir çember oluşturur. Öğretmen çocuklar-

dan biriyle veya bir aile üyesiyle uygulama yaparak oyunu anlatır.

Öğretmen elinde küçük bir plastik top ile adını söyleyerek topu çocuklardan birine atar. Topu 
alan çocuk, adını söyleyerek başka bir çocuğa topu atar. Oyun bu şekilde tüm çocukların adı söy-
leninceye kadar devam eder.

Öğretmen çocukların adlarını hazırlanan isim kartlarına yazar ve çocuklarına boyunlarına asar. 

Her çocuğun ismi, isminin başlangıç sesi ile başlayan bir nesne, sembol ya da bir hayvan ile eş-
leştirilebilir. O nesne, sembol ya da hayvan figürünün görseli isim kartına yapıştırılabilir. Örneğin:  
Ayşe-ay / Barış-balık gibi…

• Öğretmen aşağıdaki sözlerden oluşan sözleri kendi uydurduğu bir melodi ile söyler. 
Hoş geldin bu sınıfa,
Merhaba merhaba… 
İyi ki geldin bu sınıfa,
Merhaba merhaba…

Aile Katılımı
Ailelerden çocuğa bugün hangi arka-

daşlarının ismini öğrendiğini sormaları is-
tenir.

Öneriler

Çocukların kendi adlarını söylemekte 
zorlanmaları durumunda adları öğretmen 
tarafından söylenebilir. 

Temizlik-Beslenme-Temizlik
Her yemekten önce ve sonra çocuklarla birlikte sırayla ellerini yıkamak için lava-

boya gidilir. Öğretmen lavabonun yerini çocuklara gösterir. Sıra olunur. Sıranın başına 
her gün farklı bir çocuk geçecektir.  Bu esnada melodili bir şekilde aşağıdaki tekerleme 
söylenir.

“Sıra olalım, sıra olalım. İnsanlara biz saygı duyalım” 

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedür-
deki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara 
asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunur. Öğretmen çocuklara  “Haydi çocuklar şimdi ellerimizi açalım ve yeme-
ğe başlamadan önce duamızı edelim.” der ve yemek duası öğretmen tarafından okunur, çocuklar 
tarafından da tekrar edilir. 

“Yemeğimi yemeden,
El açtım Allah’ım sana
Akıl, sağlık doğruluk
İyi huylar ver bana

Yediğimiz şifa olsun,
Soframız bereketle dolsun.

Bu güzel nimetler için
Şükürler olsun.

Hepimize afiyet olsun.”

Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Çatal, kaşık, peçete, tabak, bıçak, afiyet olsun gibi kelimeler vurgulanabilir. Sofra kuralları 
ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara hem model olunur 
hem de rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tek-
rar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel 
var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri 
söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik pro-
sedürü tekrar uygulanır.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Öğretmenimi, Arkadaşlarımı, Sınıfımı Tanıyorum

Etkinlik Çeşidi: Oyun, Türkçe - Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri

BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
DG-K10: Görsel materyalleri inceler.
Sözcükler: Merkez, sınıf, tuvalet, el yıkama
Materyaller: Öz Bakım Kartları

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara “Şimdi sınıfımızı tanıyalım” der. Öğrenme merkezlerini tanıtır. Merkezler-

deki materyalleri tanıtır. Materyalleri tanıtırken çocuklara “Sizce bu materyal ile neler yapabili-
riz?” gibi sorular sorar ve onların cevaplarını dikkati bir şekilde dinler. Bu süreçte öğretmen çocuk-
ların ilgi duydukları merkezlerde kalarak materyalleri incelemelerine fırsat verir. Kitap merkezinde 
ve varsa sınıfın diğer alanlarındaki kitapları özenle kullanma konusunda onlara bilgi verir ve model 
olur. 

Öğretmen çocuklara incelemeleri için öz bakım kartlarını verir, ilgili kartı göstererek “Çocuklar 
tuvaletiniz geldiğinde bana bu kartı gösterebilirsiniz.” der. Bütün kartları tanıtır. 

Kartlar sınıfta çocukların erişebilecekleri yerde bulundurulmalıdır.

Kartlar ipe veya panoya asılabilir. 

“El yıkama prosedürü posteri”, öz bakım kartlarından “tuvalet kartı” alınır ve çocuklarla 
birlikte tuvalet-lavabo duvarına asılır. 

Sınıfta bir su içme alanı oluşturulur ve bu alana da öz bakım kartlarından “su içme 
kartı” asılır.

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla sohbet ederek onlara “Sınıfını bize anlatır 

mısın?” gibi sorular sorarak konuşmaya teşvik etmeleri istenebilir. Ayrı-
ca çocuklarına “Okul nasıl geçti?” sorusu yerine “Bugün okulda kendini 
endişeli ya da korkmuş hissettiğin oldu mu?”, “Bugün arkadaşlarınla 
keyif alarak yaptığın bir konuşmadan bahsedebilir misin?”, “Yarın he-
yecanla beklediğin bir şeyler var mı?” “Günün en zorlayıcı ya da en 
keyifli anı hangisiydi? gibi sorular sormaları istenebilir. 

Öneriler

Tanışma etkinliğinde varsa rehberlik öğretmeni, okulda çalışan per-
soneller de sınıfa davet edilerek çocuklarla tanıştırılır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçtiği bir resimli çocuk kitabını, resimlerini çocuk-
ların görebileceği şekilde tutarak yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak “Avucumdaki Öpücük” (Yazar : Audrey 
Penn / Butik Yayınları) adlı resimli çocuk kitabı okunabilir. 



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Sınıfımızda neler var?

Okulda en çok hangi öğrenme merkezinde oyun oynamayı planlı-
yorsun? 

El yıkama prosedürünü tekrar edelim ve melodili şekilde söyleyelim. 

Öğretmen, hazırlamış olduğu iki parçaya ayrılmış ve üzeri kalp şek-
linde kartın bir parçasını çocuğa verir. “Bak bu ikimizin kalbi, bir yarısı 
sende diğer yarısı bende kalacak. Yarın okula gelirken kalbin yarısını 
getir, böylece kalbimiz eksik kalmasın.” der ve çocuklarla vedalaşır.

Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı 
ayrı “İyi günler, yarın görüşürüz.” der.

GENEL DEĞERLENDİRME

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönün-
de teşvik edilir. 

Öğretmen bir gün önceden vermiş olduğu kalp parçasını kendisinde olanla birleştire-
rek “Bak yarım kalp parçalarımız birleşti, çok mutlu olduk.” gibi ifadeler kullanarak çocuk-
ları görmekten dolayı hissettiği mutluluğu ifade eder. Böylelikle çocuğun üstlendiği sorum-
luluğu yerine getirmiş olmasından dolayı mutluluğunu belirtir. 

Birleştirilen kalbi sınıf panosuna asar. Panodaki kalpleri sayma çalışması da yapılabilir. 

Öğretmen aşağıdaki sözlerden oluşan sözleri kendi uydurduğu bir melodi ile söyler. 

Hoş geldin bu sınıfa,
Merhaba merhaba… 
İyi ki geldin bu sınıfa,
Merhaba merhaba…

• Çocuklar öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Onların oyunlarına katılabilir, onları izle-
yerek gözlem notları alabilir ya da birkaç çocuğa kitap okuyabilir.

• Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma zama-
nının geldiğini belli eder. Bu strateji her gün toplanma zamanı geldiğinde kulla-
nılacak ve rutin haline gelecektir. El şıklatma ile ritim oluşturarak toplanma 
zamanından çocukları haberdar etmek, heykel oyunuyla sınıf top-
lamak ya da kaç dakika kaldığını haber veren posterler gibi 
yöntemlerden biri kullanılabilir.

Tarih :………………….
Uyum Programı No.2



Temizlik-Beslenme-Temizlik
• “Sıra Olalım” tekerlemesi söylenerek lavaboya gidilir, eller yıkanır.  Her gün başka 

bir çocuk sıranın önünde lider olabilir. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede 
güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, 
yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. 

“Yemeğimi yemeden,
El açtım Allah’ım sana
Akıl, sağlık doğruluk
İyi huylar ver bana

Yediğimiz şifa olsun,
Soframız bereketle dolsun.

Bu güzel nimetler için
Şükürler olsun.

Hepimize afiyet olsun.”

Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara 
rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar 
etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var 
ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söyle-
menin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü 
tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı:
Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

“Hoş geldin bu sınıfa,
Merhaba merhaba… 
İyi ki geldin bu sınıfa,
Merhaba ……….sana”

Diyerek boşlukların bulunduğu yerde sırayla tüm çocukların adı söylenebilir. Öğretmen bu 
şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerin-
den harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün 
sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve 
gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen 
güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak 
oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan 
ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında 
ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla payla-

şılır.

• Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. 

• Anadili farklı olan çocuklara kendi anadillerinde nasıl “merhaba” dendiği sorulur ve 
birlikte tekrar edilir. 

• Öğretmen kendisinin okula nasıl geldiğini anlatır ve çocukları tanımaya yönelik so-
rularla sohbeti devam ettirir. Evden okula nasıl geliyorsun? Kardeşin var mı? Hangi 

takımı tutuyorsun? Evde hayvan besliyor musunuz? En sevdiğin sayı ya da renk 
var mı? gibi sorular sorulabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Yaka Kartı 

Etkinlik Çeşidi: Oyun ve Müzik - Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri

BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 
K2: Nesne/durum/ olayla ilgili tahminini söyler.
DG-K5: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. 
K7: Sözel yönergeleri yerine getirir.
SDG-K1: Adını/soyadını söyler.
Sözcükler: İsim, kart, merhaba, kalp
Materyaller: Çocukların resimlerinin yer aldığı yaka kartları, kapaklı bir kutu

Öğrenme Süreci
Öğretmen sohbet etmek için çember şeklinde dizdiği sandalyelere çocukları da-

vet eder. Çocukların resimlerinden hazırlanmış yaka kartlarını, kapağı kapalı bir 
kutu içinde ortaya koyar.

Çocuklardan kutunun içinde ne olabileceği hakkında tahminlerini alır.

Kutunun kapağının açılmadığı söyleyerek çocuklardan bu probleme 
çözüm üretmelerini ister. “Kapak neden açılmıyor olabilir?” der. Çocuk- larla birlikte 
“Açıl susam açıl.” der. Kutunun açılmadığını ifade eder. Kutunun açılması için herkesin adını ve 
soyadını söylemesi gerektiğini söyler.

Bütün çocuklar adını söyledikten sonra kutu açılır. Kutunun içinden çıkan resimli yaka kart-
larını çocuklara göstererek açıklar.

Çocuklar sırayla gelir, kutunun içinden aldığı resimli yaka kartının sahibini bulur ve kartı 
sahibine götürür.

Çocuk, kartı arkadaşına verirken öğretmen tanışmalarına rehberlik eder. 

Öğretmen bu esnada her çocuğun ismi ile uyumlu bir şarkı uydurabilir. Örneğin 
kartta çıkan çocuğun ismi Ada ise “Onun ismi Ada, her gün okula gülerek gelir. Ha-
haha!” Çocuğun ismi Senem ise “Onun ismi Senem, sana bir tanecik bisküvi ver-
sem!” Çocuğun ismi Efe ise “Onun ismi Efe, her oynar seve seve.” gibi... Böylelik-
le her çocuk kartını arkadaşından alırken kendini daha rahat hissedebilir. 

Aile Katılımı
Ailelere, aile bireylerinin fotoğraflı ve isimli yaka kartları hazırlama-

ları önerilebilir. 

Evde de kutular biriktirilebilir.  İçinde çeşitli artık materyaller, belli 
bir tür nesneler biriktirilir. Bir süre sonra “Açıl susam açıl” diyerek kutu-
lar açılarak içindekiler incelenebilir. 

Öneriler 

Çocukların isimleriyle uyumlu şarkılar uydurma sürecine çocuklar da 
dâhil olabilir ve onlar da yaratıcı fikirlerini paylaşabilirler. 



Müzik ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Müzik ve Açık Havada Oyun
Çocuklarla klasik müzik ve bir şal eşliğinde dans edilir. 

Müzik eşliğinde heykel oyunu oynanır. Ardından bahçeye 
çıkılarak “Yağ Satarım Bal Satarım” oyunu oynanır. Ço-
cuklar 30 dakika süreyle açık havada serbest oyun oy-
narlar.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçtiği bir resimli çocuk kitabını, resimlerini çocuk-
ların görebileceği şekilde tutarak yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak “Kafası Karışık Bukalemun” (Yazar: Eric 
Carle / Kuraldışı Yayınları) adlı resimli çocuk kitabı oku-
nabilir.

Günü Değerlendirme ve 
Uğurlama

Bugün hangi arkadaşlarının isimlerini öğren-
din? 

Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğur-
lar ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın görüşü-
rüz.” der.  

GENEL DEĞERLENDİRME



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” 
gibi karşılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm 
çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları 
yönünde teşvik edilir. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme 
merkezlerine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen ço-
cukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem 
notları alır; bazen de onlarla sohbet eder veya sohbetle-
rini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 

• Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle 
toplanır.

Tarih :………………….
Uyum Programı No.3

Temizlik-Beslenme-Temizlik
• “Sıra Olalım” tekerlemesi söylenerek lavaboya gidilir, eller yıkanır.  Her gün 

başka bir çocuk sıranın önünde lider olabilir. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 sa-
niyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sa-
bunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. 

“Yemeğimi yemeden,
El açtım Allah’ım sana
Akıl, sağlık doğruluk
İyi huylar ver bana

Yediğimiz şifa olsun,
Soframız bereketle dolsun.

Bu güzel nimetler için
Şükürler olsun.

Hepimize afiyet olsun.”

• Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sof-
ra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehber-
lik edilir. 

• Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini 
ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da 
çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda 
önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

“Hoş geldin bu sınıfa,

Merhaba merhaba… 

İyi ki geldin bu sınıfa,

Merhaba ……….sana” diyerek boşlukların bulunduğu yerde sırayla tüm çocukların adı söylene-
bilir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okurya-
zarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapıla-
bilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etra-
fımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatıla-
bilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup 
toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 
çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek so-
rular:

Tüm çocukların kendi anadillerinde ve yabancı dillerde “merhaba” denir ve bir müzik aletiyle 
bu süreç şarkıya dönüştürülür. 

Öğretmen çocuklara evdeki yaşamı hakkında bazı sorular sorar. 

Bugün okula gelmeden önce nasıl bir hazırlık yaptın? 

Ne giyeceğine kendin karar verebiliyor musun? 

Okula gelirken kendini nasıl hissediyorsun? 

Öğretmen bu ve benzeri sorular sorarak çocukların kendini ifade etmesine fır-
sat verir. Cevaplaması için yeterli süreyi tanır. Çocuklara uygun geri bildirimler 

sağlar.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Merhaba Arkadaşım, Merhaba Okulum 

Etkinlik Çeşidi: Oyun- Müzik -Alan Gezisi Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği 

Kazanım ve Göstergeleri

BG-K3: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlar-
da kullanır.

DG-K5: Konuşma sırasında göz teması kurar.
SDG-K1: Adını/soyadını söyler. Nezaket kurallarına uyar.
SDG-K12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
SDG-K16. Toplumsal yaşamda farklı bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
MG-K1: Yönergeler doğrultusunda yürür. 
K5: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Sözcükler: Merhaba, tokalaşmak, okul, sınıf, tuvalet, giriş, kapı, pencere, kütüphane, müdür 

odası, öğretmenler odası
Materyaller: Top, çocukların fotoğrafları, kutu veya poşet

Öğrenme Süreci
Hareketli müzik eşliğinde çocuklarla birlikte serbest dans edilir. Müzik durdurulduğunda 

çocuklardan söylenen yönergeler doğrultusunda hareket etmeleri istenir. Yönergeler arasın-
da çocukların müzik eşliğinde bir-iki dakika serbest dans etmelerine fırsat verilir. Çocukların 
farklı arkadaşlarıyla karşılaşmaları için dans ederken bütün mekânı kullanmaları sağlanır.

1. En yakınımızda olan arkadaşımızla tokalaşarak “Merhaba, Benim adım……..” diyerek 
ismimizi söyleyelim.

2. En yakınımızda olan arkadaşımızla tokalaşarak ona “Arkadaşım nasılsın? ” diyelim. Ce-
vap olarak “İyiyim teşekkür ederim, sen nasılsın?” diyelim. 

3. En yakınımızda olan arkadaşımızla el ele tutuşalım.

4. En yakınımızda olan arkadaşımızla tokalaşalım. 

5. En yakınımızda olan arkadaşımızla kol kola girelim vb. yönergeler verilir.

Ardından çocukların okul ortamını tanımaları ve aşina olmaları amacıyla okul 
içinde gezi düzenlenir. Okulun tüm bölümleri ve katları gezilir, tanıtılır. Okul, 
sınıf, tuvalet, giriş, kapı, pencere… vb. kelimeler kullanılır. Okulda çalışan 
personel çalışma alanlarında ziyaret edilir, onlarla tanışılır ve gö-
revleri açıklanır. Okul bahçesi gezilir ve okulun etrafındaki 
yapılardan bahsedilir.

Aile Katılımı
Çocuklardan “Teşekkür ederim.” ifadesini evlerinde bir kez kullanma-

ları istenir. Örneğin eve gittiklerinde kapıyı açan kişiye veya evde yemek 
yapan kişiye teşekkür edebilirler. 

Öneriler 

Etkinlik sırasında yeterli zaman kalması durumunda farklı nezaket söz-
cükleri de tanıtılabilir. 

Teşekkür ederim-rica ederim, çok yaşa-sen de gör, buyurun, lütfen, izin 
verirseniz… gibi sözcükleri kullanmak için uygun durumlar yaratılabilir. 



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun 

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde 
yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil olacaklarını ve fil gibi nefes alma-
ları gerektiğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar 
açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik ha-
reketleri için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları 
döndürme hareketi yapılır. Eller belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına 
doğru çekilerek ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. 

Eller havaya, eller aşağıya, eller yana, eller aşağıya

Eller burunda, eller saçta, eller ensede, eller kulakta, eller yanakta, eller omuzda, el-
ler belde, eller ayakta, eller dizde… diyerek yönergeler verilir. Bu etkinlikte çocukların 
yüzlerine dokunmaları gereken etkinlikleri için ellerinin temiz olmasına dikkat edilir. 
Ayaklardan biri yerde çember çiziyor, şimdi diğeri aynı hareketi yapıyor. Ayaklardan 
biri havada duruyor, şimdi diğeri aynı hareketi yapıyor… diyerek yönergeler devam 
ettirilir. Çocukların yönerge vermesi istenir ve onların önerileri doğrultusunda oyu-
na devam edilir. 

Açık havada top oyunları oynanabilir, yere tebeşirle rakamlar çizilerek 
sek sek oynanabilir. Bahçede serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçtiği resimli bir çocuk kitabını, resimlerini çocuk-
ların görebileceği şekilde tutarak yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak “Frederick” (Yazar: Leo Lionni / Elma 
Yayınları) adlı kitap okunabilir. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
- İnsanlarla nasıl tanışırız? 

- İnsanlara nasıl hal, hatır sorarız? 

- Okulumuzda neler var?

- Okulumuzda kimler çalışıyor?

- Okulumuzun etrafında neler var? 

- Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsi-
ne ayrı ayrı “İyi günler, yarın görüşürüz.” der.  

GENEL DEĞERLENDİRME



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi kar-
şılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini 
“Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Öğretmen ço-
cukları karşılarken bir önceki gün yaka kartlarına eşlik eden şarkıları 
da söyleyerek sıcak bir karşılama anı oluşturabilir.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. 
Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, ba-
zen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet 
eder veya sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle 
toplanır.

Tarih :………………….
Uyum Programı No.4

Temizlik-Beslenme-Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi söylenerek lavaboya gidilir, eller yıkanır.  Her 

gün başka bir çocuk sıranın önünde lider olabilir. El yıkama prosedürü uygulanır. 
“30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 

“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama 
Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. 
“Yemeğimi yemeden,
El açtım Allah’ım sana
Akıl, sağlık doğruluk
İyi huylar ver bana

Yediğimiz şifa olsun,
Soframız bereketle dolsun.

Bu güzel nimetler için
Şükürler olsun.

Hepimize afiyet olsun.”

Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara reh-
berlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini 
ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da ço-
cukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli 
bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

“Hoş geldin bu sınıfa,

Merhaba merhaba… 

İyi ki geldin bu sınıfa,

Merhaba ……….sana” diyerek boşlukların bulunduğu yerde sırayla tüm çocukların adı söylene-
bilir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okurya-
zarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapıla-
bilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etra-
fımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatıla-
bilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup 
toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 
çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek so-
rular:

1. Dün akşam kimlere teşekkür ettin? Neden teşekkür ettin?

2. Teşekkür etmek seni mutlu etti mi? 

3. Sana hiç teşekkür eden biri oldu mu? Sen ona ne dedin?

4. Öğretmen bu ve benzeri sorular sorarak çocukların kendini ifade etmesine fırsat 
verir. Cevaplaması için yeterli süreyi tanır. Çocuklara uygun geri bildirimler sağlar.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Sevgi Çemberi

Etkinlik Çeşidi: Oyun, Sanat Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri

SDG-K3: Duygu düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. 
K15: Grup önünde kendini ifade eder.
MGK-5: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
DGK-5: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır.
Sözcükler: Sevgi, çember
Materyaller: Fon kartonu, makas, yapıştırıcı, kalp şeklinin çizili olduğu kâğıtlar, enstrü-

mantal müzik, sınıf kuralları kartları 

Öğrenme Süreci
• El ele tutuşalım, halkaya karışalım, “Haydi Hamza sen de gel, haydi Ayşe sen de gel.” şeklin-

de bütün çocukların isimleri söylenerek çember oluşturulur. Çocuklara “Sevgi Çemberi” adlı 
oyunu oynayacakları söylenir.

• Hareketli enstrümantal bir müzik açılır ve çocuklardan sınıfın farklı yerlerinde birbirlerine 
çarpmadan dans etmeleri istenir. Müzik her durduğunda öğretmen “sevgi çemberi!” diye 
seslenir ve çocuklarla el ele tutuşarak kocaman bir sevgi çemberi oluşturur. Her sevgi çem-
beri oluşturulduğunda, “En sevdiğin yemek nedir?”, “Sınıfımızdaki en sevdiğin oyuncak han-
gisidir?” gibi sorular sorulup cevap vermeleri istenir.

• Kâğıtlardan hazırlanmış daire şekli çocuklara tek tek dağıtılır. Çocuklardan bu kâğıtlara 
en çok sevdikleri şeylerin resimlerini yapmaları istenir.

• Öğretmen fon kartonunun üzerine büyük harflerle “SEVGİ” yazar. Çocukların, yaptıkları re-
simleri fon kartonunun üzerine çember oluşturacak şekilde yapıştırmaları, bu esnada çizdik-
leri resimleri anlatmaları istenir. Oluşturulan ürün sınıfın uygun bir yerine asılır. Sınıfın toplan-
ması ve tüm malzemelerin yerlerine kaldırılması konusunda çocukların iş birliği yapmaları 
sağlanır.

• Öğretmen malzemelerin toplanmasının ardından “Kullandığımız malzemeleri toplamaz-
sak ne olur?” sorusunu sorar. Çocukların tek tek söz aldığından emin olur. Daha sonra 
“Sınıfımızın huzurlu ve sevgi dolu bir sınıf olması için neler yapabiliriz?” sorusunu 
sorar. Sınıf kuralları ile ilgili kartları gösterir. Tüm kartlar hakkında çocukların 
fikirlerini alır ve her birini çocuklara açıklar.

• Kartları kullanılarak “Sınıf Kuralları Posteri” hazırlanır. Poster sınıf du-
varına çocukların görebilecekleri yere asılır.

Aile Katılımı
Çocuklardan evde aileleri ile ev kuralları hakkında konuşmaları iste-

nebilir. Öğretmen hazırladıkları sınıf kuralları panosunun fotoğrafını çe-
ker ve aileler ile paylaşır. Çocuklar evde bu kurallar hakkında sohbet 
edebilir. 

Sınıf kuralları posteri kartlar yerine ve uygun davranışları ifade ede-
cek şekilde çocukların fotoğrafları kullanılarak da oluşturulabilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Öğretmen çocuklarla yere oturur, yere boyalar ve kâğıtlar 
yerleştirilir. Herhangi bir türde müzik açılır. Çocuklardan 2-3 
dakika boyunca gözlerini kapatmaları, müziği dinlemeleri iste-
nir. Burada amaç sesin ve ritmin hissini yakalamaktır. Çocuklar 
gözlerini açarlar ve duydukları müziğin onlara hissettirdiklerini 
kâğıda aktarırlar. Ardından farklı tür müziklerle etkinlik sürdü-
rülebilir. Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak se-
çilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebile-
ceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Bir Fikirle Ne Yaparsın?” (Yazar: Kobi 
Yamada/ Nar Çocuk Yayınları) adlı kitap okunabilir.

Günü Değerlendirme ve 
Uğurlama

- Sınıf kurallarımız arasında neler vardı?

- Sınıf kuralları gerekli mi?

- Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve 
hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın görüşürüz.” der.

GENEL DEĞERLENDİRME



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı
Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” 

gibi karşılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuk-
lar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teş-
vik edilir. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendi-
rilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına 
katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de 
onlarla sohbet eder veya sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belir-
lenen bir stratejiyle toplanır.

Tarih :………………….
Uyum Programı No.5

Temizlik-Beslenme-Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi söylenerek lavaboya gidilir, eller yıkanır.  Her 

gün başka bir çocuk sıranın önünde lider olabilir. El yıkama prosedürü uygulanır. 
“30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 

“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yı-
kama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. 
“Yemeğimi yemeden,
El açtım Allah’ım sana
Akıl, sağlık doğruluk
İyi huylar ver bana

Yediğimiz şifa olsun,
Soframız bereketle dolsun.

Bu güzel nimetler için
Şükürler olsun.

Hepimize afiyet olsun.”

Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara reh-
berlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etme-
sini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da 
çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda 
önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

“Hoş geldin bu sınıfa,

Merhaba merhaba… 

İyi ki geldin bu sınıfa,

Merhaba ……….sana” diyerek boşlukların bulunduğu yerde sırayla tüm çocukların adı söylene-
bilir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okurya-
zarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapıla-
bilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etra-
fımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatıla-
bilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup 
toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 
çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek so-
rular:

1. Ailene sınıf kurallarını nasıl anlattın?

2. Akşam neler yaptın? Evde nasıl vakit geçiriyorsun?

3. Öğretmen bu ve benzeri sorular sorarak çocukların kendini ifade etmesine fırsat 
verir. Cevaplaması için yeterli süreyi tanır. Çocuklara uygun geri bildirimler sağlar.



Temizlik-Beslenme-Temizlik
• Her yemekten önce ve sonra çocuklarla birlikte sırayla 

ellerini yıkamak için lavaboya gidilir. Bu esnada melodili 
bir şekilde aşağıdaki tekerleme söylenir. “Sıra olalım, sıra 
olalım. İnsanlara biz saygı duyalım” 

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elin-
de!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 
“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar 
edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine 
dikkat çekilir.

• Çocuklara “Haydi çocuklar şimdi ellerimizi açalım ve ye-
meğe başlamadan önce duamızı edelim.” denir ve birlikte 
dua edilir. 

• Tekrar temizlik prosedürü uygulanır ve sıra ile sınıfa geçilir

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Yoklama Çubuklarımız

Etkinlik Çeşidi: Oyun, Sanat Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği 

Kazanım ve Göstergeleri

ÖBK-K3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
MGK-K4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
BGK-K4: Nesneleri sayar.
SGK-K1: Kendisine ait özellikleri tanır. 
SGK-K10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Sözcükler: Yoklama, ev, okul, var, yok
Materyaller: Dil çubukları, gazlı kalemler, çubuklar için iki adet kalemlik ya da küçük kova

Öğrenme Süreci
• Öğretmen “Bugün sınıfta kimler var?” “Bugün okula gelmeyen arkadaşlarımız var mı?” so-

rularını sorar. Çocukların yanıtlarını dinleyip uygun geri bildirimlerde bulunur. Sınıfımızda 
toplam kaç çocuk olduğu hakkında sohbet edilir. İlk gün hazırlanan kalplerin asılı olduğu 
panoyu kullanılabilir.

• Öğretmen çocuklara dil çubuklarını gösterir ve her birine ait bir dil çubuğu olacağını söyler. 
Her çocuğa bir dil çubuğu verir. 

• Öğretmen çocuklara birinde okul resmi, birinde ev resmi olan iki sepet/kupa/kova gösterir. 
Bu sepetlerden birinin okulu, birinin de evi temsil ettiği konuşulur. 

• Öğretmen çocuklarla birlikte dil çubuklarına çocukların adını yazar ve her çocuk için ismi-
nin başlangıç sesiyle başlayan bir sembol belirlenir. Gözde ve güneş, Ahmet ve araba gibi. 
Öğretmen isimleri yazarken aynı zamanda yüksek sesle söyler.

• O gün okulda olan çocuklar okul sembolü yapıştırılmış sepete dil çubuklarını koyarlar. O gün 
gelmeyen çocukların dil çubukları ev sembolü yapıştırılmış sepete koyulur. 

• Bugün sınıfta kaç kişi var sorusu bu kez dil çubukları sayılarak tekrarlanır.

• Çocuklar her gün okula geldiklerinde ve okuldan ayrılırken dil çubuklarını ilgili sepet/
kutu/kovaya koyar, bu yoklama rutinini her gün uygularlar.



Aile Katılımı
Ailelerle çocukların evde en çok oynadıkları bir oyun ya 

da oyuncağın resmini birlikte çizerek pazartesi günü okula 
getirmeleri istenebilir. 

Öneriler

Çocukların yoklama rutini için dil çubukları dışında farklı 
çizelgeler de oluşturulabilir. 

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

• Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapılır. Ne-
fes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da yastık, minder 
gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanları-
nın nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

• Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 

• Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hareket et-
tirilir. 10’a kadar sayılır.

• Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

• Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp daha 
sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

• Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar sayılır.

• Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 10 adım 
sayılır.

• Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

• Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.

• İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.

• Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir.  

• Öğretmen daha önce çift ayak sıçrama çalışması için daireler çizer. Ardından çocuklar 
çift ayak sıçrayarak görsellerin olduğu alandaki resimlerden yaz mevsimiyle ilişkili olan-
ları güneş görselinin yanına koyar. Öğretmen çocuklar resim seçerken rehberlik eder, 
gerekli durumlarda ipuçları ve uygun sorular ile ihtiyaç duyan çocuklara destek olur. 
Her çocuğun çalışmayı tamamlamasına fırsat verir. 

• Açık havada oyun etkinliğine geçilir. Öğretmen tebeşirle yere iki büyük çem-
ber çizer. Birinin ortasına okul, diğerinin ortasına ev yazar ve çizer. Ço-
cuklarla gece/gündüz oyununa benzer bir şekilde ev/okul oyunu 
oynanır. Ardından serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak se-
çilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebile-
ceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Kelime Koleksiyoncusu ” (Yazar: Peter 
H. Reynolds / Altın Kitaplar) adlı kitap okunabilir. 



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Gü-
nün farklı başlangıcı çocuklara kolonya ikram ederek karşılama seremonisi olur. Öğretmen sınıfta 
bir masaya kalıp sabun / sıvı sabun, şampuan, tarak, tırnak makası, pamuk, havlu vb. nesneler yer-
leştirir. Bu nesnelerin fotoğraflarını da bu alana ekleyebilir. Çocuklar hafta boyunca ilgilenecekleri 
tema ile ilgili bu nesneleri elleyebilir, inceleyebilir ve oyunlarında kullanabileceklerdir. Bu alan bu 
haftanın teması ile ilgili olduğu için geçici öğrenme merkezi olarak da adlandırılabilir. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen ba-
zen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla 
sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur.

Dramatik oyun merkezinde bir “Market” kurulabilir. Bu alanda oyun oynamayı daha keyifli hale 
getirmek için kolonya, temizlik bezleri, ıslak mendiller, sabun, su, havlu kâğıt, meyve ve sebzeler, 
market kasası, alışveriş listeleri, market tabelası gibi çok sayıda materyal kullanılabilir. Örneğin; 
alışveriş listesi hazırlıyormuş gibi yapmak, fiş yazmak, tabela oluşturmak için öğretmen desteğiyle 
yazılı etiketler hazırlamak gibi pek çok yazı deneyimi çocukların erken okuryazarlık becerilerini 
oyun içinde doğal yolla destekleyecektir. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıfın toplanması gerekmektedir. Sınıf toplama sorumluluğunu 
oyunla birleştirmek için bir strateji uygulanır. Hareketli bir müzik açılarak sınıf çocuklarla birlikte 
toplanır. Öğretmen toplanma işine odaklanmayı sağlamak için müziği ara ara durdurur. Bu esnada 
çocuklara “heykel ol” der ve çocukların hareketsiz kalmalarını sağlar. Kısa 
aralardan sonra öğretmen müziği tekrar açar ardından öğrenciler ile bir-
likte sınıfı toplamaya devam eder. Bütün sınıf keyifle toplanır.  

Sınıf keyifle toplanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Suya Sabuna Dokun!
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:1

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Sıra Olalım” tekerlemesini söyleyerek sıra olur. 

Her gün başka bir çocuk sıranın önüne geçer.  Tekerleme eşliğinde 
lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniye-

de güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabun-
la, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 

posterine dikkat çekilir. “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek 
ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç 

gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini is-
ter. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların 
duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü 
kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Günü Değerlendirme ve 
Uğurlama

- Çocuklar eve giderken dil çubuklarını ev sembolü-
nün yer aldığı sepet/kutu/kovaya koyarlar. 

- Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve 
hepsine ayrı ayrı “İyi hafta sonları, haftaya görüşü-
rüz.” der.

GENEL DEĞERLENDİRME



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Öğretmen ve çocuklar birbirlerini net görebilecekleri şekilde sınıftaki büyük grup top-
lanma alanına ya da bir halının üzerine otururlar. 

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-
men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılır. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler ta-
rihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında 
konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocuk-
ların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tah-
tası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya 
da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen 
kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Öğretmen çocuklara 
bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için onlara yeterli süre tanır. Ardından öğretmen, 
çocukların cevaplarını dinlemek için sabırlı davranır ve sözlerini kesmeden saygıyla din-
ler. Örnek sorular şunlar olabilir:” Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Okul dışı zamanlarda 
neler yapıyorsun? Ev işlerine yardım ettin mi? Oyun oynadın mı? Kitap okudun mu?” Uy-
gun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir. Öğretmen programın sonraki haftalarında 
kullanmak üzere sınıfa büyük bir kutu ya da geri dönüşüm kutusu getirir ve sınıfın bir 

alanına koyar. Okulda geçirdikleri zaman boyunca atıkların bu kutuda toplanaca-
ğını söyler ve ilk olarak kendisi model olur. Öğretmen çocuklar onu izlerken bir pet 

şişeden su içer ve biten suyun pet şişesini geri dönüşüm kutusuna atar.  Çocukla-
ra evde biriken atıkları okula getirerek bu kutuya atabileceklerini söyler. Pil, 

karton kutu, plastik, ambalaj gibi atıkları ya da fotoğraflarını bu aşamada 
çocuklara göstermek uygun olacaktır. 

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

• Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapılır. Ne-
fes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan, ya da yastık, minder 
gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanları-
nın nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

• Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 

• Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez sağa ve sola doğru hareket ettirilir. 10’a kadar 
sayılır.

• Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

• Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp daha 
sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

• Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar sayılır.

• Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 10 adım 
sayılır.

• Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

• Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.

• İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.

Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir. Sıvı sabun, su ile karıştırılır ve mandalla üfleyerek 
çocuklara baloncuk oluşturmalarına fırsat verilir. Öğretmen aşağıda sözleri yazılan şarkının söz-
lerine bir melodi uydurarak çocukların oyununa eşlik edebilir. Oluşturulan baloncuklar sayılabilir. 
Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Sabun köpüklerinden balonlar yaptım.
Bir üfledim, üç balon; bir üfledim, beş balon
Bir üfledim, on balon; uçtu uçtu balonlar.
Uçtu balonlar, düştü düştü balonlar; düştü balonlar
Hepsi de patladılar. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Suya Sabuna Dokun 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe- Fen-Sanat Etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri

BG-K1:  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne, durum, 
olaya yönelik sorular sorar.

DG-K5: Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.

MGK5: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

ÖBB- K6: Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.

K8: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.

Materyaller: Parmak boyası 

Kavramlar: Temiz- kirli

Öğrenme Süreci

Öğretmen, çocuklar sınıfa gelmeden önce, masa, yer, dolap gibi yerlere kendi masalara, yerle-
re, dolaplara kirli el izini bırakır. Bunun için çamur ya da sulu boya kullanabilir. Çocuklar sınıfa gel-
dikten sonra onların dikkatini kirli el izlerine çeker ve onlara sorar: “Çocuklar sizce bunlar nedir? 
Bu izi nasıl görebiliyoruz?  İzi gözüken bu eller nasıl kirlenmiş olabilir?” 

Alınan cevaplar doğrultusunda el temizliği hakkında sohbete başlanır. Ellerimiz nasıl kirlenir, 
kirlenince ne yapmalı, ne yapmamalı? Ellerimizi temizlemek için hangi malzemelere ihtiyacımız 
vardır? gibi sorularla sohbet süreci derinleştirilir. El temizliğinin sağlığımız ve hayatımız için ne ka-
dar önemli olduğu vurgulanır.

Geçici öğrenme merkezinde bulunan sabun elden ele dolaştırılır. 
Çocuklarla sabunun temizlik esnasında nasıl kullanıldığını göstermeleri 

istenir. Her çocuğa sırayla sabun verilir ve çocukların sabunu nasıl kul-
landıklarını göstermeleri beklenir. Bu aşamada el yıkama prosedüründen de 

faydalanılır.  

Öğretmen vücut temizliği için kullanılan malzemelerin görsel kartlarını göstere-
rek neler olduğunu sorar ve “sabun, tırnak makası, diş fırçası, tuvalet kâğıdı, havlu, su, 

musluk, tasarruf vb.” gibi kelimeleri kullanır. Bu nesnelerin nerede ve nasıl kullandıkları 
hakkında konuşulur.   

Çocuklarla mikrop deneyi yapılır. Yarısı su dolu bir leğene karabiber dökülür ve ço-
cuklara bunların birer mikrop olduğu söylenir. Ellerine sıvı sabun dökülen çocuklar ellerini 
suya batırır ve karabiberin dağıldığı görülür.

EBA’ dan “Kıpırdak ile Şıpırdak - El Yıkama” videosu izlenir. 

Çocuklarla birlikte masalara oturulur. Öğretmen masalara her renkten eşit miktarda 
parmak boyaları koyar. Çocuklar renk seçer ve ellerini boya ile boyarlar. Beyaz renk A4 
kâğıdına el baskısı yapılır. yaparlar.

Çocuklar bir başka çocukla eş olurlar ve onunla ellerini birbirine değdirerek renkleri 
karıştırabilirler. Karışan renkle boyalı elleriyle de el baskısı yapabilirler ve bu çalışmaya 
“Arkadaşlık Hatırası” adı verebilirler. 

Çalışmanın ardından el temizliği için lavaboya gidilerek gidilir ardından el yıkama 
prosedürüne uygun bir şekilde eller yıkanır. 



Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak 
seçtiği resimli bir çocuk kitabını, resimlerini çocukların görebilece-
ği şekilde tutarak yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak Örneğin: “Temiz” (Yazar: Emily Gravett / Beta 
Kids Yayınevi) adlı kitap okunabilir.

Aile Katılımı

El yıkama prosedürünün bir örneği, alışkanlığın evde de des-
teklenmesi amacıyla el yıkama karnesi ile birlikte eve gönderilir.  
(Ek- 1)

Öneriler: Çocukların ellerini ana renklere boyayıp (kırmızı, sarı, 
mavi) arkadaşıyla ellerini değdirdiklerinde ara renklere ulaşması 
sağlanır. Örneğin; bir çocuk ellerini sarıya bir çocuk ellerini kırmı-
zıya  boyar, el ele değdiklerinde iki çocuğun eli turuncu renk olur.

• En çok hangi öğrenme merkezini sevdin? Neden? 

• Okunan kitaptaki karakterlerin adı neydi?

• Elindeki renkleri hangi arkadaşınla birleştirdin? Hangi 
renk ortaya çıktı?

• Suya sabuna dokunmazsak neler olur?

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hep-
sine ayrı ayrı “ İyi günler, yarın görüşürüz.”  der.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

İsim

Eve
Girince

Akşam
Yemeğinden

Önce
Akşam

Yemeğinden
Sonra

Yatmadan
Önce

Sabah
Kalktığında

Veli İmza:

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

EVDE EL YIKAMA KARNESİ

Genel Değerlendirme
Ek- 1:



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve 
güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde 
teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklarla tokalaşarak karşılama seremonisi olur. 
“Tokalaşma” kelimesini vurgulayarak bu kelimeye dikkat çeker. 

Temizlik nesnelerinden oluşan geçici öğrenme merkezine “tuvalet kâğıdı” ve tu-
valet kurallarını içeren bir “afiş” ekler. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme mer-
kezlerine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyun-
larına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de 
onlarla sohbet eder veya sohbetlerini dinler. Çocuk-
lar tercih yaparken dramatik oyun alanında 
kurulan marketi de değerlendirebilirler. İçi 
pirinç ve bulgur dolu bir kutuyla duyu ala-
nı oluşturulur. Çocukların kutuya ellerini 
sokarak içindeki taneleri hissetmeleri 
sağlanır. Oyun zamanı sona erdiğin-
de sınıfın toplanması gerekmektedir. 
Sınıf toplama sorumluluğunu oyunla 
birleştirmek için bir strateji uygulanır. 

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:2

Temizlik, Beslenme, Temizlik

Çocuklar “Sıra Olalım” tekerlemesini söyleyerek sıra olur. Her gün 
başka bir çocuk sıranın önüne geçer.  Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek 

eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede Güç Senin Elinde” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcük-

leri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri 
öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kulla-
nımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini 
ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocuk-
ların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir 
görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-
men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler 
tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok 
sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans 
ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Öğretmen ço-
cuklara bazı sorular sorar. Cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek sorular şunlar 
olabilir:

Dün evinize gönderilen el yıkama karnesini kullandınız mı? Karnede kaç tane el boya-
dınız? 

Kiminle birlikte boyadınız? Kardeşiniz var mı? Varsa o da sizinle birlikte ellerini 
yıkadı mı? Görsel kartlardaki temizlik malzemeleri ve temizlik eylemleri gösterilerek 

adlandırılır. Örneğin; Tuvalet kağıdından kağıt koparmak, silmek, kullandığımız tu-
valet kağıdını çöpe atmak… vb. 

Görsel kartlardaki temizlik görevlisi gösterilir. Burada ne iş yapılıyor? Gö-
revi nedir? Mesleğinin adı nedir? Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti 

derinleştirebilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

EBA’ dan “Dik Dur Kardeşim” şarkısı açılarak sözlerine uygun olarak beden hareketleri yapılır. 

Dik dur dik dur kardeşim koy elleri beline

Sallan sallan kardeşim sonra eller yerine

Kolları öne uzat sonra da yukarıya

Çevir çevir kardeşim sonra eller yerine

Sol ayağın ileri, sağ ayağın havaya

Haydi, kuşlar gibi uç, mutlu ol bu yuvada

Dik dur dik dur kardeşim koy elleri beline

Sallan sallan kardeşim sonra eller yerine

Kolları yana uzat sonra da yukarıya

Çevir çevir kardeşim sonra eller yerine

Zıpla zıpla kardeşim, el çırp el çırp kardeşim

Yaşa yaşa çok yaşa, sağlıklı ol kardeşim

Açık havada önce “Körebe” ardından 30 dakika serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli 
bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak 
yüksek sesle okunur. 
*Öneri olarak “Arkadaşım Temizlik İşçisi” (Yazar: Ralf Butschkow / 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitap okunabilir. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Tuvalet Eğitimi
Etkinlik Çeşidi: Oyun – Büyük Grup Etkinliği Kazanım ve Göstergeleri

Kazanım ve Göstergeleri
MG-K3: Nesneleri kaldırır, taşır, iter, çeker.
DG-K5: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. 
SDA-K12: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncelerini söyler. Kuralların gerek-

li olduğunu söyler.
ÖBB-K1: Elini yüzünü yıkar. 
K2: Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

Öğrenme Süreci
Öğretmen sınıftaki sandalyeleri (sohbet süreci için) daire şeklinde dizerek hazırlar. Çocukları 

sandalyelere oturmaları için yönlendirir. Tuvalet fotoğrafını ve tuvalet kâğıdını çocuklara göste-
rerek “Bunlar nedir?” diyerek sohbeti başlatır. Çocukların neler bildiğini öğrenir. Sohbeti bu doğ-
rultuda sürdürür. Onlara tuvalet kurallarını hatırlatır. “Tuvalete gittiğimizde eğer kapı kapalıysa 
önce kapıyı çalmalıyız. Girdiğimizde kapımızı kapatmalı ve oturarak ya da çömelerek tuvaletimizi 
yapmalıyız. Tuvaletimizi etrafa sıçratmamaya dikkat etmeliyiz, sonra tuvalet kâğıdından yetecek 
kadar kâğıt koparmalı, popomuzu silmeli, temizliğimizi tamamlamalı ve çamaşırımız dâhil olmak 
üzere (pantolon/etek) kıyafetimizi düzelterek sifonu çekmeliyiz/basmalıyız.” der.  

Tuvalet temizlik drama çalışması yapılır.         

Çok sıkıştık tuvalete gidelim. Koş koş koş…
Kapıyı çal. Tık tık tık
Kapını kapat. Tak tak tak
Otur. Fışşş fışş fışş
Kâğıdını çek ve sil. Çırt çırt çırt
Sifonu çek. Foşşş foşşş foşş
Giysine çek. Çek çek çek “Şimdi ne yapmalıyız” denir. (Cevaplar dinlenir)
Çeşmeyi aç, sabunu al, köpürt köpürt köpürt…
Çeşmeyi kapat, havlunu al kurut kurut kurut…
Öğretmen: “Şimdi tuvalet kâğıtlarıyla bugün harika bir oyun oynayacağız.” der ve oyuna geçilir.

Öğretmen beş tane tuvalet kâğıdını aralarında ortalama 2 metre mesafe bırakacak şekilde açar. 

Açılan tuvalet kâğıtlarının en uçtaki yaprağının üzerine hafif ağırlık yapacak şekilde 
tuğla bloklar yerleştirilir. 

Her tuvalet kâğıdının başına bir çocuk geçer, yer hiza-
sında eğilir. 

Çocukların geçmeli tuğla blokları düşürmeden ve tu-
valet kâğıdını koparmadan çekmelerini ister.  Sonuna ka-
dar çeken çocuk tuğla bloğu eline alır ve ayağa kalkar. 
Beş çocuk da ayağa kalktıktan sonra oyunu tamamlarlar. 

Tüm çocukların oynamasına fırsat verilir. 

Öneriler: Sınıfta tuğla blok yoksa onun yerine peçetenin 
taşıyabileceği ağırlıkta taş kullanılabilir. 

• Sınıf sayısına göre oyun ikişerli olarak oynanabilir.



Aile Katılımı

Ailelerden tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı kazandırmak için mo-
del olmaları ve tuvalet kapısına tuvalet kurallarını anlatan resim asmaları 
istenebilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün hangi kuralları öğrendik? 

• Sifonu çekince nasıl ses çıkıyordu?

• Tuvalet kâğıdı çekme oyununu sevdin mi? 

• Oyun grubundaki diğer dört arkadaşının isimleri neydi?

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “ İyi 
günler, yarın görüşürüz.” der. 

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama söz-
cükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları temizlik 
eldiveniyle karşılama seremonisi olur.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun zama-
nında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem ya-
par ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder veya 
sohbetlerini dinler. Çocuklar tercih yaparken dramatik 
oyun alanında kurulan marketi de değerlendirebi-
lirler. 

Geçici öğrenme merkezine bazı fotoğraflar 
eklenir. Bu fotoğraflar sağlıklı/sağlıksız yiyecek-
ler, normal kilolu ya da fazla kilolu çocuk fotoğ-
rafları eklenir.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezle-
rine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen ba-
zen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem ya-
par, bazen de onlarla sohbet eder veya sohbetlerini 
dinler. Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirledi-
ği bir stratejiyle toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve 
sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:3

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Sıra Olalım” tekerlemesini söyleyerek sıra olur. 

Her gün başka bir çocuk sıranın önüne geçer.  Tekerleme eşliğinde 
lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 sani-

yede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 
“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El 

Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isim-
leri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 

kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini is-
ter. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların 
duyacağı şekilde Elinize sağlık.” der. Öğretmen çocuklara bu sözcükleri söylemenin toplumumuz-
da önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 
şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu 
çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. 
Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından 
çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya 
da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Öğretmen çocuklara bazı 
sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek sorular şunlar olabilir: 

- Dün akşam evde neler yaptığını hatırlıyor musun? 
- Kiminle oyun oynadın? 
- Kiminle birlikte kitap okudunuz?
- Dişlerini nasıl fırçaladın?
- Evde uyku öncesi neler yaparsınız? 
- Uykuya dalmadan önce aile üyelerimize ne deriz? 
- Dün gece rüya gördün mü? 
- Dün gece rahat bir uyku uyudun mu? 

-Bugün okula gelirken neler gördün? 
-Bugün hava nasıl? 

-Sabah kahvaltıda neler yedin?
-En çok hangi yiyeceğin tadını seviyorsun? Görsel kartlardan yiyecekler gösterilerek 

isimleri tekrar edilebilir. 

Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir. Dikkat oyunu olarak 
“Kim Yok?” oyunu oynanacağı söylenir. Bir kişi ebe seçilir ve gözü bir kumaş parçası 

ile bağlanır. Daha sonra çocuklardan birisi gösterdiğiniz yere saklanır ve ebe 
gözünü açtığında ona “kim yok?” diye sorulur. Ebe doğru bilirse, başka birisi 

ebe olur, yanlış bilirse bir kez daha gözü kapatılır. 

Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eş-
liğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil olacaklarını ve fil 
gibi nefes almaları gerektiğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişerken 
filin hortumu gibi kollar açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hor-
tumu gibi aşağı iner.  Ardından jimnastik hareketleri için baş sağa, sola, arkaya 
ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları döndürme hareketi yapılır. 
Eller belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına doğru çekilerek 
ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. Ardından açık havada 30 dakika serbest 
oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak resimli 
çocuk kitabı seçilir. Ardından çocuk kitabındaki resimler ço-
cukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 
 
*Öneri olarak “Koca Karpuz” (Yazar: Tagrid En-Neccar / 
Yapı Kredi Yayınları) adlı kitap okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Rengârenk Beslenme

Etkinlik Çeşidi: Türkçe-Müzik ( Bütünleştirilmiş Grup Etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K5: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler.

BG- K7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre grup-
lar.)

BG-K20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

DG- K10: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili 
sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 

MG- K5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Materyaller: Meyve ve sebzelere ait çeşitli fotoğraflar, daire şeklinde kesilmiş farklı renklerde 
büyük boy fon kartonları, yapıştırıcı, gazlı kalemler.

Öğrenme Süreci

Sağlıklı ve sağlıksız yiyecek ve içecek fotoğrafları yere karışık bir şekilde yerleştirilir. Çocukların 
incelemelerine fırsat verilir.

Fotoğraflardaki yiyecek-içeceklerin adları, renkleri ve özellikleri hakkında konuşulur. Çocuklar-
dan fotoğrafta gördüklerini kırmızı elma, sarı muz, mor patlıcan vb. şeklinde tanımlamaları; adını 
bilmediklerinin ise adını sormaları istenir. 

Çocuklarla sağlıklı beslenme hakkında sohbet edilir. Sohbet esnasında sağlığımız 
için tüm besin gruplarından dengeli beslenmenin, meyve ve sebzeleri yeterli mik-
tarda yemenin öneminden bahsedilir. Yiyeceklerin yenmeden önce yıkanma-
sı gerektiği belirtilir. 

Ambalajlı yiyeceklerin genellikle sağlığa zararlı olduğu ve tüketilmemesi gerektiği söy-
lenir. Gün içinde su içmeyi unutmamak gerektiği hatırlatılır. 

Fotoğraflar farklı renklerde daire şeklinde kesilmiş fon kartonlarına yapıştırılır. 

Sağlıksız yiyeceklerin üstlerine gazlı kalemle çarpı işareti atılır. 

Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri çocukların çizmeleri sağlanarak çocuklarla birlikte çizi-
len resimlerle bir grafik oluşturulur. 

Hazırlanan afiş/grafik geçici öğrenme merkezinin yakınındaki duvarda sergilenir.

EBA’dan “Meyve Sebze Herkes Yemeli” şarkısı açılarak şarkıya eşlik edilir.

Meyve Sebze Herkes Yemeli
Çünkü Onlar Bol Vitaminli
Onları Yemezse Çocuklar
Pembe Olmaz Yanaklar

Havuç Gel Gel Yanıma Diyor
Ispanaklar Tat Veriyor
Lahana Köşede Gülüyor
Maydanozlar Tat Veriyor

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte salata yapmaları istenebilir.

Öneri:  Gazete ve dergideki yiyecek fotoğraflarından faydalanarak grafik 
oluşturulabilir.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Sayılar
Etkinlik Çeşidi: Matematik, Sanat –(Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Küçük Grup Etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K4: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. K6: 

Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
DG- K7: Sözel yönergeleri yerine getirir. 
K8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla sergiler.
SDG- K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 
MG- K4: Kalem kontrolü sağlar. Malzemelere elleriyle şekil verir. 
Materyaller: Boya kalemleri, “1” rakamı şablonları, oyun hamurları, kum
Kavramlar: 1 Rakamı

Öğrenme Süreci

1’den 10 ‘a kadar rakamlar gösterilir. Sınıfın uygun bir yerine çocuklarla birlikte asılır ve sırayla 
sayılır. 

Öğretmen çocuk sayısı kadar “1” rakamı yazılı kâğıtlar hazırlar ve sınıfın çeşitli yerlerine saklar. 
Çocuklardan bu rakamları bulmalarını ister.  Rakamları bulan çocuklar sınıfta istedikleri bir nesne 
ile 1 rakamını eşleştirirler. Öğretmen çocuklara ellerinde kaç tane nesne olduğunu sorar. 

Öğretmen çocuklardan buldukları nesneleri kullanarak sınıf zemininde 1 rakamı oluşturmalarını 
ister ve sonra rakamın çevresinde birlikte çember olurlar. 

Öğretmen “İşaret parmağımızla hayali 1 rakamı çizelim. Büyük 1 çizelim, küçük 1 çizelim. Şimdi 
arkadaşımızın sırtına 1 çizelim” gibi yönergeler verir. 

“El Ele Okul Öncesi Kitabı’ndan ( sayfa sayısı 17) ilgili bölüm açılır. “1 rakamını kullanarak bir 
resim çizelim.”  yönergesinin verildiği çalışma sayfası öğrenciler ile birlikte uygulanır ardından 
kontrol edilip incelenir. 

Öğretmen tahtayı kullanarak “1” rakamını hem sayı ile hem de yazı ile yazar. Ardından 
çocukların çalışma sayfalarının üzerine 1 rakamını “Bir” şeklinde yazı ile yazarak yazı 
farkındalığını destekler. 

En çok hangi öğrenme merkezini sevdin? Neden? 

Bizim için faydalı olan yiyecekler neler? Sen en çok han-
gisini seviyorsun?  Rengi neydi? “Kim yok?” oyununda 
hangi arkadaşını buldun?

Tahtaya “1” rakamını birlikte yazmak ister misin? 

Bugün öğrenmekten heyecan duyduğun bir şey oldu mu? 
O anı anlatır mısın bana? Öğretmen ailesi gelen çocuk-
ları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “ İyi günler, yarın 
görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme
Ek- 1:

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

1 rakamını öğreniyorum

Aile Katılımı
“Rakamları öğreniyoruz” çalışma sayfası eve gönderilir. Çalışma sayfası-

nın evde yapılması ve ertesi gün okula getirilmesi istenir (Ek- 1). 

Öneriler: İçerisinde farklı malzemeler olan (kum, tıraş köpüğü vb.) tabak-
larda yazma çalışması yapılabilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve 
güler yüzle karşılar. Tüm çocukları birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teş-
vik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları el çakışma hareketiyle karşılama seremonisi olur.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen 
bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de 
onlarla sohbet eder veya sohbetlerini dinler. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun ala-
nında kurulan marketi de değerlendirebilirler. 

Öğretmen geçici öğrenme merkezini diş maketi, diş macunu, diş fırçası, havlu, lazer 
kalem, diş hekimi önlüğü, ayna, kum saati gibi nesnelerle ya da bu nesneleri tanıtıcı 
görsel kartlarla donatır. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendi-
rilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem 
yapar, bazen de onlarla sohbet eder veya sohbetlerini dinler. Oyun zamanı sona 
erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma zamanının geldiğini 
hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:4

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Sıra Olalım” tekerlemesini söyleyerek sıra olur. Her gün baş-

ka bir çocuk sıranın önüne geçer.  Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek 
eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede Güç Senin Elinde” 
sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, 
durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Pro-
sedürü” posterine dikkat çekilir. “Yemek Duası” okunarak yemeğe başla-
nır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından 
sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kul-
lanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen 
çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. 
Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise 
onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri 
söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik 
prosedürü tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğ-
retmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okur-
yazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından 
işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hay-
vanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, 
yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları 
ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel 
desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu 
oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce oku-
nan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma 
alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 
çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. 
Örnek sorular şunlardır: Bugün bana ve arkadaşlarına anlatmak istediğin özel bir şey 
var mı? Gece kaçta uyuyorsun? Odanı kiminle paylaşıyorsun? Kendine ait bir yatağın, 
yastığın, yorganın var mı? Kendine ait bir diş fırçan ve yaşına uygun bir diş macunun 
var mı? Sabahları kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce dişlerini fırçalıyor mu-
sun? Nasıl fırçaladığını bize gösterebilir misin? Dişlerini iki dakika süreyle ve yuvarlak 
hareketlerle fırçalaman gerektiğini biliyor musun? Görsel kartlar gösterilerek diş 

maketi, diş macunu, diş fırçası, havlu, lazer kalem, diş hekimi önlüğü, ayna, kum 
saati vb. isimleri tekrar edilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Öğretmen EBA’dan “Yedi Adım” müziği açar. Çocuklarla yedi ayrı ha-
reket belirlenir ve kademeli bir biçimde bu hareketler yapılır. Müzik 
eşliğinde dans edilir. Açık havada serbest oyun ya da top oyunları oy-
nanabilir. Kum havuzu ve su alanı bu alanda tırmık, kova, elek, kürek, su 
kapları gibi materyallerle oynanabilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli 
bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak 
yüksek sesle okunur. 
*Öneri olarak “Dişi Düşen Ejderha” (Yazar: Sima Özkan Yıldırım-E-
mel Tüfekçioğlu Ata -Beta Kids Yayın Evi) adlı kitap okunabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Dişlerimi Temizliyorum
Etkinlik Çeşidi: Fen- Sanat Etkinliği- Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
ÖBB- K1: Dişini fırçalar. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Elini, yüzünü yıkar.
ÖBB- K8: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. Sağ-

lığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
MG- K4: Malzemeleri keser. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Malzemeleri ya-

pıştırır.
Materyaller: Diş maketi, diş macunu, diş fırçası, kavanoz, sirke, yumurta kabuğu, pipet, diş gör-

seller.
Sözcükler: Diş, diş fırçası, diş macunu, sağlık. 
Kavramlar: Mutlu, üzgün

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara: “Dişlerimizi nasıl temizleriz?” sorusunu sorar. Çocukların cevapları dik-

katlice dinler. Öğretmen diş maketi ve diş fırçasına dikkat çeker; dişlerin nasıl fırçalanacağını 
maket üzerinde uygulayarak gösterir. Ardından diş fırçasını çocukların eline sırayla verir. Onlarında 
maket üzerinde diş fırçasını kullanarak diş fırçalama deneyimi edinmelerini sağlar. Düzenli olarak 
her sabah kahvaltıdan sonra ve her gece uyumadan önce diş fırçalamanın önemi vurgulanır. Diş 
fırçalama işinin 2 dakika sürmesi gerektiği ve süreyi ayarlamak için de örnek olarak kum saati 
kullanılabileceği söylenir. Öğretmen bir deney hazırlar. Kavanozun içine sirke koyar. İçi boşaltılmış 
yumurtanın kabuğu kavanoza atılır. Bundan sonraki günlerde çocuklar okula geldikleri her gün ka-
vanozu ve kavanozun içindeki yumurtayı düzenli olarak gözlemleyeceklerdir. 

Çocuklar küçük gruplar halinde masalara otururlar. Gruplar ayrılırken çocukların özellikleri ve 
gelişim düzeylerine dikkat edilmelidir. Yabancı uyruklu çocukların gruplara dengeli bir şekilde yer-
leşmeleri önemlidir.

1. grup için fasulyeler, nohut taneleri ve oyun hamurları hazırlanır. Bu masada çalışan çocuklar 
diş maketi oluşturabilirler.2. grup için dil çubukları, süngerler, pullar, ponponlar, 
pastel boyalar hazırlanır. Bu masada çalışan çocuklar diş fırçası 
tasarlayabilirler. 3. grup için diş sağlığı ile ilgili boyama sayfa-
ları ve sulu boyalar hazırlanır. Bu masada çalışan çocuklar bo-
yama sayfalarını istedikleri gibi boyayabilirler. 4. grup için diş 
resimleri, makaslar ve A4 kâğıdı, pastel boyalar hazırlanır. Bu 
masada çalışan çocuklar diş resimlerini keserler, A4 kâğıdı-
nın ortasına yapıştırırlar ve dişin etrafına bir yüz resmi çize-
rek resmi tamamlayabilirler. Çocuklar masalara yönlendi-
rilir ve çalışmaları bittiğinde ilgileri doğrultusunda masa 
değişikliği yapabilirler. Tamamlanan etkinliklerden üç 
boyutlu olanlar masalarda, tek boyutlu olanlar pano-
larda sergilenir. Çocuklar ürettikleri ürünün sergileme 
sürecinde de sorumluluk alırlar. Ürünler çocuklarla bir-
likte incelenir. 



Bugün hangi merkezlerde oyun oynamayı tercih ettin? Hangi oyunları oynadın?

Açık havada oyun zamanında hangi oyunları oynadın? 

Diş temizliğinde kullandığımız malzemelerin adlarını hatırlıyor musun? Hatırladık-
larını bize söyler misin? 

“Dişlerimi Temizliyorum” etkinliğinde grup arkadaşların kimlerdi? Bugün okulda 
öğrendiklerimiz üzerine düşünelim. Hangi konu hakkında daha fazla şey öğren-

mek isterdin? Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine 
ayrı ayrı “ İyi günler, yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme
Ek- 1:

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Güne Başlama Zamanı:

Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı
Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama söz-

cükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek se-
lamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları farklı bir dil-
de “günaydın” diyerek karşılama seremonisi olur. Farklı dillerde “günaydın” nasıl 
deniyor? diye sorularak farklı dillerde de günaydın denebilir. Sınıfta farklı dillerde 
konuşan çocuklar varsa, o dile ait sözcüklerle günü karşılamak çocuklara kendini 
duygusal olarak iyi hissettirecektir. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkez-
lerine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına 
katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla 
sohbet eder veya sohbetlerini dinler. Çocuklar tercih yaparken 
dramatik oyun alanında kurulan marketi de değerlendire-
bilirler. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine 
yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocuk-
ların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar, bazen de 
onlarla sohbet eder veya sohbetlerini dinler. Oyun za-
manı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stra-
tejiyle toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve 
sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:5

PAZARTESİ

Dişlerini sabah kahvaltıdan sonra fırçalandığında güneşi, akşam yatmadan önce
fırçalandığında ise ayı boyamalısın

1. HAFTA 2. HAFTA 3. HAFTA

Adım Soyadım:

4. HAFTA

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

DİŞ FIRÇALAMA ÇİZELGESİ

Aile Katılımı
Diş fırçalama çizelgesi eve gönderilir (Ek- 1). 

Öneriler: Diş maketi yok ise öğretmen canlandırarak gösterebilir.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Sıra Olalım” tekerlemesini söyleyerek sıra olur. Her gün başka bir çocuk 

sıranın önüne geçer.  Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama 
prosedürü uygulanır. “30 saniyede Güç Senin Elinde” sloganı söylenir ve prosedürdeki 
aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara 
asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin 
isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereç-
lerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen 
çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından 
yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların 
duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli 
bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 

şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerin-
den harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün 
sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve 
gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen 
güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak 
oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan 
ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında 
ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla pay-
laşılır. Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için onlara yeterli süre tanır. 
Örnek sorular şunlar olabilir: 

Bugün bende bir değişiklik var mı? Nedir? 
Bugün ben neden ağız maske takmış olabilirim? 
Beni maskeyle görünce ne düşündün ya da ne hissettin? 

Maske neden takılır? Kimler takar? Ülkemizde ve dünyamızda salgın bir hastalığın yaygın 
olduğu söylenir. Özellikle virüslerin hızla bulaştığı bilgisi verilir ve Covid-19 Koronavirüs’ten bah-
sedilir.  Hem bu virüsten hem de diğer tüm virüslerden korunmak için önlem alınması gerektiği 
söylenir. Virüsten korunmak için yapmamız gerekenler anlatılır: 

Haydi! Tüm virüsleri 6 Hamlede Kendimizden Uzak Tutalım:
Ellerini düzenli olarak su ve sabunla yıka! 

Dirseğini kapatarak öksür, hapşır ya da bir mendil kullan. Sonra tekrar ellerini yıka! 
Kapalı alanlardan ve kalabalık yerlerden kaçın!

Gözlerine burnuna ve ağzına dokunma! Bunlar virüsün vücuduna girebileceği yerler. 

Kullanılmış mendilleri at! Ateşin varsa, boğazına ağrıyorsa, kendini grip olmuş 
gibi hissediyorsan kendi sağlığını ve başkalarının sağlığını tehlikeye atma, dı-

şarı çıkma ama mutlaka dışarı çıkman gerekirse maske tak! 

EBA açılarak “Temizlik, Mikropları Kaçıralım” videosu izlenir

Hareket ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun
EBA’dan jimnastik videoları 1 ve 2 izlenerek hareketlere eşlik edi-
lir. Ardından dışarıya çıkılır. “Topu Uzağa Fırlat” oyunu oynanır. 
Bu oyun için yere bir çizgi çizilir. Çocukların ayaklar çizgi hiza-
sında, omuz üzerinden atış yapacak şekilde ellerindeki topu en 
uzağa fırlatmaları istenir. Açık havada 30 dakika serbest oyun 
oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak resimli ço-
cuk kitabı seçilir. Ardından çocuk kitabındaki resimler çocukların 
görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Bayan Börek ile Köpeği Çörek” (Yazar: Helga 
Bansch / Aylak Adam Yayınları) ya da İtalyan Çocuk Müzeleri 
tarafından hazırlanarak dilimize de çevrilen “Meraklı Çocuklar 
İçin Virüs Rehberi” e-kitap olarak okunabilir. Rehbere internetten 
erişilebilmektedir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Mikrop, Uzak Dur Bizden!

Etkinlik Çeşidi: Müzik Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır.

DG- K7: Sözel yönergeleri yerine getirir.

ÖBB- K1: Saçını tarar. Dişini fırçalar. Elini, yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri ya-
par.                                                                                                            

K 6: Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri 
kullanır.

K8: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya 
çıkabilecek sonuçları açıklar.

Sözcükler: Mikrop

Kavramlar: Temiz, kirli

Öğrenme Süreci

Öğretmen çocuklara mikropların nasıl bulaştığı ile il-
gili sorular sorar.  Cevapların ardından mikropların çok 
küçük oldukları, hapşıran, öksüren insanlardan havaya 
saçılan mikro damlacıklar yoluyla; ellerle etrafa do-
kunarak, ellerin yüze, ağıza götürülmesi yoluyla bu-
laştığını söyler. Bunu önlemek için ellerle ağzımıza 
ve gözümüze dokunmamamız gerektiği, iç mekânla-
rın sık sık havalandırılması gerektiği vurgulanır. “Bay 
Mikrop” adlı şarkı hep birlikte söylenir.

Bay mikrop bay mikrop beni hasta edemezsin! 
Yemeğimi böyle yiyorum.

Sütümü de böyle içiyorum.
Meyveleri sebzeleri böyle yiyorum.

Bay mikrop bay mikrop beni hasta edemezsin! 
Yüzümü de böyle yıkarım. 

Saçımı da böyle tararım.
Dişlerimi fırçalayıp erken yatarım.

Bay mikrop bay mikrop beni hasta edemezsin! 

Öğretmen temizliğin önemini vurgulayarak çocuklara “Haydi, şimdi sınıfımızı temizleye-
lim.” der. Çocuklara ıslak mendil, kuru mendil, toz bezi, el süpürgesi vb. temizlik malzeme-
lerini verir. 

Öğretmen önce çocukların kişisel dolaplarını, sonra sınıftaki masaları ve diğer alanları 
temizleyebileceklerini söyler.Öğretmen sınıfı temizlerken çocuklara görev paylaşımı yapa-
bilir.

Temizlik bittikten sonra “Bay Mikrop” şarkısı eşliğinde eller yıkanır.

Aile Katılımı

Ailelere not gönderilerek evin temizliğinde çocuklara sorumluluk vermeleri istenir. Çocuk-
ların ev temizliğinde aldıkları sorumluluğu sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat verilir.

Öneriler: Çocuklar sınıfı toplarken geri dönüşüm atıklarını ayırmaları konusunda uyarıla-
bilir.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Daire
Etkinlik Çeşidi: Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışması ve Oyun Etkinliği Bütünleştirilmiş Büyük 

Grup 

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
K5: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler.
K7: Nesne/varlıkları özelliklerine göre gruplar.
K12: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
DG- K5: Sözel yönergeleri yerine getirir.
MG-K3: Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Materyaller: El Ele Okul Öncesi Eğitime Kitabı 

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara etkinlik için masalara oturmalarını söyler. 

Daire şeklinde nesneler/çizimler gösterir ve dairenin özelliklerini çocukların tartışmasını sağ-
layacak sorular sorar. “Haydi, şimdi sınıfımızda daireye benzeyen eşyaları, araç-gereçleri, oyun-
cakları bulmaya çalışalım” der. 

Çocuklar buldukları nesneleri söylemeleri için fırsat verilir. Bu esnada yanlış cevap veren 
çocuklar olabilir. “Tekrar düşünelim, birlikte dairenin özelliklerini tekrar hatırlayalım.” diye-
rek çocuklara daire şeklinin özellikleri tekrar anlatılabilir ve daire şeklinin resmi tekrar 
gösterilebilir. 

Öğretmen müzik açar. Şarkının sonuna kadar sınıfta bulunan ve daireye benze-
yen tüm nesneler toplanır. Şarkı bitince toplanan nesnelerin daireye olup olma-
dıkları hakkında konuşulur.  Toplanan daire şeklindeki nesneler sayılır.  Müzik 
tekrar açılır ve toplanan nesneleri yerlerine yerleştirilir. 

El Ele Okul Öncesi Eğitime Kitabı çalışma sayfaları yönergelere 
uygun olarak tamamlanır.(Sayfa numarası 11-12)

Aile Katılımı

Evde daireye benzeyen eşyaları bulmaları istenir.

Öneriler: Çocuklardan küçük gruplar halinde el ele tutuşarak daire oluşturma-
ları istenebilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Mikropları gözümüzle görebilir miyiz? Neden?

• Sen sınıfının hangi alanını temizledin?

• Sınıfını temizlerken daire şeklinde olan oyuncaklar gördün mü?

• Bugün kendinle gurur duyduğun anlar yaşadın mı?

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi hafta sonları, haf-
taya görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönün-
de teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı, çocukların istedikleri duygu ifadesi ile günaydın 
demeleriyle karşılama seremonisi olur.

Öğretmen üç parçaya ayırdığı (gözler, saçlar, ağız) çocukların portre fotoğraflarını 
geçici öğrenme merkezine karışık şekilde yerleştirir.  Çocukların bu parçaları doğru şe-
kilde tamamlamalarına rehberlik eder. Fen merkezine ise küçük ayna, parlak taşlar, eski 
cd vb. yerleştirir. Çocukların, güneş ışığı yoluyla bu malzemelerin duvara, zemine, eş-
yalara yansımalarını keşfetmelerine rehberlik eder. Başka neler ışığı yansıtır? So-
rusuyla yeni nesneler denemelerini teşvik eder. Çocuklar tercihlerine 
göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen 
bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar 
ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, 
sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 
Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında 
kurulan marketi de değerlendirebilirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir 
stratejiyle (el ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) 
toplanır. 

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Ben ve Ailem
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:6

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Bir sağa bastım, bir sola bastım, lokomotif yap-

tım cuf cuf cuf!” tekerlemesi söyleyerek sıra olur. Tekerleme eşliğinde 
lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede 

güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sa-
bunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Pro-

sedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin 
isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereç-
lerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen 

çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yeme-
ğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların duya-

cağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir 
görgü kuralı olduğunu belirtir. Yemek yapan kişiden yemeğin içine hangi 

malzemeleri koyduğunu, yemek tarifini kısaca anlatması istenir. Ye-
mek yapan personel yok ise kahvaltıdaki yiyecekler ile ilgili (İçinde 
neler olabileceği, tarifi vb.) sohbet edilebilir. Temizlik prosedürü tek-
rar uygulanır. 

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen 

bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık beceri-
lerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri 
günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, 
yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günlerin tarihleri, etrafımız-
da gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 

desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak 
öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da 

tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok 
sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında 

ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Gü-
nün programı çocuklarla paylaşılır.

Çocuklara “Taş-kâğıt-makas” oyunu anlatılır ve oyna-
nır.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapılır. 
Nefes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da yastık, minder 
gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanlarının 
nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. Baş, üç kez öne ve üç 
kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hareket ettirilir. 10’a kadar sayılır. Dizler 
yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yapar-
ken önce yavaş başlayıp daha sonra hızlanılır ve her bir hareket 
için 10’a kadar sayılır.

Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek 
bel egzersizi yapılır, 10’a kadar sayılır.

Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük 
adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 10 adım sayılır.

Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 
10’a kadar sayılır.

Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldıra-
rak pedal çevirme hareketi yapılır.

İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi ya-
pılır, 10’a kadar sayılır. Ardından açık havada oyun 
etkinliğine geçilir.  Bahçede 30 dakika serbest 
oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik
Zamanı: Kitap Okuma
Öğretmen çocukların yaş ve gelişim 

düzeylerine uygun olarak seçtiği resimli 
bir çocuk kitabını, resimlerini çocukla-
rın görebileceği şekilde tutarak yüksek 
sesle okur. *Öneri olarak  “Dünyanın En 
Büyük Evi” (Yazar: Leo Lionni / Elma 
Çocuk Yayınevi) adlı kitap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Dünyadaki en değerli şey…
Etkinlik Çeşidi: Matematik, Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. 
K20: Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
DG- K7: Sözel yönergeleri yerine getirir. 
K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. 
Materyaller: Çocukların önceden çekilip basılmış fotoğrafları, Boya kalemleri, kâğıt, kutu, fon 

kartonu, yapıştırıcı
Kavramlar: Benzer-Farklı, Az-Çok

Öğrenme Süreci
Öğretmen, bu etkinlik için önceden sınıftaki çocukların fotoğraflarını çeker ve bastırır. Bu fo-

toğrafları bir kutuya koyarak sınıfa getirir. Çocuklara “Bu kutunun içinde dünyada eşi benzeri 
olmayan yani sadece bir tane olan çok değerli şeyler var. Sizce ne olabilir?” diye sorar. Çocuk-
ların yanıtlarını alır. Ardından bir çocuğun ismini söyler ve ismi söylenen çocuk bakmadan kutudan 
bir fotoğraf seçer. Seçtiği fotoğraftaki arkadaşının adını söyler.  Sırayla her çocuk bir fotoğraf 
seçer ve bütün fotoğraflar seçilir. Fotoğraflar birlikte incelenir; benzer ve gözlerimiz, ten rengimiz, 
saçlarımız gibi farklı yönlerimiz hakkında sohbet edilir. Süreç sonunda öğretmen çocuklara biricik 
olduklarını, tüm özellikleriyle eşsiz ve değerli olduklarını söyler.

“Benzer-farklı” oyunu için öğretmen ve çocuklar karşılıklı durur. Öğretmen “Saçları düz olan-
lar” dediğinde saçları düz olan çocuklar öğretmenin yanına gelir. Birbirlerinin saçlarını inceleme-
leri için fırsat verilir. Süreç saçları kıvırcık, sarı, siyah olanlar, göz rengi yeşil, mavi, kahverengi, siyah 
olanlar, kız olanlar, erkek olanlar gibi yönergeler ile devam eder. 

Öğretmen her çocuğa boya kalemleri ve kâğıtlar vererek oto portrelerini çizmelerini ister. Et-
kinlik yapılırken arka fonda sakin bir müzik açılır, çocuklarla oto portreleri hakkında sohbet edilir. 

Çizimler bittikten sonra öğretmen fon kartonunun üst kısmına kız ve erkek çocuk şablonlarını yan 
yana yapıştırır. Şablonların arasına uzun dikey bir çizgi çizer.

Çocuklar sırayla oto portrelerini grafikteki uygun bölüme yapıştırır. Süreç sonunda “Sınıfımızda 
kaç kız, kaç erkek var? Hangisi daha az/çok?” gibi sorularla grafik incelenir.

Çocuklarla “Benim adım çocuk” adlı tekerleme hareketleriyle birlikte söylenir.

Ağzım minnacık
Burnum hokkacık
Yanaklarım elmacık
Benim adım çocuk

Aile Katılımı

Ailelerden, çocuklarıyla birlikte aile fotoğraflarına bakmaları, ailedeki kişilerin birbirleriy-
le olan benzerlik ve farklılıkları hakkında sohbet etmeleri istenebilir. 

Öneriler

Çocukların fotoğraflarının olmaması durumunda küçük bir ayna koyulabilir ve çocuklar-
dan aynaya bakmaları istenerek kendilerini görmesi ve değerli hissetmesi sağlanabilir. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

Bugün hangi merkezlerde oynamaktan keyif aldın?

Bugün okulda sıkıldığın zamanlar oldu mu? Olduysa ne zamandı?

Sınıfımızda kaç kız kaç erkek varmış?

Sınıfımızda kaç çocuğun saçlarının rengi siyahtır, gözleri mavidir… vb. ?

Bahçede oynadığımız oyunun adı neydi? Oyunun kuralını kim anlatmak ister?

Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın görüşürüz.” 
der. 

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve 
güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde 
teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklarla taş-kâğıt-makas oyunu ile karşılama sere-
monisi olur. 

Matematik merkezine 1-5 arası sayı kartları ve mandallar yerleştirilir. Çocukların sayı 
kadar mandalı ilgili kartın üzerine takması istenir. Fen merkezine kum, oyuncak hayvan-

lar, huni, taşlar vb. koyulur. Kitap merkezine el kuklaları, kukla sahnesi ve izleyici san-
dalyeleri hazırlanır. Dramatik oyun merkezine farklı renkte tüller, kumaşlar, kurde-

leler yerleştirilir. Blok merkezi zeminine ise elektrik bandı ile düz, dalgalı ve zig 
zag çizgilerden yollar yapılır. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezle-

rine yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına 
katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla 

sohbet eder veya sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap 
okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kuru-

lan marketi de değerlendirebilirler. Oyun zamanı sona 
erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şaklat-
ma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:7

Temizlik, Beslenme, Temizlik

Çocuklar “Bir sağa bastım, bir sola bastım, lokomotif yaptım cuf cuf 
cuf!” tekerlemesi söyleyerek sıra olur. Tekerleme eşliğinde lavaboya gidi-
lerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin 
elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabun-
la, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıka-
ma Prosedürü” posterine dikkat çekilir. “Yemek Duası” okunarak yemeğe 
başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafın-
dan sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 
kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen 
çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. 
Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise 
onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu söz-
cükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu 
belirtir. Yemek yapan kişiden yemeğin içine hangi malzemeleri 
koyduğunu, yemek tarifini kısaca anlatması istenir. Yemek ya-
pan personel yok ise kahvaltıdaki yiyecekler ile ilgili (İçinde 
neler olabileceği, tarifi vb.) sohbet edilebilir. Temizlik prose-
dürü tekrar uygulanır. 

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söyle-
nir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek 
erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelge-
si çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından 
sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak 
günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda 
gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konu-
şulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar 
ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oyna-
nabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce 
okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük 
grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri ya-
pılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Önceki gün öğrenilen “Benim 
adım çocuk” adlı tekerleme çocuklarla birlikte söylenir. Öğretmen çocuklara 

farklı ülkelerde yaşayan çocuk resimlerini gösterir.  Çocuklardan resimleri 
bir süre incelemelerini ister, çocukların benzer ve farklı fiziksel özellikleri 

hakkında sohbet edilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Çocuklarla “Parmak Ailesi” şarkısı söylenir ve şarkı okuldaki bekleme zaman-
larında, sıra olma zamanlarında ve eve dönüş zamanlarında bol bol tekrar edilir. 
Şarkının müzikli versiyonu imkânlar ölçüsünde internet ortamında bulunarak çocuk-
lara dinletilebilir. 

Anne parmak anne parmak nerdesin? Burdayım burdayım işte burdayım. 

Baba parmak baba parmak nerdesin,? Burdayım burdayım işte burdayım. 

Abi parmak abi parmak nerdesin? Burdayım burdayım işte burdayım. 

Abla parmak abla parmak nerdesin? Burdayım burdayım işte burdayım. 

Bebek parmak bebek parmak nerdesin?, Burdayım burdayım işte burdayım. 

Şarkı etkinliğinin ardından çocuklar 30 dakika süreyle açık havada 
serbest oyun oynarlar.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun ola-
rak seçtiği bir resimli çocuk kitabını, resimlerini çocukların gö-
rebileceği şekilde tutarak yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak “Babamın Battaniyesi” (Yazar: Sara Şahin-
kanat / Yapı Kredi Yayınları) adlı resimli çocuk kitabı oku-
nabilir. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Tam İsabet
Etkinlik Çeşidi: Oyun, Hareket -Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
MG- K1: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusun-

da yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Engelin üzerinden atlar.
K2: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. 
K3: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Materyaller: Top, sepet, engel ve çizgi oluşturmaya uygun materyaller
Sözcükler: Parkur, düz, zigzag, engel
Kavramlar: Kırmızı

Öğrenme Süreci
• Çocuklarla bahçeye çıkılır. Isınma çalışmaları yapılır. Çocuklar arka arkaya sıra olur ve öğ-

retmen sıranın başındaki çocuklara birer top verir. Ardından öğretmen, çocukların topu baş 
üstünden arkaya uzatma, bacak arasından arkaya uzatmalarına rehberlik eder.

• Öğretmen bahçe zeminine düz, zikzak çizgiler ve 20 cm yüksekliğindeki engellerden oluşan iki 
ayrı parkur hazırlar. Parkurların sonuna ise birer sepet ve birer top yerleştirir.

• Çocuklar iki gruba ayrılır. Gruplar parkurun başında sıra olurlar. Parkurdaki çizgiler üzerinde 
yürüyüp engellerden çift ayak atlayarak parkurun sonuna gelirler ve buradaki topu sepete 
atarlar. Sepete atan çocuk sıranın sonuna geçer. Oyuna çocukların ilgisine göre devam edilir.

Aile Katılımı
Ailelerden açık havada çocuklarıyla birlikte doğa yürüyüşü rutini oluşturmaları is-

tenebilir. Bu rutine okulda öğrenilen ısınma çalışmaları ve basit egzersizler de ekle-
nebilir.

Öneriler

Bahçede yapılan bu etkinliklere olanaklı ise hareketli müzik eklenebilir. Parkurda 
kullanılan materyaller eldeki malzemelere göre uyarlanabilir. 



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Beni ben yapanlar

Etkinlik Çeşidi: Drama-Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K5: Nesne/varlığın adını, rengini söyler.

DG-K5: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duy-
gu, düşünce ve hayallerini söyler. 

K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap 
verir. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.

SDG-K1: Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. 

K3: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri  alışılmışın dışında kulla-
nır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 

K8: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. 

K15: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini  söyler. Grup  önünde kendini 
ifade eder. 

MG- K4: Malzemeleri keser, yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Materyaller: Kraft kâğıtları, uygun içerikte gazete ve dergiler, yapıştırıcı, makas, ip, düğme, 
boncuk, kurdele, kumaş parçaları, kapaklar, boya kalemleri 

Kavramlar: Benzer-Farklı

Öğrenme Süreci

• Çember şeklinde oturulur. Öğretmen çocuklara “Benim adım ne?” diye sorar. Ardından “Benim 
mesleğim ne? Saçlarım ne renk? Gözlerim ne renk?” vb. sorular sorarak yanıtlarını dinler. Daha 
sonra; “Adım…, soyadım…, …yaşındayım, saçımın rengi…, gözümün rengi ….., kitap okumayı severim, 
kestane yemeyi sevmem, şanslıyım, yardımseverim, biraz kararsızım, meraklıyımdır” vb. şekilde 
kendisi hakkında bilgi verir. 

• Isınma çalışmaları: Çocuklardan bir ebe seçilir ve ebe çemberin ortasında durur. Öğ-
retmen farklı yönergeler verir ve bu yönergelere sahip olanların ayağa kalkıp yer 
değiştirmesini ister. Ebe ise bu değişiklik esnasında kendine yer bulmaya çalışır. 
Yönergeler “Heyecanlı olanlar, okulda mutlu olanlar, meraklı olanlar, kafası 
karışık olanlar vb.” olabilir. 

• Rahatlama: Çocuklardan ikili eş olmaları istenir. Eşler karşılıklı durur ve sakin bir müzik açılır. 
Eşlerden biri ayna olur ve diğer eşin yaptığı hareketlerin aynısını yapar. 

• Rol oynama- Doğaçlama: Öğretmen hikâyeyi anlatmaya başlar. “Bir varmış, bir yokmuş. Çok 
eski zamanlarda çok uzak bir ülkede bir kral ve kraliçe yaşarmış. Kral ve kraliçenin çok sevdik-
leri çocukları bir gün hummalı bir hastalığa yakalanmış. Bu hastalığın adı gülmeme hastalığıy-
mış. Ne yaparlarsa yapsınlar çocukları hiç gülmüyormuş. Bu durum çocuğun anne ve babasını 
çok üzüyormuş. Ülkede gitmedikleri doktor kalmamış ama çocuklarının bu hastalığına bir çare 
bulamamışlar. Son çare olarak ülkedeki herkese haber göndermişler. Duyduk duymadık deme-
yin çocuğumuzu kim güldürürse ona çok güzel bir ödül verilecektir. Herkes kral ve kraliçenin 
çocuklarını güldürmek için sıraya girmiş.” Bu esnada çocuklardan biri kral ve kraliçenin çocuğu 
olur. İsteyen diğer çocuklar da sırayla gelerek çocuğu güldürmeye çalışır. Güldürürse ödülü 
verilir. Ödül, tüm çocukların onu gıdıklamasıdır.  Sürecin sonunda çocuklarla çember şeklinde 
oturulur. Bizi güldüren şeyler hakkında konuşulur. 

• Bir masaya büyük boy kraft kâğıtları, uygun içerikte gazete -  dergiler, yapıştırıcı, makas, ip, 
düğme, boncuk, kurdele, kumaş parçaları, kapaklar, boya kalemleri vb. koyulur. Çocuklardan, 
sırayla kraft kâğıtlarının üzerine yatarak birbirlerinin vücut şekillerini kâğıda çizmelerini ister. 
Ardından her çocuğun kendi vücut şeklini, masadaki malzemeleri kullanarak istediği gibi tasar-
layabileceği söylenir. Gazete ve dergilerden sevdikleri ve sevmedikleri nesnelere ait görselleri 
keserek vücut şeklinin içine yapıştırmaları ve kendileriyle ilgili anlatmak istediklerini çizmeleri 
istenir.

• Hazırlanan çalışmalar aracılığıyla her çocuğun adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve 
duyuşsal özelliklerini kendine ait beğendiği ve beğenmediği özellikleri ifade etmesi sağlanır. 
Çocukların arkadaşlarıyla farklılık ve benzerliklerine dikkat çekilir. Çalışmalar sınıfın/okulun 
uygun bir yerinde sergilenir. 



Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte “Birlikte yapmaktan hoşlandıklarımız” konulu bir resim 
yapmaları istenebilir. Ailedeki her bireyin resime katkıda bulunmasına özen gösterilmesine 
dikkat edilmelidir.

Öneriler

Kraft kâğıdı ile çocukların kendilerini tasarlamalarına ek olarak, iki farklı masa daha 
hazırlanabilir ve süreç küçük grup çalışmalarına dönüştürülebilir. Örneğin, oyun hamuru, tuz 
seramiği veya seramik çamuru vb. malzemelerle heykel yaparak kendilerini tasarlayabilir-
ler. Sadece çizim yaparak tasarlayabilirler. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün hangi merkezlerde oynadın?

• Bahçedeki parkurda nasıl çizgiler vardı?

• Parkura farklı neler ekleyebilirdik?

• Öğretmen sırayla bir çocuğun ismini söyler ve “Adını söylediğim arkadaşın en çok ne sever?” 
sorusunu sorarak etkinlik sürecindeki sohbetleri hatırlatır. 

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın görüşü-
rüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamlamaları yönün-
de teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı “Gü-nay-dın sözcüğünü, hece sayısı kadar elleri 
vurarak söylemek karşılama seremonisi olur. 

Geçici bir öğrenme merkezi oluşturulur ve bu alana yaşlı, genç, çocuk, bebek resimleri 
eklenir. Bu resimler gençten yaşlıya doğru uygun sıralanır ve öğretmen bu sürece reh-
berlik eder. Fen merkezine su dolu kavanozlar ve renkli krepon kâğıtları yerleştirilir. 
Çocukların krepon kâğıdından parçalar koparıp suya atarak renklerin karışımları 
ile oluşan yeni renkleri gözlemlemeleri sağlanır. Oyununu tamamlayan çocuk, bir 
sonraki arkadaşı için kavanozu temizler ve yerine koyar. Sanat merkezine oyun 
hamurları ve bahçeden toplanmış bitkiler, dal parçaları, deniz kabukları 
vb. yerleştirilir. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezleri-
ne yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların 
oyunlarına,  katılarak gözlem yapar ve gözlem notları alır; 
bazen de onlarla sohbet eder, sohbet-
lerini dinler veya küçük bir gruba ki-
tap okur. Çocuklar tercih yaparken 
dramatik oyun alanında kurulan mar-
keti de değerlendirebilirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf be-
lirlenen bir stratejiyle (el şıklatma ya da 
müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:8

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Bir sağa bastım, bir sola bastım, lokomotif yaptım cuf cuf 

cuf!” tekerlemesi söyleyerek sıra olur. Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek 
eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır.  “ 30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 

söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” söz-
cükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 
“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri 
öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 
kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet 
olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında 
emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” 
der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Yemek 
yapan kişiden yemeğin içine hangi malzemeleri koyduğunu, yemek tarifini kısaca anlatması 
istenir. Yemek yapan personel yok ise kahvaltıdaki yiyecekler ile ilgili (İçinde neler olabileceği, 
tarifi vb.) sohbet edilebilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır. 



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler 
tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok 
sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans 
ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Öğretmen 

kendisine ait çocukluk ve aile fotoğrafları, mesleğine, 
ilgi alanlarına dair görselleri sınıfa getirerek kendi-

ni tanıtır. Örneğin çaldığı bir müzik aleti, sevdiği 
bir müzik CD’si, yaptığı koleksiyonun parçaları, 

o dönem okuduğu kitap vb. örnek olarak ve-
rilebilir. Çocukların kendisi hakkında me-

rak ettiği soruları yanıtlar.  Çocukların 
kendilerine dair paylaşımlar yap-

malarını, birbirleriyle sohbet et-
meleri için sıcak bir sohbet 

havası oluşturur. Ardından 
bu materyaller bir süre 
se r - gilenmek üzere sınıfın 
uygun bir yerine yerleştirilir. 

Hareket ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun
Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen 

eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil olacaklarını ve fil 
gibi nefes almaları gerektiğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişerken 
filin hortumu gibi kollar açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hortu-
mu gibi aşağı iner. Jimnastik hareketleri için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru 
eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları döndürme hareketi yapılır. Eller belde da-
iresel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına doğru çekilerek ellerle tutulur ve 
10’a kadar sayılır. Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir. Bahçede 30 
dakika serbest oyun oynanır. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Ben ve Ailem
Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Sanat - Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
SDG-K2: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Teyze ve amca gibi yakın ak-

rabalarının isimlerini söyler. 
K3: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. 
K16: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve gö-

revleri olduğunu söyler.
Materyaller: Öykü kitabı, resim kâğıtları, boya kalemleri.

Öğrenme Süreci
Çocuklar çember şeklinde oturtulur. Ardından çocuklarla aileleri, kardeşleri, büyükanne,  bü-

yükbabaları, meslekleri ve diğer rolleri hakkında sohbet edilir. Aile bireyleri hakkında konuşulurken 
annesi veya babası olmayan çocuklara göre uyarlamalar yapılması ve kitap seçiminde dikkatli 
olunması önerilir. 

Öğretmen sakin bir müzik açar ve çocuklardan müzikle birlikte sınıfta dolaşmalarını ister. Müzik 
her durduğunda farklı yönergeler verir. (Okul, ev, öğretmen, anne, baba, dede, nine, kedi, ağaç, 
yağmur vb.) Her yönergede çocuklar bedenleriyle yönergeye göre istedikleri şekli alarak heykel 
olurlar. Öğretmen çocuklara dokunur ve dokunduğu çocuk ne yaptığını söyler. (İşe gidiyorum, ye-
mek yapıyorum vb.) Öğretmen “aile” temalı bir çocuk kitabını resimlerini çocukların görebileceği 
şekilde tutarak yüksek sesle okur. Öneri olarak “Annemin Çantası” (Yazar: Sara Şahinkanat / 
Yapı Kredi Yayınları) adlı resimli çocuk kitabı etkileşimli yöntemle okunabilir. 

Kitabın yazarının ve ressamının adını okur ancak kitabın adını söylemez. Kitabın kapağı ince-
lenir. Bu resimde neler görüyorsunuz? Sizce bu öyküde neler anlatılıyor olabilir? gibi sorularla ço-
cukların tahminlerini alır. Kitabı okurken ise çocuğun, kitaptaki olay/durum veya karakter ile kendi 
hayatı arasında ilişki kurmasını sağlayacak sorular sorar. (Örneğin: Yaman, kedi yavrularına süt 
veriyor.  Sen daha önce hiç kediye süt verdin mi?)

Çocuklarla birlikte kitabı etkileşimli yöntemle okuduktan sonra kitabın adının ne olabileceğini 
çocuklara sorarak tahminlerini ve tahminlerinin nedenlerini sorar. Ardından kitabın adını söyler. 

Öğretmen çocuklara, A4 kâğıdı ve boya kalemlerini vererek ailelerinin resmini çizmesi ister.

Çizimler tamamlandığında öğretmen çocukların anlattığı resimlerin öykülerini yazıya geçirir. 
Çocukların etkinliklerini sergilemeleri için fırsat verilir. 

Aile Katılımı
Ailelerden, geçmişte yaşadıkları mutlu, komik, eğlenceli gibi pozitif duygular içe-

ren bir anılarını çocuklarına anlatmaları istenir. Ardından bu anıyı birlikte resimle-
yerek küçük bir kitaba dönüştürmeleri ve okula göndermeleri istenebilir.

Öneriler

EBA’dan “Ailem” şarkısı söylenebilir.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Su Taşıma
Etkinlik Çeşidi: Oyun - Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
SDG-K10: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 
MG- K3: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Nesneleri taşır. 
K4: Nesneleri kaptan kaba boşaltır. 
Materyaller: iki adet kova, iki adet bardak, su
Kavramlar: Boş-Dolu

Öğrenme Süreci
Çocuklarla bahçeye çıkılır.

Su taşıma oyunu için çocuklar iki gruba ayrılır ve yan yana sıra olurlar.

Gruplar birbirlerini görebilecekleri şekilde karşılıklı sıralanırlar.

Grupların başındaki çocukların yanına içi su dolu olan bir kova ve bardak koyulur. Sondaki 
çocukların yanına ise içi boş bir kova koyulur. Bu esnada boş-dolu kavramına dikkat çekilerek 
çocukların “boş-dolu” kovaları göstermeleri ve sözlü olarak ifade etmeleri sağlanır. Öğretme-
nin “Başla !” komutuyla sıranın başındaki çocuklar bardaklarına su doldurarak yanındaki arka-
daşlarına verirler. Diğer çocuklar da suyu dökememeye çalışarak sıranın sonundaki çocuğa 
bardağı ulaştırmaya çalışırlar.

Sıranın sonundaki çocuk bardaktaki suyu boş kovaya boşaltır ve bardağı elden ele 
tekrar baştaki çocuğa gönderir. 

Bu şekilde oyun su bitene kadar devam eder. Suyun tamamını ilk taşıyan 
grup alkışlanır. Tüm gruplar su taşıma işlemini bitirdiğinde alkışlanır. 

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarına, evlerinde benzer bir şekilde su veya başka nesneleri bir kaptan 
diğerine aktarma yapması için fırsat tanıması istenir.

Öneriler

Çalışmada su yerine, irmik, kum gibi akıcılığı olan farklı nesneler kullanılabilir. Oyun grup-
lara ayrılmadan bütün çocuklarla suyu dökmeden taşıma gibi hedefler belirlenerek yeniden 
oynanabilir ve işbirliği değeri vurgulanabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

Ailesini tanıtmak isteyen çocuk, anne ve babasının mesleği, ailesiyle beraber yaptığı 
etkinlikler, varsa kardeşleri ile oynadığı oyunlar, aile bireylerinin sorumlulukları vb. sorularla 
resmini arkadaşlarına anlatır. “El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabında ( Sayfa 54 )  yer alan 
boş-dolu kavramını destekleyici çalışma sayfası yapılır. Öğretmen ailesi gelen çocukları tek 
tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Yarın görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamlamaları yö-
nünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı iki elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp belden 
öne doğru eğilerek, Hintçe “Merhaba” anlamına gelen “Namaste” sözü söylenerek kar-
şılama seremonisi olur. Bu kelime ve dil ile ilgili çocuklara bilgi verilir.  

Sınıf zeminine büyük bir 2 rakamı çizilir. Fen merkezine, kum üzerine parmaklarıyla 2 
yazmaları için kum ve 2 rakamı kartı koyulur. Sanat merkezine az miktarda şişirilmiş ba-
lonlar ve sulu boyalar hazırlanır. Çocukların balonları boyayarak baskı çalışması yapma-
larına rehberlik edilir. Matematik merkezinde masaya fasulyeler yerleştirilir ve masaya 
gelen çocukların fasulyeleri ikişer ikişer gruplamalarına rehberlik edilir. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; 
bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Ço-
cuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan marketi de değerlendirebilirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma ya da müzik 
eşliğinde heykel oyunu) toplanır. 

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:9

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Bir sağa bastım, bir sola bastım, lokomotif yaptım cuf cuf 

cuf!” tekerlemesi söyleyerek sıra olur. Tekerleme eşliğinde lavaboya gi-
dilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç se-
nin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, 
sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir.

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan 
yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tek-
rarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 
kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek son-
rası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu 
sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında eme-
ği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde 
“Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir gör-
gü kuralı olduğunu belirtir. Yemek yapan kişiden yemeğin içine hangi malzemeleri 
koyduğunu, yemek tarifini kısaca anlatması istenir. Yemek yapan personel yok ise 
kahvaltıdaki yiyecekler ile ilgili (İçinde neler olabileceği, tarifi vb.) sohbet edilebilir. 
Temizlik prosedürü tekrar uygulanır. 

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, 
sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların 
bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel 
günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıla-
rı hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç 
duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar 
ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni 
öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar 
tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa 
kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla pay-
laşılır. Öğretmen “Çilli tavuk” oyununu oynayacaklarını, herkesin ayaklarını öne doğru 

uzatmasını söyler. Öğretmen eliyle “Çilli tavuk yumurtladı say bakalım kaç tane?” 
diyerek sırayla çocukların ayaklarına sopayla dokunur. Cümle, kimin ayağında bi-

terse o çocuk bir sayı söyler. Sopa ile söylenen sayı kadar ayağa dokunularak 
sayılır ve kimde durursa o çocuk bir ayağını çemberden kaldırır. Oyuna son 

çocuk kalana kadar devam edilir. 

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Sınıfta bulunan müzik aletleriyle ritim çalışmaları ya-
pılır. Ceviz Adam şarkısı öğrenilir. 

Ceviz adam / şip şap şop
Burnu uzun / lü lü lü
Saçları rüzgâr / vu vu vu
Kaşları keman / gıy gıy gıy
Karnı davul / güm güm güm
Bize güler / hah hah hah
Ceviz adam gitti / vah vah vah 
Müzik etkinliğinin ardından 30 dakika 

açık havada oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik
Zamanı: Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uy-
gun olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, 
resimleri çocukların görebileceği şekilde tu-
tularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Annemin Bavulu” (Yazar: 
Pip Jones / Beyaz Balina Yayınları) adlı ki-
tap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: 2 Rakamını öğreniyorum

Etkinlik Çeşidi: Matematik, Oyun - Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K4: Nesneleri sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane 

olduğunu söyler. 

K7: Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.

MG-K4: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. 

K5: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. 

Materyaller: Balon, çalışma sayfaları, kalem, fasulye

Kavramlar: 2 rakamı, az-çok

Öğrenme Süreci

Bir kâğıt üzerine “2” rakamı yazılır, yanına da yazı ile “iki” yazılır ve çocuklara gösterilir. İki 
parmak kaldırılır ve çocuklarla birlikte sayılır. Çocukların da iki parmağını göstermeleri ve say-
maları istenir. 

Kaç kulağımız var dokunarak sayalım, kaç gözümüz var gösterelim diyerek vücudu-
muzda iki tane olan organlarımıza dikkat çekilir. 

Öğretmen hareketli bir müzik açar. Çocuklar müzik eşliğinde dans ederler müzik 
durduğunda “İki elimizi kaldıralım, İki defa alkışlayalım, iki defa zıplayalım, iki 
arkadaşına merhaba de, iki arkadaşına sarıl.” vb. yönergeler vererek çocuklardan 
yönergeleri uygulamalarını ister. 

Öğretmen iki farklı etkinlik masasına yönergeli çalışma sayfaları yerleştirir.  Bun-
lardan biri “Rakamların arasından 2 rakamlarını bul ve boya.” diğeri “Çizgileri 
tamamlayarak 2 rakamı çiz.” olacaktır. Ardından öğretmen başka bir masaya ise 
ikişerli gruplama yapmaları için fasulyeler koyar. Çocukların istedikleri masalarda ça-
lışmalarına rehberlik eder.

Çocuklarla bahçeye çıkılarak “balon taşıma” oyunu oynanır. Zemine eşit uzunlukta 
iki çizgi çizer.  Çocuklar iki gruba ayrılır. Bu esnada “Kaç çizgimiz var? Kaç gruba 
ayrıldık?” gibi sorularla 2 rakamını pekiştirir. 

Gruplardan ikişer kişi gelerek çizgilerin başlangıç noktalarında karşılıklı el ele tu-
tuşur. El ele tutuşan çocukların arasına balonlar sıkıştırılır. Başla komutu ile çocuklar 
balonlarını düşürmeden çizginin sonuna kadar yürüyüp tekrar başlangıç noktasına ge-
lirler. 

Öğretmen önce gelen gruba bir mandal verir. Bütün çocuklar yarıştığında mandal-
lar sayılır ve hangisinin az hangisinin çok olduğu sorulur. Öğretmen her iki grubu da 
çok iyi yarıştıklarını söyleyerek hep birlikte alkışlanır. 



Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte evde iki adet olan nesneleri ve 2 rakamının nere-
lerde olduğunu bulmaları istenir.

Öneriler “El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabında  ( Sayfa 22 ve 24 ) yer alan 2 ra-
kamı ile ilgili çalışma sayfası yapılır. 

Okul içinde 2 rakamı nerelerde var birlikte bulunabilir.

Uyarlama

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bu sabah hangi dilde selamlaştık? Hareketi nasıldı?

• Bugün parmaklarımızla hangi rakamı gösterdik?

• Bugün etkinlik esnasında hangi masada çalışmayı tercih ettin? Neden?

• İki kişi ile balonu taşımak zor oldu mu? Neden? Daha kolay olması için neler yaptın?

• Şu anda üzerinde iki tane olan neler var? (Çorap, toka, ayakkabı vb.)

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın gö-
rüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve elinde kırmızı balonlarla karşılar. Tüm çocukları birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamla-
maları yönünde teşvik eder. Günün farklı başlangıcı, çocukları kırmızı bir kalemle ellerine 
küçük bir kalp çizerek ve kırmızı bir balon vererek karşılama seremonisi olur. 

Öğretmen hareketli bir müzik açar. Bir süre çocukların balonlarla dans etmelerine fırsat 
verir.  Ardından balonlar, etkinlik saatinde kullanılmak üzere sınıfın uygun bir yerinde top-
lanır. Öğrenme merkezlerinde oyun saatine geçilir. Öğretmen bir gün önceden birkaç 
derin kabın içinde kırmızı renkli sular hazırlar ve suların içine birkaç oyuncak koyarak 
dondurucuda dondurur. .  Ardından kırmızı renkli buz kalıplarını fen merkezine koyar 
ve çocukların buzu eriterek oyuncakları çıkarma deneyimlerine ortak olur. Sanat 
merkezine ise kırmızı sulu boya ile fırçaları yerleştirir. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun 
zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen göz-
lem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, soh-
betlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih 
yaparken dramatik oyun alanında kurulan marketi de değerlen-
direbilirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir strate-
jiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) 

toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:10

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar “Bir sağa bastım, bir sola bastım, lokomotif yaptım cuf cuf 

cuf!” tekerlemesi söyleyerek sıra olur. Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek el-
ler yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söyle-

nir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar 
edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir.

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğ-
retmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı 
konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve 
onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı 
personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söyle-
menin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. Yemek yapan kişiden yemeğin içine 
hangi malzemeleri koyduğunu, yemek tarifini kısaca anlatması istenir. Yemek yapan personel yok 
ise kahvaltıdaki yiyecekler ile ilgili (İçinde neler olabileceği, tarifi vb.) sohbet edilebilir. Temizlik 
prosedürü tekrar uygulanır. 



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 
Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar 
tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve var-
sa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mev-
sim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olay-
lar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin 
bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak 
öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da te-
kerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen 
kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya 
da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Çocuklar-
la çember şeklinde oturulur ve öğretmen çocuklara “Bu sabah sizi karşıladığım-
da elimde ne vardı?  Elimdeki ne renkti?” sorularıyla sohbeti başlatır. Ardından 

“Kırmızısı nerede?” oyunu oynanır. Müzik açılır ve çocuklar dans eder. Müzik 
durduğunda “… nın kırmızısı nerede?” denir. Bütün çocuklar ismi söylenen 

çocuğun kıyafetindeki kırmızı rengi gösterirler. 

Hareket ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun

EBA’dan jimnastik videoları izlenerek hareketle-
re eşlik edilir. Açık havada 30 dakika serbest oyun 
oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak 
seçtiği bir resimli çocuk kitabını, resimlerini çocukların görebi-
leceği şekilde tutarak yüksek sesle okur. Kitap her zamankinden 
farklı olarak bahçede okunabilir. *Öneri olarak “Kırmızı Düğme-
nin Düşü” (Yazar: Ümit Öğmel/ Kök Yayıncılık) adlı kitap oku-
nabilir. Öğretmen kitabın adını çocuklara göstererek yazarının ve 
ressamının adını söyler.  Kitap etkileşimli bir şekilde okunur. Öğ-
retmen okuma esnasında çocuklara öykü hakkında sorular sorar 
ve çocukların da soru sormasına fırsat verir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Kırmızı Günü
Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Oyun, Sanat - Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K5: Nesne/varlığın adını, rengini söyler. 
K7: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
DG-K4: Cümle kurarken sıfat kullanır. 
K5: Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. 
K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap 

verir. Dinledikleri/İzlediklerini resim yoluyla sergiler. 
SDG-K3: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında 

kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
MG- K1: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. 
K4: Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 
Materyaller: Balon, fon kartonu, A4 kâğıdı, yapıştırıcı, keçeli boya, sulu boya, kalem, fasulye, 

nohut, kum vb. materyaller.
Kavramlar: Kırmızı

Öğrenme Süreci
Öğretmen sınıftaki kırmızı renkli nesneleri bir torbaya koyar. Çocuklarla çember şeklinde oturu-

lur. Torbadan bir nesne çıkarır ve kırmızı olduğunu belirterek söyler. Örneğin: Kırmızı Lego. Çocuklar 
da sırayla torbadan bir nesne çekerek aynı şekilde nesne rengini ve ismini söyler. 

Öğretmen sınıfta uygun bir yere kırmızı bir örtü veya fon kartonu koyar. Çocuklar sınıftaki kırmızı 
nesneleri bularak belirlenen alana koyarlar. Çocuklar buldukları nesneleri rengi ve ismiyle söyler. 
Farklı renkte bir nesne olup olmadığı kontrol edilir. 

Çocuklarla bahçeye çıkılır. “Kırmızı Balık” adlı oyun oynanır. Oyunun ardından sınıfa geçilir. 
Çocukların birbirlerini görebilecekleri biçimde -oturtulur.

Öğretmen farklı etkinliklerin yer aldığı masalara, çocukları ilgileri doğrultusunda yönlendirir.

Öğretmen bir masaya kırmızı fon kartonundan kestiği düğme şeklini çocuklara verir. Neyin düğ-
mesi olabileceğini sorarak ve A4 kâğıdına yapıştırmalarını ister. Her çocuk neyin düğmesi olduğuna 
karar verip resmini yapar. Çocukların yaptığı resimlerin üzerine çocukların düşünceleri öğretmenler 
tarafından yazılır. 

Başka bir masaya kırmızı balonları ve keçeli kalemleri yerleştirir. Çocukların balon üzerine resim 
yapmalarına rehberlik edilir.

Başka bir masaya kırmızı parmak boyaları koyulur ve çocuklar ellerini boyayarak el baskısı ya-
parlar. Öğretmen bu etkinliklerin üzerine “Kırmızı” sözcüğünü yazar. 

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte evdeki mavi kıyafetleri incelemeleri ve renk tonları hak-
kında sohbet etmeleri istenir.

Öneriler

“El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabında ( Sayfa 9 ) yer alan kırmızı renk ile ilgili çalışma 
sayfası yapılır. 

Uyarlama

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Kimlerin kıyafetlerinde kırmızı renk vardı?

• Bildiğin kırmızı renkli meyveler, sebzeler var mı?

• Kırmızı rengi başka nerelerde görürüz? 

• Doğada nerede kırmızı görürüz?

• Bahçede kitap okuma etkinliği yapmak sana kendini nasıl hissettirdi? 

• Öğretmen ailesi gelen çocuklara balonları vererek tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi 
hafta sonları! Haftaya görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı öğretmenin elindeki üçgen kuklasıyla günaydın demesi karşılama sere-
monisi olur. Öğretmen kitap merkezine sağlıklı besin görselleri ve sağlık temalı çocuk kitapları 
yerleştirir. Kartondan üçgen şekilleri keser ve kenarlarına delgeç ile delikler açarak ip geçirir. 
Bu üçgenleri de sanat merkezine yerleştirir. Çocukların belirlenmiş bir düzende ipleri deliklerden 
geçirmelerine rehberlik eder. Fen merkezine ise içinde bir miktar su olan bir sürahi ile iki bardağın 
olduğu bir tepsi koyar, çocukların doldurma boşaltma çalışmaları yapmalarını destekler. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğret-
men bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem not-
ları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. 

Dramatik oyun merkezinde bir “Maraş Dondurma Standı” ku-
rulabilir. Bu alanda oyun oynamayı daha keyifli hale getirmek için 
Maraş Dondurmacısının yeleği, fesi, uzun dondurma kaşığı, dondur-
ma kapları, stant tabelası, fiyat tabelası, standın açılış-kapanış sa-
atlerinin olduğu tabelalar, dondurma çeşitleri için renkli krep kâ-
ğıtlar, külah için havlu kâğıt ruloları, yazılar için kalemler ve kâğıtlar 
gibi çok sayıda materyal kullanılabilir. Örneğin stant tabelası, fiyat 
listesi, dondurma çeşitleri için öğretmen desteğiyle yazılı etiketler 
hazırlamak gibi pek çok yazı deneyimi çocukların erken okuryazarlık 
becerilerini oyun içinde doğal yolla destekleyecektir. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle 
(el şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Ülkem, Bayrağım, Atatürk
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:11

Temizlik, Beslenme, Temizlik
 “Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve “Sağlıklı ol kardeşim!” şarkısı eşliğinde lava-

boya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloga-
nı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri 
tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. “Yemek Duası” 
okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından 
sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da ço-
cuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini is-
ter. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların 
duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü 
kuralı olduğunu belirtir. Yemek yapan kişiden yemeğin içine hangi malzemeleri koyduğunu, yemek 
tarifini kısaca anlatması istenir. Yemek yapan personel yok ise kahvaltıdaki yiyecekler ile ilgili (İçin-
de neler olabileceği, tarifi vb.) sohbet edilebilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 

şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu 
çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. 
Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından 
çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Çocuklarla” Temiz olmak ne demek?, Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız? ”gibi sorular hakkında 
konuşulur. 

Çocuklarla ayağa kalkılır. Öğretmen “Sağlıklı ol kardeşim!” adlı şarkıyı hareketlerini yaparak 
çocuklara öğretir. 

“Dik dur dik dur kardeşim, koy elleri beline, sallan sallan kardeşim, sonra eller yerine, Kol-
ları öne uzat, sonra da yukarıya, çevir çevir kardeşim, sonra eller yerine,               

Bir ayağı ileri, bir ayağı havaya, haydi kuşlar gibi uç, mutlu ol bu yuvada.”

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm ha-
reketler öğretmen eşliğinde yapılır. Nefes alma oyunu için 
çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya 
da yastık, minder gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 
3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanlarının 
nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  Her-
kes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma ha-
reketi yapar. 

Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara 
doğru sağa ve sola doğru hareket ettirilir. 10’a kadar sayılır.

Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hare-
keti yapılır. 10’a kadar sayılır.

Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yapar-
ken önce yavaş başlayıp daha sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a 
kadar sayılır.

Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a 
kadar sayılır.

Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 
10 adım sayılır. Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır. İki 
el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.

Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir.  Bahçede 30 dakika serbest oyun oy-
nanır.

Türkçe Rutin
Etkinlik Zamanı:

Kitap Okuma
Çocukların yaş ve geli-

şim düzeylerine uygun ola-
rak seçilen resimli bir çocuk 
kitabı, resimleri çocukların 
görebileceği şekilde tutu-
larak yüksek sesle okunur. 
*Öneri olarak olarak (Te-
miz ol, Sağlıklı Yaşa/ Ya-
zar: Aleix Cabrera, Tübi-
tak Yayınları)” adlı kitap 
okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Üçgen

Etkinlik Çeşidi: Matematik, Sanat Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K5: Nesne varlığın adını söyler. Nesne varlığın adını söyler. 

K12: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik 
şekillere benzeyen nesneleri gösterir. 

SDG-K10: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

MG- K4: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, ya-
pıştırır.  

K5: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Kavramlar: Üçgen

Materyaller: Fon kartonu, dil çubukları, mandallar, taşlar, ponponlar, A4 kâğıdı, makas, yapış-
tırıcı.

Öğrenme Süreci

Öğretmen, farklı renklerde fon kartonlarından farklı büyüklükte 
keserek hazırladığı üçgen şekillerini çocuklara gösterir. 

• Şekillerin adının üçgen olduğunu söyler. Çocuklarla birlikte şeklin 
adı birkaç kez tekrarlanır. Çocuklarla, üçgenle ilgili sahip oldukları 
bilgiler hakkında sohbet eder. Üçgenin kenarları ve köşeleri çocuk-
lara gösterilerek birlikte sayılır. 

• Üçgen şeklini sınıfın ortasına koyar ve çocuklardan sınıfta 
üçgen şekline benzeyen nesne ve şekilleri bularak 
üçgen şeklinin yanına koymalarını ister. Her çocuk 
getirdiği nesnenin şeklini ve üçgene benzer özel-
liklerini sözlü olarak ifade eder. 

• Çocuklar üç kişilik gruplara ayrılır. Öğ-
retmen gruplara iki ucunu bağladığı uzun bi-

rer ip verir. Çocuklar uygun biçimde ipi tutarak üçgen oluşturmaya çalı-
şırlar. Gruplar ayrılırken çocukların gelişim düzeylerine ya da yabancı 
uyruklu olma durumlarına dikkat edilmelidir.  

• Gruplara, vücutlarını kullanarak üçgen oluşturmaları söylenir. Oluşturdukları üçgenlerin kenarları 
ve köşeleri çocuklarla birlikte sayılır. 

•  Öğretmen küçük grup etkinlikleri için çalışmaları etkinlik masalarına yerleştirir ve çocuklara ça-
lışmaları anlatır, yönergeleri verir. Çocuklar masalarda çalışmaya başlar. 

• Öğretmen bir masaya tıraş köpüğü sıkar. Çocuklara istedikleri renklerde boyalar vererek tıraş 
köpüğünü renklendirmelerini ister. Tıraş köpüğünün üzerine üçgen çizme çalışması yapmalarına 
rehberlik eder. 

• Diğer masaya nokta birleştirerek üçgen oluşturma çalışması için kâğıtlar, kalemleri ve boyalar 
yerleştirir. Çocuklara üçgenin noktalarını birleştirmelerini ve ardından üçgeni kullanarak bir resim 
yapabileceklerini söyler. Öğretmen bu çalışma bitince çocuklarla “üçgen” sözcüğünü tekrar eder, 
eline kalem alarak tüm çocukların bitirdiği çalışma kâğıdına bu sözcüğü yazar. Böylece çocukla-
rın harf farkındalığını destekler. 

• Başka bir masaya farklı boy, renk veya desenlerde üçgen çizilmiş kâğıtlar, makas, yapıştırıcı 
yerleştirilir. Öğretmen çocuklardan üçgen şekillerini kesmelerini ve kestikleri üçgenleri kullanarak 
yeni şekiller oluşturmalarını ister. 

• Bir başka masada bir çalışma tepsisi ve tuz hazırlar. Çocuklar parmaklarıyla üçgen şekli oluştu-
rurlar. 

• Bir başka masada öğretmen çocuklara dil çubukları, mandallar, taşlar, ponponlar vb. materyaller 
verir. Çocuklar bunları kullanarak arkadaşlarıyla işbirliği içinde üçgen oluştururlar. Tamamlanan 
üçgenler incelenir.

• Etkinlikler tamamlandıktan sonra çocuklarla yaptıkları çalışmalar hakkında sohbet edilir.  

• “El ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabında ( Sayfa 38)yer alan üçgen şekli ile ilgili çalışma sayfası 
yapılır.



Aile Katılımı

Ailelerden evde üçgen şekline benzeyen nesneleri çocuklarıyla birlikte bulmaları istenir.

Öneriler

Eba’dan “Buki öğreniyor-Sihirli üçgenler” oyunu oynanabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün çalıştığımız şeklin adı neydi?

• Bu şeklin kaç köşesi ve kenarı vardı?

• Üçgen şekliyle en çok hangi çalışmayı yapmaktan hoşlandın?

• Sınıf arkadaşlarından birinin seni önemsediğini hissettiğin oldu mu?

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın gö-
rüşürüz.” der. 

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı üç parmak kuklası ile (işaret, orta ve yüzük parmağı kukla gibi oynatarak) 
karşılama seremonisi olur. 

Fon kartonundan hazırlanan büyük boy 3 rakamı, üzerine şeritler çizilerek bir yola dönüştürülür 
ve blok merkezi zeminine koli bandıyla yapıştırılır. Matematik merkezine ise kâğıt üzerine çizilerek 
de hazırlanabilecek “3 taş” oyunu yerleştirilir. Öğretmen fen merkezi için bir tabağın içine bir mumu 
dik bir biçimde yerleştirir ve tabağın içine bir miktar kırmızı renkli su döker. Tabağın yanına bir de 
kavanoz yerleştirir. İlgi duyan çocuklar olduğunda öğretmen mumu yakar ve çocukla-
rın kavanozu ters çevirerek mumun üzerine kapatmalarına rehberlik eder. Mumun 
neden yavaş yavaş söndüğü, mumun sönmesiyle suyun neden kavanozun içine 
girmiş olabileceği hakkında çocuklarla tartışılır. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun 
zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen göz-
lem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder veya 
sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih 
yaparken dramatik oyun alanında kurulan dondurma standını da 
değerlendirebilirler. Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir 
stratejiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:12

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve “Sağlıklı ol kardeşim!” şar-

kısı eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 
saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgula-
nır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. “Yemek Duası” okunarak 
yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen ta-
rafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 
kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen ço-
cuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından 
yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da ço-
cukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Aynı şekilde temizlik prosedürü 
tekrar uygulanırken lavabo temizliğinden sorumlu personel var ise çocukların 
duyacağı şekilde “Kolay gelsin, elinize sağlık” der. Bu sözcükleri söylemenin top-
lumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. 



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-
men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sı-
nıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların ba-
kımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel 
günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları 
hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç 
duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya 
da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni 
öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar ta-
rafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa 
kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla payla-
şılır. Öğretmen “Senin için dünyadaki en güzel ses ne sesidir?” diye sorarak sohbet ko-
nusunu o günkü oyunla ilişkilendirir. Çocukların yanıtlarını dinler, yanıtlarının gerekçeleri 
hakkında onlarla sohbet eder. Ardından sırayla çocukları yanına çağırarak kulağına sesi 
olan bir canlı, nesne, olay vb. söyler. (Ör. Yağmur, gök gürültüsü, kedi, zil, köpek, telefon 
vb.) Çocuklar söylenen şeyin sesini çıkararak arkadaşlarının ne olduğunu bulmasına yar-

dım eder. 

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik 
Zamanı:

Deney, Müzik ve Açık Havada 
Oyun

5 adet aynı boyutta cam bardağa farklı boyutlarda su 
doldurulur. Bardaklardaki su miktarının farklılığına dikkat 
çekmek için her bir bardaktaki su gıda boyası ya da su-
luboya ile renklendirilebilir. Bir ıstaka ile bardaklara vu-
rulduğunda ortaya çıkan farklı tonlara dikkat çekilir. Bar-
daklarla çocukların bildikleri bir şarkıyı söyleyerek eşlik 
etmeleri istenir. 

Bahçeye çıkılarak “Kilit” oyunu oynanır. İstekli çocuk-
lardan biri ebe seçilir. Ebe çocukları yakalamaya çalı-
şır. Yakalayacağı anda “Kilit” der ve yakalanan çocuk 
kollarını kapatır. Başka bir arkadaşı gelip kilidi çöze-
ne kadar hareket edemez. Oyuna çocukların ilgisine 
göre devam edilir. Bu kurallı oyun bittikten sonra 
çocukların bahçede 30 dakika serbest oyun oy-
namalarına fırsat verilir.   

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri ço-
cukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle 
okunur. 

*Öneri olarak “İyilik ” (Yazar: Alison Green / 
Türkiye İş Bankası Yayınları) adlı kitap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: “3” Rakamı

Etkinlik Çeşidi: Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K4: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 

K7: Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar. 

K19: Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Seçtiği çözüm yolunu   dener. 

DG-K1: Sesin geldiği yönü söyler.  

K7: Sözel yönergeleri yerine getirir.

MG-K4: Kalem kontrolü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Kavramlar: 1-20 arası rakamlar

Sözcükler: Hulahop

Materyaller: pastel boya, kuru boya ya da parmak boyası vb. boya çeşitleri.

Öğrenme Süreci

“3” rakamı hem sayı hem de yazı ile çocuklara gösterilir. “Üç” sözcüğü öğretmen tarafından 
telaffuz edilir. Öğretmen işaret parmağı ile 3 rakamının üzerinden gider ve çocuklardan da bunu 
yapmalarını ister. Bu süreç birkaç kez tekrarlanır. Ardından öğretmen çocuklara işaret parma-
ğıyla havaya çok büyük 3 çizelim, orta boy 3 çizelim, küçük 3 çizelim, arkadaşımızın sırtına 3 
çizelim” gibi yönergeler verir. 

• Çocuklarla çember şeklinde oturulur. İstekli çocuklardan biri öğretmenin yanına gelir. Öğretmen, 
çocuğun gözlerini kapatır. O esnada oturan çocuklardan birinin ismini söyler. İsmi söylenen çocuk 
sınıfın istediği bir köşesine giderek 3 kez alkışlar. Gözü kapatılan çocuk ise sesin nereden geldi-
ğini işaret parmağıyla gösterir. Her çocuk süreci deneyimleyinceye kadar oyuna devam edilir.

• Ardından sözsüz hareketli bir müzik açılır. Çocuklar bir süre içlerinden geldiği gibi dans eder-
ler. Müzik ara ara kapatılır ve her kapatıldığında “Üç kez zıpla, üç arkadaşına merhaba de, üç 
farklı arkadaşına sarıl.” Gibi yönergeler verilir. Son yönergede üçlü gruplar oluşturmaları istenir 
ve gruplara hulahoplar verilir. Öğretmen gruplardaki çocuklara dokunur ve kaç kişi oldukları hep 
birlikte sesli bir şekilde sayılır.

• Çocuklardan hulahopların içine girmeleri istenir. Hulahopu düşürmeden öne doğru-arkaya doğru 
yürüme, zıplama, dans etme vb. yönergeler verilir. Son olarak gruplara, hulahopun içindeyken 
ellerini havaya kaldırmaları ve bu esnada hulahopu düşürmemeleri gerektiği söylenir. Bu esnada 
çocukların problem durumuna getirdikleri çözüm önerileri, liderliği üstlenenler, işbirliği tutumları-
na dair gözlemler yapar. Oyuna çocukların ilgisine göre devam edilir.

• 3 rakamı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmak üzere etkinlik masalarına geçilir. Masalarda 3 rakamı 
üzerinden parmak boyalarıyla geçmek, 3 rakamının parçalı çizgilerini tamamlama, üçlü grupla-
ma gibi içeriklerin hazırlandığı çalışma sayfaları yapılır. Öğretmen bu çalışmaların üzerine ço-
cukların göreceği şekilde yazı ile de “üç” sözcüğünü yazar. Çocuklara tercih ettikleri masalarda 
çalışabilecekleri söylenir. Her grubun çalışması ile “Üç” panosu oluşturulur.



Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte üç malzemeden oluşan bir meyve salatası yapmaları is-
tenir.

Öneriler

“El ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabının 31. Sayfasında yer alan 3 rakamı ile ilgili çalışma 
sayfası yapılabilir. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Senin için günün en güzel anı neydi?

• Senin için günün en sıkıcı anı neydi?

• Bugün hangi sayıyı öğrendik? Parmaklarınla gösterebilir misin?

• Bugün okuduğumuz kitabın adını hatırlıyor musun? Kitapta hangi karakterler vardı?

• Öğretmen önceden hazırladığı kâğıt üzerine 3 rakamı yazılmış kartları sınıfa saklar. Ço-
cuklara “Sınıfımıza saklanmış 3 rakamı yazılı kartlar var. Bu rakamları birlikte bulmaya ne 
dersiniz?” denilerek, öğretmen rehberliğinde tüm rakamlar bulunur. Bulunan rakam kartları 
çocuklara verilir ve eve götürmeleri istenir.  

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın gö-
rüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama söz-
cükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklarla taş-kâ-
ğıt-makas oyunu karşılama seremonisi olur. 

Öğretmen çocuklar gelmeden önce sınıfın uygun bir yerine büyük bir Türk bay-
rağı ile birlikte sınıftaki çocukların ülkelerine ait bayraklarını ya da bayrak görsel-
lerini asar. Fen merkezine ise dünya küresi yerleştirir. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun zamanın-
da öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem 
notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan 
dondurma standını da değerlendirebilirler. Oyun zamanı sona erdiğinde sı-
nıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) 
toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:13

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve “Sağlıklı ol karde-

şim! ” şarkısı eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü 
uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşa-

malar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara 
asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri 
öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 
kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet 
olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği 
olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Aynı 
şekilde temizlik prosedürü tekrar uygulanırken lavabo temizliğinden sorumlu personel var ise 
çocukların duyacağı şekilde “Kolay gelsin, elinize sağlık” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumu-
muzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir.  



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğ-
retmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okur-
yazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafın-
dan işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki 
hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, 
yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları 
ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel 
desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyu-
nu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce 
okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup top-
lanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün 
programı çocuklarla paylaşılır.Öğretmen: “Bugün sınıfımızda bir değişiklik fark et-
tiniz mi?” diye sorar. Bayraklar ile ilgili sohbet edilir. Renkleri, üzerindeki desenler ve 
neyi temsil ettikleri, neden önemli oldukları gibi konularda çocuklarla sohbet edilir. 

Öğretmen çocukların merak ettiği soruları sormalarını, bu konudaki bilgi ve tec-
rübelerini anlatmaları konusunda teşvik eder.

Hareket ve Oyun Rutin  Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğ-
retmen eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil 
olacaklarını ve fil gibi nefes almaları gerektiğini söyler. Burundan derin 
nefes alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar açılır. Nefes verirken 
karınla birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik hareket-
leri için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. 
Omuzları döndürme hareketi yapılır. Eller belde dairesel hareket yapılır. 
Bacaklar sırayla karına doğru çekilerek ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. 
Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir. Bahçede 30 dakika serbest 
oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen re-
simli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tu-
tularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Gezgin Eşek’in Oyun Atlası (Yazar: Saide Nur 
Dikmen / Taze Kitap Yayınları) adlı kitap incelenebilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Bayrağım

Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Sanat, Oyun  (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/

olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

K5: Nesne/varlığın adını, rengini söyler.

DG-K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara 
cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, 
drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler. 

SDG-K9: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin 
benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

MG-K1: Yönergeler doğrultusunda koşar. 

K4: Malzemeleri keser, yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopar-
tır/yırtar.

Kavramlar: Kırmızı, beyaz

Sözcükler: Bayrak, küre

Materyaller: Türk Bayrağı, Dünya küresi, farklı ülke bayraklarına ait görseller, kimlik, para, elişi 
kâğıdı, krepon kâğıdı, yapıştırıcı, boya kalemleri, A4 kâğıdı, El ele Okul Öncesi Eğitime Kitabı 

Öğrenme Süreci

Öğretmen Dünya küresini alarak çocuklara kürede Türkiye’yi gösterir. Yaşadığımız ülkenin adının 
Türkiye olduğu çocuklarla birlikte tekrarlanarak vurgulanır. 

Her ülkenin bir bayrağı olduğu söylenerek yerleştirilen bayrak görsellerine dikkat çekilir. Türk 
bayrağının Türkiye’yi temsil ettiği söylenir. 

• Türk bayrağının yer aldığı çeşitli nesneleri çocuklara gösterir. Örneğin; Türk Lirası, kimlik kartı, 
okul bahçesindeki bayrak direğinde duran bayrak ve diğer devlet kurumlarındaki bayrak görsel-
leri çocuklara gösterilir. Çocukların da günlük hayatın içinde bayrakları nerelerde gördüklerini 
anlatmaları istenir. 

• Çocuklara her ülkenin bayrağının önemli olduğu söylenir, bu nedenle ülke bayraklarının yere dü-
şürülmemesi gerektiği, özenle korunması gerektiği anlatılır. İstiklâl Marşı’mız söylenirken ve bay-
rak direğinde bayrak göndere çekilirken hazır ol vaziyetinde selam durulduğu söylenir. Öğretmen 
selam duruşunu gösterir ve çocukların da aynı şekilde durmasını ister. 

• Çocuklar etkinlik masalarına yönlendirilir ve masa üzerinde bulunan çalışmaların incelenmesi is-
tenir. 

• Birinci masada kırmızı renk el işi kâğıtları elle küçük parçalar haline getirilir. Yırtma-yapıştırma 
tekniği ile bayrak yapılır.  

• İkinci masada kırmızı renk krepon kâğıtları küçük parçalar halinde koparılır. Avuç içinde yuvarla-
yarak yuvarlama tekniği ile bayrak oluşturulur.  

• Üçüncü masada ise “Sen bir bayrak tasarlasaydın nasıl bir bayrak olurdu?” sorusu sorulur. Çocuk-
lar istedikleri şekilde, renkte, desende bir bayrak tasarlarlar. Tamamlanan bayraklara birer pipet 
yapıştırılır, pipetler bayrak sopası olarak kullanılır. Çocuklar sırayla bayraklarında kullandıkları 
renkleri, şekli, resimleri anlatırlar. Bayraklarının ait olduğu “Çocuklar Ülkesini” tanıtırlar. 

• Çocuklar isteklerine, gelişimsel ihtiyaçlarına ve sınıf mevcuduna göre dengeli biçimde gruplara 
ayrılarak masalara geçip çalışmaya başlarlar. İsteyen çocukların kendi etkinliklerini tamamla-
dıklarında masaları gezip akranları ile etkileşim kurmalarına fırsat verilebilir. Türk bayrakları pa-
nolarda sergilenir.



Aile Katılımı

Ailelerden, bildikleri ülke bayrakları ve bayrakların ülkeler için 
önemi hakkında çocuklarıyla sohbet etmeleri istenir. 

Öneriler

Türk bayrağı ile ilgili şarkı veya şiir öğretilebilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

Türk Bayrağı hangi renklerdedir? Üzerinde neler vardır?

Çocuklara “Eve giderken etrafına dikkatli bak. Bakalım Türk bay-
rağını nerelerde göreceksin?” diye sorulur. Ailesi gelen çocuklar tek 
tek uğurlanır ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın görüşürüz.” denir. 

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı işaret dilinde günaydın (İki el yumruk yapılır ve göğüs hizasında üst üste 
koyulur. Ardından iki yumruk aynı anda sağa sola açılır.) karşılama seremonisi olur. 

Öğretmen matematik merkezine Atatürk resminin küçük parçalara ayrılmasıyla oluşturul-
muş yap-boz, kitap merkezine Atatürk ile ilgili kitaplar ve Atatürk fotoğraflarından oluşan 
bir albüm hazırlayarak yerleştirir. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. 
Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem 
notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 
Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan dondurma standını da değerlen-
direbilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma ya da müzik 
eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:14

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve “Sağlıklı ol 

kardeşim!” şarkısı eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama 
prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve pro-

sedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri 
tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isim-
leri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun 

kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet ol-
sun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan 
yardımcı personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Aynı şekilde 
temizlik prosedürü tekrar uygulanırken lavabo temizliğinden sorumlu personel var ise çocukların 
duyacağı şekilde “Kolay gelsin, elinize sağlık” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli 
bir görgü kuralı olduğunu belirtir.



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 
Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kul-
lanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, söz-
cük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir 
ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edi-
lebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okuna-
bilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri 
yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

 Öğretmen çocuklara dün evlerine giderken sorduğu soruyu (“Eve giderken et-
rafına dikkatli bak. Bakalım Türk bayrağını nerelerde göreceksin?”) tekrarlar ve 
sorular – cevaplar hakkında hep birlikte konuşulur. Her bir çocuğun konuşması için 
yeterli süreyi tanır. Çocuklara “Kahraman ne demek? sorusu yöneltilerek yanıtları 
dinlenir. Tanıdıkları kahramanlar olup olmadığı nasıl kahraman oldukları gibi konu-
larda sohbet edilir. 

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Marakaslarla ritim çalışması yapılır. Tüm çocukların isimleri he-
celenerek ritimle tekrar edilir. Önce öğretmen ritmi verir ardından 
çocukların tekrar etmesini ister. Ardından 30 dakika açık havada 
serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri ço-
cukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle 
okunur. 

*Öneri olarak “Atatürk Olmak” (Yazar: Aytül 
Akal / Uçanbalık Yayınları) adlı kitap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Atatürk
Etkinlik Çeşidi: Drama, Sanat -Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DBG-K21: Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler. 

Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler. 
DG-K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara 

cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, 
drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler. 

K10: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular 
sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak öykü gibi 
kompozisyonlar oluşturur.

SDG-K11: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkin-
liklerle ifade eder.

Materyaller: Atatürk görselleri, yapıştırıcı, boya kalemleri, fon kartonu

Öğrenme Süreci
Isınma çalışmaları: Çocuklarla el ele tutuşulur ve olabildiğince sıkışarak küçük bir çember oluştu-

rulur. Bu çemberin hayali bir balon olduğu şişirilmeyi beklediği söylenir. Ardından öğretmen balonu 
üflemeye başlar ve balon yani çember yavaş yavaş büyür. Bu esnada çocuklar da üfleme hareke-
tine eşlik eder.  Üfleme hızlı, yavaş, kesik kesik, yapılabilir. En sonunda balon tamamen şiştiğinde 
öğretmen “Bomm!” der ve çocuklar zıplayarak istedikleri gibi durumu doğaçlar. 

• Öğretmen çocuklara sırayla kırmızı- beyaz der. Kırmızı ve beyazlar eş olur, karşılıklı dururlar. 
Öğretmen eşlerden birinin gözlerini kapamasını diğerinin ise onun koluna girerek ve önüne çıkan 
engelleri arkadaşına anlatarak sınıfta dolaştırmasını ister. Daha sonra eşler değiştirilir. Ardından 
çember şeklinde oturulur ve farklı rollerde iken neler hissettikleri, işleri nasıl kolaylaştırdıkları gibi 
konularda sohbet edilir. 

• Rol Oynama- Doğaçlama: Öğretmen hikâyeyi anlatır ve bu esnada çocuklarla birlikte doğaç-
lama yapılır.  “Çocuklar okula gitmek için sabah erkenden kalkarlar. Ellerini, yüzlerini yıkarlar. 
Kahvaltılarını yaparlar. Dişlerini fırçalayıp, giyinirler. Çantalarını takarlar, ayakkabılarını giyip 
servisi beklerler. Servis gelir ve binerler. Servisteki herkese “Günaydın” derler. Emniyet kemerlerini 
bağlarlar. Ve Yolculuk başlar. (Yolculuk esnasında görülenler çocukların ilgisine göre detaylandı-
rılabilir.) Servis şoförü: “Size bir sürprizim var!” der. Bütün çocuklar şaşırır ve merak eder. “Sizi oku-
la değil hayvanat bahçesine götürüyorum.” der. Tüm çocuklar çok sevinir. Hayvanat bahçesine 
gelip bütün hayvanları görürler. (Bu esnada çocukların hayali olarak gördükleri hayvanlar incele-
nir.) Ardından hayvanların çok mutsuz olduklarına dikkat çekilir. “Acaba neden mutsuzlar?” sorusu 
yöneltilir ve çocukların yanıtları alınır. Burada küçük kafeslerde yaşadıkları için mutsuz oldukları 
sonucuna ulaşılır. Ardından onları kurtarmanın yolları çocuklarla beyin fırtınası yapılarak aranır. 
Bu esnada problem durumu zorlaştırılabilir. “Anahtarlar bekçide nasıl alacağız? Vb.”  Daha sonra 
anahtarlara ulaşılır ve hayvanlar özgürlüklerine kavuşur. Çocuklara teşekkür edip evlerine döner-
ler. 

• Değerlendirme: Çocuklarla çember şeklinde oturulur. “Öyküde hayvanları kurtardınız. Bu oldukça 
zordu ama onları kurtarmaktan hiç vazgeçmediniz. Yeni yollar aradınız. Onları özgürlükle-
rine kavuşturan kahramanlar oldunuz. Onlar özgürken siz neler hissettiniz?” sorusu ile 
çocukların duygu ve düşünceleri dinlenir.

• Ardından öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fotoğrafını çocuklara göstererek, onu tanı-
yıp tanımadıklarını sorar. “İşte Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Onun 
ve askerlerimizin sayesinde ülkemiz düşmanlardan kurtuldu, 
biz bu sayede özgür yaşıyoruz. Ülkemiz için çok çalıştı. Dünyada çocuklara bayram hedi-
ye eden ilk liderdir. O bizim için çok değerlidir.” diyerek Atatürk’e sevgi ve saygımız ifade edilir. 
Farklı ülkelerden çocuklar var ise onların ülkelerinin kurucuları ve hikâyeleri dinlenir.

Öğretmen Atatürk’ü çocuklara fotoğraflarla tanır. Fotoğraflar ile ilgili çocukların görüşleri alı-
nırken aynı zamanda Atatürk ile ilgili bilgiler de verilir. “Çocukken harçlığının yarısıyla kitap aldığı, 
okumayı çok sevdiği, dayısına çiftçilikte yardım ettiği, çok güçlü bir asker olduğu, ülkesini, dans 
etmeyi, yüzmeyi, çocukları, hayvanları çok sevdiği, farklı dilleri iyi konuştuğu…” gibi bilgiler verilir. 
Bu bilgiler görsellerle desteklenir. 

• Bir fon kartonu üzerine Atatürk’ün doğduğu ev, annesi, babası, çocukluk ve gençliği, askerlik za-
manlarından görseller çocuklarla birlikte yapıştırılır ve bir Atatürk afişi oluşturulur.  Bu afiş duvara 
asılır. 

• Çocuklar sanat etkinliği için hazırlanan masalara yönlendirilir. Birinci masaya; birbirinden farklı 
Atatürk resimleri yerleştirilir. Çocuklar istedikleri resimleri seçer, bunu beyaz A4 kâğıda yapıştırır-
lar. Ardından resmi boyalarla istedikleri gibi tamamlarlar, süslerler. Çocuklar etkinliklerini panoya 
ya da sınıfın belirlenen bir duvar alanına kendileri asarlar.

• İkinci masaya ise boş A4 kâğıtları yerleştirilir ve çocukların bir kahraman çizmeleri istenir. Ta-
mamlanan resimlerin hikâyeleri not edilir. 

• Öğretmen “Atatürk” adlı şiiri ve “Atatürk Ölmedi” şarkısı çocuklarla birlikte söyler. Şiir hafta bo-
yunca sık sık farklı zamanlarda tekrarlanır. 

“Atatürk Şiiri”

Bir gün Selanik’te bir bebek doğdu.
Annesi adını Mustafa koydu.

Sarı saçlı, mavi gözlü o güzel bebek,
Büyüdü büyüdü Atatürk oldu.

“Atatürk Ölmedi”
Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor.

Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. 
Her gücü o aşıyor.

Türklüğe güç veren devrimler senin. 
Yurduma çizdiğin aydın yol senin. 
Gençlik senin, sen gençliğinsin. 

Ölmedin ölemezsin…



Aile Katılımı

Çocuklara birer  “Atatürk” resmi verilerek eve götürebilecekleri söylenir. Evde 
ailelerine Atatürk ile ilgili öğrendiklerini anlatması, ailenin de onu dikkatli bir bi-
çimde dinlemesi istenir.

Öneriler

Atatürk’ü tanıtan kısa videolar izlenebilir. 

Anıtkabir sanal müze gezisi yapılabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

Atatürk yanında olsa ona ne sormak/söylemek isterdin?

Atatürk’ün asıl ismini biliyor musun? 

Sence o nasıl bir çocuktu?

En çok hangi fotoğrafı ilgini çekti? Neden?

Ailene Atatürk’ü anlatır mısın? diyerek çocuklara bir Atatürk resmi verilir.

• Ailesi gelen çocuklar tek tek uğurlanır ve hepsine ayrı ayrı “İyi günler, yarın gö-
rüşürüz.” denir.

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın.” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı öğretmenin yaşanılan yöreye özgü bir giysi giyerek ya da aksesuar takarak 
çocukları karşılama seremonisi olur. Öğretmen, sınıfta Atabarı, Harmandalı vb. müzikler açar. Kitap 
merkezine Türkiye’yi tanıtan dergi, kitap, Türkiye haritası, coğrafi işaretler, Hacivat-Karagöz 
kuklaları, fen merkezine çeşitli baharatların koyulduğu minik koku kavanozları yerleştirir. Sa-
nat merkezine ise mavi renk boya kalemleri ve mavi renk kâğıtlar, ipler yerleştirir.  Dramatik 
oyun merkezine ise Türk kahvesi fincanları, Türk kahvesi, cezve, lokum, nazar boncuğu, Fat-
ma Ana’nın eli, ince belli çay bardağı, demlik, kesme şeker, bayram şekerleri, kolonya, lale 
görseli, suni ya da taze çiçeği, yemeni, mendil, bakır kaplar vb. kıyafet veya aksesuarlar 
yerleştirilir.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. 
Oyun zamanında öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, ba-
zen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet 
eder veya sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Ço-
cuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan dondur-
ma standını da değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir strate-
jiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) 

toplanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:15

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve “Sağlıklı ol kardeşim!” şarkısı eş-

liğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç 
senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, 
durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine 
dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğ-
retmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı 
konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve 
onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı 
personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Aynı şekilde temizlik 
prosedürü tekrar uygulanırken lavabo temizliğinden sorumlu personel var ise çocukların duyacağı 
şekilde “Kolay gelsin, elinize sağlık” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü 
kuralı olduğunu belirtir.



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 
Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kul-
lanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, söz-
cük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir 
ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edi-
lebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okuna-
bilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri 
yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. 

Öğretmen çocuklarla Türk kahvesi, Türk çayı, nazar boncuğu, kolonya gibi kültürel 
özelliklerimiz hakkında sohbet eder. Onlara kolonya ikram eder. Sohbet süresince 
şu sorular sorulabilir:

Ne zaman kolonya ikram ederiz?
Türk kahvesi nasıl hazırlanır? Nasıl içilir?
Hiç lokum tattınız mı? 
Nazar boncuğunu nasıl kullanırız? gibi sorular sorulabilir.

Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Bahçeye çıkılarak “Mendil Kapmaca” oyunu oynanır. Çocuklar iki 
gruba ayrılır. Gruplar aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde 
karşılıklı ve yan yana dururlar. Her iki grubun ortasında bir çocuk elinde 
mendil ile bekler ve 1-2-3 diye saymasıyla gruplardan birer çocuk ge-
lerek mendili önce kapmaya çalışır. Mendili alan hızlı şekilde tekrar ye-
rine dönmeye diğer yarışmacıda onu ebelemeye çalışır. Ebeleyemeyen 
oyuncu oyundan çıkar seyirci olur ve oyuna devam eden arkadaşlarına 
tezahürat yapar. Oyun bu şekilde devam eder, takımlardan birinin oyun-
cusu bittiğinde son bulur. Açık havada 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. 

*Öneri olarak “Farklı ama Aynı” (Yazar: Fe-
ridun Oral / Yapı Kredi Yayınları) adlı kitap 
okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Ülkemin Güzellikleri

Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Müzik, Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

K5: Nesne/varlığın adını, rengini söyler.

DG-K5: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında neza-
ket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini 
söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. 

K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap 
verir.

SDG-K9: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin 
benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

Kavramlar: Mavi

Materyaller: İp, nazar boncukları, boyalar, şablon oluşturulan kâğıtlar

Öğrenme Süreci

Öğretmen her ülkenin kendi kültürüne özgü farklı özelliklerinin olduğunu söyler ve bazı görseller 
kullanarak bunu çocuklara anlatır. Örneğin: “Çin’de kaşık yerine yemek çubukları (waribashi) kul-
lanılması” gibi. Özellikle sınıfta farklı kültürden çocukların ülkelerinin öne çıkan özelliklerine ilişkin 
görseller seçilmelidir.

•  Daha sonra öğretmen avuçlarını kapatarak, elinde sakladığı bir şeyler olduğunu ne olabileceğini 
tahmin etmelerini ister.  Çocukların soru sormasını teşvik eder. Örneğin; Rengi ne? Sesi var mı? 
Kokusu var mı? Vb. Daha sonra avucunu açar ve nazar boncuğunu çocuklara gösterir. Daha önce 
görüp görmedikleri, nerede gördükleri hakkında sohbet edilir. 

• Türkler için anlamlı olan bu boncuğun adının “nazar boncuğu” olduğunu söyleyerek bu boncuğun 
nerelerde kullanıldığını bilip bilmediklerini sorar. Bu boncuğu küpe, kolye, bileklik, bilezik, duvar 
süsü… gibi yerlerde kullandığımızı söyler. “Bu boncuğu evimizde ya da üzerimizde bulundurmanın 
bize kendimizi daha iyi hissettirdiği söylenir.  Böylece “nazar” dediğimiz kötülüklerden korundu-
ğumuza inandığımız söylenir. 

• Ardından Türk kültürüne dair görseller (Çini, bakır, Türk kahvesi, baklava, lokum, çay vb.) eşliğinde 
çocuklarla etkileşimli bir sohbet yapılır. Bu görseller de önceki günlerde hazırlanan Türk bayrağı 
ve Atatürk köşesine yerleştirilir.

• Çocuklarla birlikte EBA sistemindeki “Atabarı” “Harman dalı” videoları eşliğinde dans edilir. 

• Öğretmen etkinlik masalarından birine nazar boncukları ve ipler, ikinci masaya mavinin tonların-
da boyalar ve nazar boncuğu şablon kâğıdı, üçüncü masaya ise çini boyama sayfaları yerleştirir. 
Çocuklar diledikleri masalarda çalışırlar. 

• Öğretmen EBA sisteminden “Hacivat-Karagöz” gölge oyunlarından birini açar ve video çocuklar-
la birlikte izlenir. 



Aile Katılımı

Öğretmen sonraki hafta yapacağı etkinlik için çocukların evlerinden plastik şişe 
getirmelerini ister. 

Öneriler

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün merkezlerde farklı neler vardı?

• Nazar boncuğunun rengi neydi?

• Mavi rengi başka nerelerde görürüz?

• İzlediğimiz karakterlerin isimleri neydi?

• Türkiye’de en çok neyi seviyorsun? Neden?

• Çocuklar birer nazar boncuğu takılarak tek tek uğurlanır ve hepsine ayrı ayrı 
“İyi hafta sonları! Haftaya görüşürüz.” denir.

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve gü-
ler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edi-
lir. Günün farklı başlangıcı çocukları “Arı Vız Vız Vız” şarkısı söyleyerek karşılama seremonisi olur.

Yaz mevsimi ile ilgili geçici bir öğrenme merkezi hazırlanır. Bu merkeze yaz mevsimi ile ilgi-
li görseller, meyveler, çocuk kitapları, kıyafetler, yiyecekler, aksesuarlar, nesneler (güneş gözlüğü, 
şapka, plaj havlusu, kova, kürek, deniz kabuğu, deniz kumu vb.) yerleştirir. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem 
notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler 
veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken 
dramatik oyun alanında kurulan dondurma standını da 
değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen 
bir stratejiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde 
heykel oyunu) toplanır.

Tarih :………………. 
Haftanın Teması: Yaz Güneşi
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:16

Temizlik, Beslenme, Temizlik
 “Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve lavaboya 

gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç 
senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, 

sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El 
Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin 
isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçle-

rinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuk-
lara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlan-
masında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize 
sağlık.” der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. 
Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 
şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu 
çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. 
Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından 
çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara insanlarla karşılaşıldığında selamlaşmanın ve tokalaşmanın öneminden 
bahsettikten sonra hava durumu hakkında sohbet başlatır ve şu soruları sorabilir: Bugün hava nasıl? 
Sisli mi, güneşli mi, yağmurlu mu, bulutlu mu?

Hava böyle olduğunda kendini nasıl hissediyorsun? 

Hava böyle olduğunda nasıl kıyafetler giyeriz? 

Bu havada neler yapabiliriz? Öğretmen bu ve benzeri sorular sorarak çocukların kendini ifade 
etmesine fırsat verir. Her çocuğun kendini ifade etmesi ve cevaplaması için yeterli süreyi tanır. 
Çocuklara uygun geri bildirimler sağlar. Ardından “Güneşli Hava” tekerlemesi melodili bir şekilde 
söylenir. Tekerleme, birkaç kez hep birlikte tekrar edilir. Tekerleme gün içerisinde geçişlerde ve 
uygun zamanlarda hep birlikte söylenir. Ardından açık havada oyun zamanı için çocuklarla bah-

çeye çıkılır.

Güneşli Hava
Güneşli bir havada

Çıkmalı dışarıya
Güneşte D vitamini

Bolca bulunur, bilmeli
Şapkayı başına takmalı
Çok da uzun kalmamalı

Hareket ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun
Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapılır. 

Nefes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da yastık, minder 
gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanlarının 
nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit 
durarak koşma hareketi yapar. 

Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hareket 
ettirilir. 10’a kadar sayılır.

Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp daha 
sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar sayılır.

Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 10 adım 
sayılır.

Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.

İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.

Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir.  

Öğretmen daha önce çift ayak sıçrama çalışması için daireler çizer. Ardından çocuklar çift 
ayak sıçrayarak görsellerin olduğu alandaki resimlerden yaz mevsimiyle ilişkili olanları güneş gör-
selinin yanına koyar. Öğretmen çocuklar resim seçerken rehberlik eder, gerekli durumlarda ipuçları 
ve uygun sorular ile ihtiyaç duyan çocuklara destek olur. Her çocuğun çalışmayı tamamlamasına 
fırsat verir. 

Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeyleri-
ne uygun olarak seçtiği resimli bir çocuk kitabını, 
resimlerini çocukların görebileceği şekilde tutarak 
yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak “Mevsimler” (Yazar: Alkan İnal / 
İş Bankası Yayınları) adlı kitap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Su ile Resim Yapıyorum 
Etkinlik Çeşidi: Fen/Matematik-Sanat, Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K2: Nesne ile ilgili tahminde bulunur.
BG-K4: Sıra bildiren sayıyı söyler.
SDG-K3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
MG-K4: Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Materyaller: Plastik şişe, oyun hamuru, tıraş köpüğü, El Ele Okul Öncesi Eğitime Kitabı 1
Sözcükler: Su, plastik, şişe, buharlaşma, kuruma
Kavramlar: Islak- kuru

Öğrenme Süreci
Çocukların evlerinden getirdikleri plastik şişeler su ile doldurularak bahçeye çıkılır. Öğretmen 

şişedeki su ile neler yapılabilir? sorusunu sorarak bütün çocukların düşüncelerini aldıktan sonra, 
önceden delinmiş olan pet şişe kapakları ile şişeleri kapatır. Ardından çocuklara şişeyi sıkmalarını 
söyler. Daha sonra şişeyi sıktıklarında fışkıran su ile yere diledikleri şekilde resim yaparlar. 

Etkinlik süresince öğretmen çocukları gözlemler. Yaptıkları resimlerin daha sonra neden kaybol-
duğuyla ilgili konuşulur. Su ile yapılan çalışmanın fotoğrafı çekilebilir. 1 saat sonra tekrar fotoğraf 
çekilip farklar karşılaştırılır. Suya ne olduğu hakkında sohbet edilir. Buharlaşma, kuruma sözcükleri 
kullanılır. 

Ardından sınıftaki tahtaya ya da bir kâğıda 4 rakamı yazılır. Yanına yazı ile de “dört” kelimesi 
yazılır. Çocuklar dörderli gruplara ayrılır ve her grup sayılır. Her çocuktan sınıftan dört adet nesne 
seçmesi ve onları sayması istenir. 

EBA’daki “4 yazıyorum” adlı video izletildikten sonra 4 rakamını 
yazma ile ilgili çalışmalar yapılır. Oyun hamuru ile 4 rakamını 
yazma, havada parmakla 4 rakamı yazma, arkadaşının sırtı-
na 4 rakamını yazma, masalara tıraş köpüğü sıkıp parmak-
larla 4 rakamını yazma vb. çalışmalar yapılır. 

İnternet ve video izleme cihazlarına erişim imkânı 
var ise Khan Akademi’nin Sıralı Sayma (Okul Öncesi 
Matematik / Sayma) adlı video izlenir. (www.you-
tube.com)

Aile Katılımı

Çocukların evde yıkanan kıyafetlerin asıldıktan sonra kuruma süresine dikkat etmeleri istenebilir.

4 rakamını pekiştirmek için ailelerden evde çocuklarıyla “Masaya 4 tane kaşık koyalım.”, “Birbi-
rimizi 4 kere alkışlayalım.” gibi çalışmalar yapmaları istenebilir.

Öneriler

“El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabı sayfa 45 ve 46 da yer alan 4 rakamı ile ilgili çalışma sayfa-
ları uygulanabilir. Etkinlik plastik şişe yerine iğnesiz şırıngayla da yapılabilir.

Çocukların tahminleri öğretmen tarafından çocukların gelişim gözlem notlarının alındığı deftere 
kayıt edilebilir. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün hangi rakamı öğrendik?
• Bugün okuduğumuz kitabın adı neydi? Mevsimlerin adlarını biliyorsan söyler misin?
• Açık havada oyun zamanında kendini nasıl hissettin?
• Bugün en çok hangi etkinliği sevdin?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Yarın grüşürüz.’ der.

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşıla-
ma sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günay-
dın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı 
çocukları güneş gözlüğü takarak karşılama seremonisi olur.

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında 
öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem 
notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük 
bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında 
kurulan dondurma standını da değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma 
ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır. 

Temizlik, Beslenme, Temizlik
 “Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve lavaboya gidile-

rek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin 
elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, 
sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiye-
cek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra 

kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda 
da çocuklara rehberlik edilir. Yemek sonrası öğretmen çocuklara 
“Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ar-
dından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı personel 
var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” 

der. Bu sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü 
kuralı olduğunu belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:17 Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 
şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün so-
rumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün 
olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen gün-
cel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak 
oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan 
ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında 
ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşı-
lır. Öğretmen çocuklara elindeki güneş görselini göstererek şu soruları sorabilir:

• Güneş nerededir?
• Güneşi ne zaman görürüz? 
• Güneşe nasıl bakarız? Bakabilir miyiz? Neden? 
• Güneşin bize ne gibi faydaları vardır? 
• Güneş olmasaydı ne olurdu? 

Bu sorularla çocuklarla sohbet edilir. Tüm çocukların kendini ifade etmesine fırsat verilir. Ço-
cukların konuşması ya da konuşmalarının bitmesi sabırla beklenir, yeterli süre tanınır.  “Güneş” 
adlı parmak oyunu oynanır.

Güneş

Güneş top gibi yuvarlak (iki el birleştirilip yuvarlak yapılır)
Pırıl pırıl ışıkları var (iki el açılır kapanır)
Dünyamızı ısıtır (terleme hareketi yapılır)

Çiçekleri açtırır (iki el yukarı doğru açılır)
Gece olunca kaybolur (eller arkaya saklanır)

Sohbetin ardından dün öğrenilen “Güneşli Hava” adlı tekerleme bu kez çocuklarla 
melodi uydurularak söylenir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Öğretmen çocukların iyi bildikleri bir şarkının melodisini çocuklarla 
birlikte mırıldanır. Sonra çocuklardan bu şarkıya sözler uydurmasını ister. 
Kafiyeli ya da anlamlı olmasına odaklanmadan yeni bir şarkı yaratılır. 

Ardından çocuklarla bahçeye çıkılır. Öğretmen tebeşir kullanarak yere 
daireler çizer. Daireler içinde çift ayak sıçrama çalışması yapılır. Bu 

hareket tekrar edilerek 2 ileri 1 geri, 3 ileri 2 geri, 4 ileri 1 geri 
şeklinde çalışmalar yapılır.   Açık havada 30 dakika serbest 

oyun etkinliği yapılır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebilece-
ği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak (“Güneşli Bir Gün / Yazar: Anna Mil-
bourne / Tübitak Yayınları)” adlı kitap okunabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Yaz Meyvem-Küçük Grup Etkinliği
Etkinlik Çeşidi: Sanat Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K5: Nesne veya varlıkları gözlemler.
SDG-K3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
DG-K10: Görsel materyalleri okur.
MG-K4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Materyaller: Şönil, ponpon, artık kumaş parçaları, renkli kartonlar, makas, yapıştırıcı vb.
Sözcükler: Grup, iş birliği, yaz mevsimi, yaz meyveleri (şeftali, erik, kayısı, karpuz, kavun… 

vb.) 

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocukların sayısına uygun olacak şekilde dört farklı renkte (sarı-mavi-yeşil-tu-

runcu) hazırladığı kartları yere koyar. Çocuklardan istedikleri renkten bir adet kart seçmele-
rini ister. Daha sonra aynı rengi seçen çocuklar bir araya gelerek grup olurlar. Oluşan gruplar 
aynı etkinlik masalarına geçerler. Öğretmen her gruba şönil, ponpon, artık kumaş parçaları, 
renkli kartonlar vb. farklı materyaller vererek bu materyallerle yaz mevsimine özgü bir mey-
ve oluşturmalarını ister. Öğretmen gruptaki çocukların aralarında iş birliği yaparak ortak 

bir ürün yaratmalarını ister. Bu etkinlik öncesinde çocukların geçici öğrenme merkezin-
deki görselleri incelemelerine rehberlik eder.

Her grup etkinliğini tamamladıktan sonra sınıf panosuna etkinliğini asarak ser-
giler. Çocuklar her grubun hangi meyveyi oluşturduğunu tahmin etmeye çalışır. 



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Sıcak-Soğuk - Büyük Grup Oyun Etkinliği
Etkinlik Çeşidi: Oyun- Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BA-K1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
DG-K7: Dinlediklerinin anlamını kavrar.
MA-K1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Materyaller: Küçük top
Sözcükler: Ebe, saklamak
Kavramlar: Sıcak-Soğuk, Ön-Arka

Öğrenme Süreci
Çocuklarla ayakta çember şeklinde durulur. Öğretmen sıcak-soğuk oyunu oynayacakla-

rını söyler. Oyun oynanacak alanın sınırları belirlenir.  Öğretmen oyunun kurallarını anlatır. 
Sayışma yapılarak bir çocuk ebe seçilir, ardından ebe arkasını döner. Saklanmak üzere 
belirlenen nesne küçük bir top olacaktır. Başka bir çocuk küçük topu sınıfta bir yere 
saklar. Çocuk önüne döndüğünde saklanan topu arkadaşlarının sıcak ya da soğuk 
sözcüklerini kullanarak verdiği yönergeler yardımıyla bulmaya çalışır. Çocuk 
saklanan nesneye yaklaştıkça diğer çocuklar hep birlikte “sıcak” demeli, 
uzaklaştıkça “soğuk” demelidir. İstekli çocuklar da ebe olur, oyun tüm 
çocuklar ebe olacak şekilde tamamlanır. 

Aile Katılımı

Öğrenilen parmak oyununun aile bireylerine öğretilmesi istenebilir.

Öneriler

• Etkinlik öncesinde çocuklarla birlikte geçici öğrenme merkezinde bulunan mevsime uygun 
meyve resimleri incelenip, isimleri vurgulanabilir. 

• Oyunda “küçük top” yerine sınıfta bulunan herhangi bir oyuncak da saklama nesnesi ola-
rak kullanılabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün hangi yaz meyvesini oluşturdun? 
• En çok hangi etkinliği sevdin?
• Saklanan oyuncağı bulmakta zorlandın mı? Neden? 
• “Yaz meyvem” etkinliğinde başka hangi materyaller kullanılabilirdi?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Yarın görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcük-
leriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamla-
maları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklardan gözlerini kapat-
maları istenerek avuçlarına buz koyarak karşılama seremonisi olur. 

Kapların içine buz koyarak kaplardan birini sınıfın içine geçici öğrenme merke-
zine ve birini de sınıf penceresinin dışarıda kalan tarafına yerleştirir. Çocukları da 
bu değişiklikten haberdar eder. Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine 
yönlendirilir. Öğretmen bu süreçte buz dolu kapları kontrol eder, sorular sorarak 
çocukların da buzdaki değişimleri gözlemlemelerini sağlar.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun zamanında 
öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; 
bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 
Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan dondurma standını 
da değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma 
ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve lavaboya gidile-

rek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin 
elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sa-
bunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan 
“El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiye-
cek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra 

kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda 
da çocuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve on-
ların da bu sözü tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlan-
masında emeği olan yardımcı personel var ise onlara da ço-

cukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu sözcükleri 
söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu 
belirtir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:18

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 
şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorum-
lu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak 
günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olay-
lar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde 
kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağar-
cıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu 
oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve ço-
cuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa 
kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

• Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevaplamaları için fırsat verir. Sorular şunlar olabi-
lir: 

• Buz nedir?

• Buza hiç dokundun mu?

• Ne zaman buzu hissederiz?

• Buza dokunduysan neler hissettin?

• Sınıftaki/dışarıdaki buzda bir değişiklik gözlemlediniz mi? 

• Nereye koyduğumuz buz daha çabuk eridi? 

• Buz ne olunca erir? 

• Güneş adlı parmak oyunu tekrar edilir. Sohbetin ardından Güneşli Hava adlı 
tekerleme melodili bir şekilde söylenir ve birlikte bahçeye çıkılır.



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde 
yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil olacaklarını ve fil gibi nefes almaları 
gerektiğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar açılır. 
Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik hareketleri 
için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları döndürme 
hareketi yapılır. Eller belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına doğru çekilerek 
ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. 

Eller havaya, eller aşağıya, eller yana, eller aşağıya

Eller burunda, eller saçta, eller ensede, eller kulakta, eller yanakta, eller omuzda, eller 
belde, eller ayakta, eller dizde…diyerek yönergeler verilir. Bu etkinlikte çocukların yüzlerine 
dokunmaları gereken etkinlikleri için ellerinin temiz olmasına dikkat edilir. Ayaklardan biri 
yerde çember çiziyor, şimdi diğeri aynı hareketi yapıyor. Ayaklardan biri havada duruyor, 
şimdi diğeri aynı hareketi yapıyor…diyerek yönergeler devam ettirilir. Çocukların yönerge 
vermesi istenir ve onların önerileri doğrultusunda oyuna devam edilir. 

Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebilece-
ği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak (“Mavi Yaz Kitabım / Yazar: Sophie Cou-
charriere / Binbir Çiçek Yayınevi)” adlı kitap okunabilir. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Her mevsim dans 
Etkinlik Çeşidi: Drama, Fen ve Matematik- Türkçe Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
DG-K8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
MG-K1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Sözcükler: Kar, rüzgâr, erimek, dans etmek, heykel
Kavramlar: Katı-sıvı, sıcak-soğuk 

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocukların sınıfta birbirlerinin hareketlerini engellemeyecekleri geniş ve rahat bir 

alan belirler. Anlatacağı öyküye uygun hareketleri canlandırmalarını ister. 

Öykü: “Ülkenin birinde güneşin altında durmadan dans eden çocuklar varmış. Bütün gün dans 
etmekten çok hoşlanırlarmış. Günler geçmiş havalar giderek soğumaya başlamış, rüzgâr onları 
üşütüyormuş ama bir türlü dansı bırakıp eve girmek istemiyorlarmış. Kar yağmaya başlamış. Dans 
etmekten karın yağdığını fark etmemişler ama hareketleri artık çok zor yapıyorlarmış. Giderek 
daha yavaş hareket etmeye başlamışlar. Ve sonunda hiç hareket edemez hale gelmişler. Artık 
onlar evlerinin bahçesinde tekrar güneş açıp kendilerini eritene kadar buzdan birer heykel 
olmuşlar. Uzun süre bu şekilde kalmışlar. Günler geçmiş, havalar tekrar ısınmaya başlamış. 
Heykeller tek tek sıcaktan erimeye başlamış. Çocuklar soğuktan donan kol ve bacaklarını 
yavaş yavaş hareket ettirmeye çalışmışlar. Vücutlarındaki tüm buzlar erimiş ve çocuklar 
yeniden dans etmeye başlamışlar.”

• Karların nasıl eridiği, rüzgârın insana kendini nasıl hissettirdiği gibi doğa olayları 
konusunda çocuklara sorular sorulur ve çocuklarla sohbet edilir.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Çizgiler Çizelim
Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık- Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
MG-K4: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri iste-

nilen nitelikte çizer. 
Materyaller: El Ele 2 Okul Öncesi Eğitime Kitabı 26. sayfa, Kalem-

ler

Öğrenme Süreci
• Etkinlik masalarına geçilir. Eğik çizgileri ok yönünde ta-

mamlama çalışma sayfası yapılır. 

Etkinlik 3
Etkinlik Adı: “Arı Vız Vız” şarkısıyla Ritim Çalışması 
Etkinlik Çeşidi: Müzik Etkinliği-Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG-K1: Verilen sese benzer sesler çıkarır.
MG-K5: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
Materyaller: Ritim çubukları
Sözcükler: Arı, vız, ritim, menekşe, gül 

Öğrenme Süreci
Öğretmen daha önceden de dinlemiş oldukları “Arı Vız Vız” şarkısını birkaç kere çocuklar-

la birlikte tekrar ettikten sonra çocuklara ritim çubuklarını dağıtır. Nasıl tutulacağını gösterir. 
Daha sonra şarkının belli bölümlerinde ritim çubuklarıyla ritim çalışması yapılır.

Yaz Geldi, Çiçekler Açtı, Arılar Hep Çalıştı
Arı Vız Vız Vız, 
Arı Vız Vız Vız, 
Arı Vız Vız Vız Diye Çalışır (Vız vız vız derken çubuklar 3 kere birbirine vurulur.)
Önce Menekşeyi Koklar, Sonra Gülü Emeriz

Arı Balını, Arı Balını Arı Balını, Biz Çok Severiz (“Balını” derken çubuklar 3 kere bir-
birine vurulur.)

Aile Katılımı

Arı vız vız şarkısını evde de bol bol tekrar ederek evde bulunan bir nesne ile ritim çalış-
ması yapması istenebilir.

Öneriler

• Ritim çalışması etkinliğinde ritim çubuğu yok ise, onun yerine el şaklatılabilir, ayaklar yere 
vurulabilir, parmaklar şıklatılabilir. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama

• Bugün okunan kitabın adını söyleyebilir misiniz? 
• Bugün en çok hangi etkinliği sevdin?
• Drama etkinliğinde heykel olduğunda ne hissettin? 
• Ritim çubuklarıyla farklı bir ritim yapalım mı? 
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Yarın görüşürüz.” der.    

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı öğretme-
nin üzerinde sarı renk fular, kıyafet, şapka giyerek ya da aksesuar takarak 
karşılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun za-
manında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve 
gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya 
küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanın-
da kurulan dondurma standını da değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma 
ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve lavaboya gidilerek eller yı-

kanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” 
sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine 
dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içe-
ceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve bes-
lenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü 
tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı 
personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu 
sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. 
Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:19 Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğ-
retmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okur-
yazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından 
işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hay-
vanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, 
yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları 
ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel 
desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu 
oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce oku-
nan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma 
alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 
çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen üzerindeki sarı renkli kıyafet ya da nesnelere dikkat çeker. “Bugün sarı 
fularımı taktım, bugün sarı sarı ayçiçekleri hayal ettim.” gibi ifadelerle çocukların sarı 
renge ilişkin farkındalıklarının artırır.

Öğretmen çocukları elinde sarı krepon kağıdını gösterir. Ardından ‘Bu kâğıdı kulla-
narak neler yapabiliriz?’ ‘Yiyeceklerden hangileri bu renkte?’ Çiçeklerden hangileri bu 
renkte? Bu renk sana neler hissettiriyor?’  sorularını sorarak çocukların cevaplamaları-
na fırsat verir. Güneşli Hava adlı tekerleme melodili bir şekilde söylenir. 



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Bir zar atılır. Zar hangi rakamı gösterirse herkes sırayla o kadar ses çıkarır. Bu sesler el 
çırpmak, mırıldanmak, ses üretmek, bir müzik aleti çalarak çıkarılabilir. Bu esnada ses çıka-
ran ve çıkarmayan nesneler de keşfedilir. “Benim Bir Atım Var” oyunu oynanır. Oyunun kuralı 
öğretmen tarafından açıklanır.  “Benim küçük bir atım var, oturunca oturur, kalkınca kalkar, 
büzül dersem büzülür, süzül dersem süzülür. Ayaklar rap rap rap, eller şap şap şap, bir o yana, 
bir bu yana, tıp!’” tekerlemesi melodili şekilde söylenir. Tekerlemeye şu hareketler eşlik eder: 

“Benim küçük bir atım var, oturunca oturur, kalkınca kalkar, büzül dersem büzülür” bölü-
münde herkes çemberin ortasına yaklaşır, oturur, kalkar.

“Süzül dersem süzülür” bölümünde herkes çemberde ilk durduğu yere geri döner ve geriye 
doğru açılır. 

“Ayaklar rap rap” bölümünde ayaklar yere vurulur.

“Eller şap şap” bölümünde eller birbirine vurulur. 

“Bir o yana, bir bu yana” bölümünde iki yana doğru sallanılır ve durulur. 

“Tıp!” bölümünde ise herkes hareketsiz durur. Hareketsizliği bozan çocuk bir taklit yapar. 
Ardından 30 dakika açık havada serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebilece-
ği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak (“Öpücük Ne Renktir? / Yazar: Rocio 
Bonilla / Günışığı Kitaplığı)” adlı kitap okunabilir. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Sarı Kapmaca 
Etkinlik Çeşidi: Fen, Matematik, Sanat, Oyun, Okuma-Yazmaya Hazırlık-Bütünleştirilmiş Büyük 

Grup Çalışması

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K3: Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.
BG-K5: Nesne/varlığın adını söyler.
BG-K5: Nesne/varlığın rengini söyler.
MG-K4: Malzemeleri keser.
MG-K4: Malzemeleri yapıştırır.
MG-K4: Nesneleri kopartır/yırtar.
MG-K5: Basit dans adımlarını yapar.
MG-K5: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Materyaller: Sarı krepon kâğıdı, sınıfta bulunan nesneler, makas, yapıştırıcı
Sözcükler: Pano, nesne
Kavramlar: Sarı

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklardan etraflarına dikkatlice bakmalarını ve sarı renkli nesnelerden birini al-

malarını söyler. 

Her çocuk aldığı nesneyi tanıtır ve “sarı top, sarı kalem” şeklinde ifade eder. Toplanan nesneler 
yerde bir arada toplanır. Sarı kapmaca oyunu için kullanılır. 

Sözsüz hareketli bir müzik eşliğinde çocuklar dans eder, öğretmen belli zaman aralıklarında 
müziği durdurur. Müzik durduğunda sarı nesneler yerden hızlıca alınır, alamayan çocuklar bekler. 
Her seferinde bir sarı nesne azaltılır. 

Toplanan tüm nesnelerin çocuklar tarafından kalıpları çıkarılır ve çocuklara krepon kâğıtları 
dağıtılır. Çocuklardan kalıpların üzerini sarı renk krepon kâğıdını kopararak süslemeleri istenir.  
Böylece sarı panosu oluşturulur.

Sarı nesnelerden beş tanesi seçilerek masaya yerleştirilir, çocukların dikkatle bakmaları 
istenir. Nesnelerin üzerine bir örtü örtülür, içlerinden bir tanesi alınır veya masaya bir nesne 
eklenir.

Örtü kaldırılır, çocuklardan hangi nesnenin kaldırıldığını veya eklendiğini bulma-
ları istenir.

İlgi ve dikkat süreleri göz önünde bulundurularak oyunda kullanılan 
nesne sayısı aşamalı olarak artırılabilir.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Doldur-Boşalt 
Etkinlik Çeşidi: Fen, Sanat, Oyun Etkinliği- Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
BG-K1: Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
SDG-K10: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
SDG-K10: Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
ÖBB-K6: Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.
MG-K4: Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Materyaller: Sürahi, bardak, su, iki farklı renk gıda boyası, kurulama bezi, kâğıt havlu
Sözcükler: Aktarma, sabır, iş birliği 
Kavramlar: Dolu-boş, ıslak-kuru

Öğrenme Süreci
Çocuklar iki gruba ayrılır, sayışma ile takım liderleri seçilir. Öğretmen çocuklardan iki ayrı ma-

saya oturmalarını ister. “Doldur-Boşalt” oyunu oynayacaklarını ve renkli sıvıları bir bardaktan diğe-
rine aktaracaklarını söyleyerek oyun hakkında bilgi verir. 

Her iki masaya yarısı su dolu bir sürahi ve iki boş bardak konur. Sürahilerdeki sular iki farklı gıda 
boyası ile renklendirilir. 

Boya katkısı ile suyun renginin değiştiği farklı bir sıvıya dönüştüğü vurgulanır. 

Öğretmenin işareti ile takım liderleri tarafından bardaklardan biri doldurulur ve sıvı diğer boş 
bardağa aktarılır. Aktarma görevini tamamlayan çocuklar bardakları yanındaki arkadaşının önüne 
koyar ve böylece tüm grup üyeleri tarafından aktarma görevi yerine getirilir. 

Takım lideri aktarma esnasında azalan sıvı için sürahiden sıvı takviyesi yapar.

Oyun esnasında çocuklar sıranın kendilerine gelmesini sabırla beklerken aynı zamanda sıra 
kendilerine geldiğinde hızlı bir şekilde aktarma görevini yerine getirmeye çalışır.

Oyun bittikten sonra grup lideri tarafından diğer çocuklara masalara dökülen suyun temiz-
lenmesi için kurulama bezi, kâğıt havlu, peçete malzemeleri dağıtılır. 

Çocuklar iş birliğiyle masaları ve yere dökülen suları temizlerler.

Ardından öğretmen üzerinde üç boş kabın çizili olduğu çalışma yapraklarını da-
ğıtır. Çocuklardan kapların birini boş bırakmaları, birini yarıya kadar diğerini ise 
tam dolu gibi boyamalarını ister.

Aile Katılımı
Çocukların ailelerinden evlerinde benzer şekilde, su veya başka nesneleri bir kaptan diğerine 

aktarma yapmasını fırsat tanıması istenir.

Öneriler

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabı sayfa 28 ve 29’da yer alan sarı renk ile ilgili çalışma sayfası 
yapılabilir.

• Sarı renkte bulunan nesneler renk tonlarına göre sıralanabilir. 
• Aktarma çalışmasında su yerine irmik, kum, gibi akıcılığı olan farklı malzemeler kullanılabilir. Suyu 

renklendirmek için gıda boyası yerine akrilik boya, guaj boya ya da sulu boya kullanılabilir.
• Çocuklara üç adet bardak verilip bardakları boş, yarı dolu, dolu hale getirmeleri istenebilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Sarı rengi nerelerde görürüz?
• Sarı renk olmasaydı ne olurdu?
• Sarı hayvanlar, bitkiler, çiçekler neler olabilir? 
• Grupla çalışmak sana kendini nasıl hissettirdi? 
• Suyu aktarırken neler hissettin?
• Suyu bardaktan bardağa aktarmak senin için zorlayıcı mıydı? Neden?
• Tekrar bir kaptan diğerine suyu dökecek olsan nelere dikkat edersin?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Yarın görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı öğretmen 
kare şeklindeki nesnelerin içinde olduğu sepetini de eline alarak karşılama 
seremonisi olur. 

Geçici bir öğrenme merkezi planlanır ve bu alana kare şekilli nesneler, 
kare çizimi olan görseller yerleştirilir.

Çocuklar tercihlerine göre öğrenme merkezlerine yönlendirilir. Oyun za-
manında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem ya-
par ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetle-
rini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken 
dramatik oyun alanında kurulan dondurma standını da değerlendi-
rebilirler. Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle 
(el şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
“Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde sıra olunur ve lavaboya gidilerek eller yı-

kanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” 
sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine 
dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içe-
ceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve bes-
lenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. 

Yemek sonrası öğretmen çocuklara “Afiyet olsun.” der ve onların da bu sözü 
tekrar etmesini ister. Ardından yemeğin hazırlanmasında emeği olan yardımcı 
personel var ise onlara da çocukların duyacağı şekilde “Elinize sağlık.” der. Bu 
sözcükleri söylemenin toplumumuzda önemli bir görgü kuralı olduğunu belirtir. 
Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:20

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 

şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu 
çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. 
Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından 
çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Yerde renkli bir bantla kare şekli oluşturulur.  Bugün oturma şekli değişecek ve yere kare şeklin-
de yapıştırılan bandın üzerine oturulacaktır.  Öğretmen bu farklılığa çocukların dikkatini çeker. 

Şu sorularla sohbeti başlatır ve her çocuğun düşüncelerini ifade etmesi için yeterli süreyi tanır 
ve uygun geri bildirimler sağlar.  

“Bugünkü oturma şeklimizle diğer günlerde oturduğumuz şekil arasında nasıl bir fark var?” 

“Kare şeklinde oturunca birbirimizi nasıl görüyoruz?”

“Sınıfımızda kare şeklinde neler var?” 

“Güneşli Hava” adlı tekerleme melodili bir şekilde söylenir ve birlikte bah-
çeye çıkılır.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

EBA’dan jimnastik 7 ve 8 videoları izlenerek hareketlere eşlik 
edilir. 

Açık havada Bir Zamanlar Kral İdik Mısır’a oyununa geçilir.

Bir zamanlar kral idik Mısır’a
Şimdi kaldık eski bir hasıra
Bulguru böyle kaynatırlar

(Çocuk ismi…….) ‘yı da böyle oynatırlar
Sen oyna ……..sen oyna; sen oyna ……… sen oyna

Noktalar bırakılan yerde çocuk isimleri söyle-
nir. İstekli çocukların tümünün adı söylenene kadar 
oyun devam ettirilir. 

Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun 
oynanır.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Şekillerin Öyküsü 
Etkinlik Çeşidi: Türkçe Dil Etkinliği - Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG-K8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
Materyaller: Çomak kuklalar
Sözcükler: Daire-üçgen-kare-dikdörtgen
Kavramlar: Daire-üçgen-kare-dikdörtgen

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara şekil kuklaları kullanarak “Şekillerin Öyküsü ‘nü” anlatır.  Ardından kuk-

lalar çocuklara verilerek öyküyü onların anlatmaları istenir. EBA açılarak “Kare” şarkısı dinlenir.

Öykü: Üçgen ile Kare yolda karşılaşmışlar ve selamlaşırlar. Daha sonra Üçgen Kare’ye 
kendini tanıtmış:

– “Biliyor musun benim üç kenarım var. Bu yüzden bana “Üçgen” diyorlar. İstersen bir saya-
lım Bir, iki, üç.”

Sonra Kare, Üçgen’e kendisini tanıtmış:

– “Benim adım da “Kare” dört kenarım var, kenarlarımın uzunluğu birbirine eşittir. Be-
nim kenarlarımı ve köşelerimi de sayalım: Bir, iki, üç, dört.” 

Bu tanışmadan sonra Üçgen ile Kare çok iyi arkadaş olarak yollarına beraber 
devam etmişler.

Yolda Dikdörtgen ile karşılaşmışlar. Kare demiş ki:

– “Bu şekil bana ne kadar çok benziyor.”

Üçgen cevaplamış:

– “Siz birbirinizden farklısınız.” 

Öğretmen öykünün bu aşamasında öykü anlatmayı duraklatarak bazı sorular sorar. 
“Üçgen neden böyle düşünüyor?” 

“Kare ve Dikdörtgen’in birbirinden farkı nedir?” 

Verilen cevaplar üzerine uygun geri bildirimler verilir ve öykü anlatımına devam 
edilir.

Üçgen devam etmiş:“Çünkü onun iki kenarı uzun, iki kenarı kısa görünüyor. Oysa se-
nin bütün kenarlarının uzunluğu eşit. Haydi Kare gel, bu değişik şekille tanışıp arkadaş 
olalım” demiş.

Kare ve Üçgen, Dikdörtgen’e selam vermişler. Dikdörtgen kendini tanıtmış:

– “Benim adım Dikdörtgen, dört kenarım var, ikisi uzun, ikisi kısadır.”

Üçgen ve Kare de kendilerini dikdörtgene tanıttıktan sonra beraber yollarına de-
vam etmişler. Yolda Daire ile karşılaşmışlar. Daire de oldukça farklıymış çünkü daire-
nin köşeleri ve kenarları yokmuş. O bir yusyuvarlakmış. Daire ile de tanışmışlar, çok iyi 
arkadaş olmuşlar. Şimdi birlikte bir anasınıfının duvarında birlikte yaşayacaklarmış. 
Kendilerini çocuklara tanıtacaklarmış.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Şekiller 
Etkinlik Çeşidi: Matematik - Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K12: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
BG-K12: Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. 
BG-K12: Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. 
MG-K4: Nesneleri toplar.
MG-K4: Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.
MG-K4: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Materyaller: Kâğıt üzerine hazırlanmış üçgen, kare, daire, dikdörtgen şablonları, düğme, taş, 

dal parçası, renkli ponponlar vb. materyaller 
Sözcükler: Kenar, köşe, şekil 
Kavramlar: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen

Öğrenme Süreci
• Öğretmen sınıfta her bir masaya kare şablonları hazırlar.

• Hazırlanan şablonları çocuklara tanıtır. Şekillerin ismi, kenar ve köşe sayıları hakkında bilgi verilir.

• Öğretmen çocuklardan sınıfımızda ve çevremizde bu şekle benzeyen nesnelere dikkat etmelerini 
ve onları bulmalarını ister. Bulunan nesneler incelenir. 

• Çocuklara düğme, taş, dal parçası, renkli ponponlar vb. materyaller verilir. Çocuklar şekil şablon-
larının içlerine bu malzemeleri yerleştirir. 

• Çocukların tüm şekillerle çalışabilmesi için yeterli 
süre ve fırsat verir.

Aile Katılımı
• Ailelerden çocuklarına rehberlik ederek evde bulunan çeşitli artık 

malzemelerle veya oyun hamuruyla geometrik şekiller oluşturmalarını 
istenebilir.

Öneriler

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime 2” kitabı 16 ve 17. sayfada yer alan geo-
metrik şekiller ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi şekillerin öykülerini anlattık? 
• Sınıfımızda, çevremizde, evlerimizde bu şekillere benzeyen neler 

var?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi hafta sonları” der.  

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı çocukları kır çiçeği vererek karşılama seremonisi olur.

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen çocukların oyun-
larına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbet-
lerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 

• Dramatik oyun merkezinde bir “çiçekçi standı” kurulabilir. Bu alanda oyun oynamayı daha ke-
yifli hale getirmek için yapay çiçekler, vazolar, kasa, sipariş formları, çiçek sulama kapları, 
çiçek sulama spreyleri, toprak, sukulentler, paketleme için renkli krep kâğıtlar, kurdeleler, 
rafyalar, saksılar gibi çok sayıda materyal kullanılabilir. Örneğin çiçek türlerinin isimleri-
nin yazılması, fiyat listesi, stant açık-kapalı tabelası, saksı çiçeği/taze çiçek tabelası için 
öğretmen desteğiyle yazılı etiketler hazırlamak gibi pek çok yazı deneyimi çocukların 
erken okuryazarlık becerilerini oyun içinde doğal yolla destekleyecektir. 

• Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma ya da 
müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.  

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur, bu esnada “Sıra Olalım” 

tekerlemesi söylenir. Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek el-
ler yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin 
elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 
“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Du-
vara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemek esnasında 
masadaki yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık 
sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uy-
gun kullanımı konusunda da çocuklara rehberlik edilir. 

• Temizlik prosedürü uygulanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Ağaç  
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:21

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu 

şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden 
harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu 
çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. 
Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından 
çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen sınıfa bir ağaç dalı, yaprak ya da ağaç kabuğu getirir. Bu imkânı bulamazsa, çocuk-
larla dışarı çıkar. Günün sohbet zamanı, okula yakın bir ağacın altında da yapılabilir. Bu alanda 
çocuklarla oturulur. Ağaçlar hakkında konuşulur. Öğretmen şu soruları sorarak çocukların kendile-
rini ifade etmesine fırsat verir: 

- Ağaçları sever misiniz?
- Evinizin yakınında sürekli gördüğünüz bir ağaç var mı?
- Bütün ağaçlar birbirleriyle aynı mıdır?
- Ağaç türlerini tanır mısınız?
- Ağaçlar değişir mi? 
- Ağaçlar ne renk olur?
- Ağaçların boyu nasıl olur?
- Hiç ağaca çıktınız mı?
- Ağaca hiç sarıldınız mı? Bugün sarılmak ister misiniz?
- Ağaçlar olmasaydı ne olurdu? 
- Ağaçlar büyür mü? Nasıl büyür? Neye ihtiyacı vardır?

Sohbet sonrası “Orman” adlı parmak oyunu oynanır.

ORMAN

Kuş uçtu uçtu. (Kollar kanat olur çırpılır.)
Bir dala kondu. (Bir dala kuş konar gibi konulur.)
Dal onu korudu, ona ev oldu. (Kollar kafanın üstünde yukarı doğru birleştirilir.)
Sincap koştu koştu. (Yerinde koşulur.)
Ağacı oydu. (Ellerle hayali ağaç oyulur.)
Ağaç onu korudu, ona ev oldu. (Kollar kafanın üstünde yukarı doğru 

birleştirilir.)
İnsan yürümekten yoruldu. (Yerinde yürünür.)
Ağacın altına oturdu. (Bir yere oturulur.)
Ağaç onu korudu, ona gölge oldu. (Kollar kafanın 

üstünde yukarı doğru birleştirilir.)
Ağaç birdi iki oldu, ikiydi beş oldu, çoğaldı ço-

ğaldı, orman oldu.(Tüm çocuklar birer ikişer yan 
yana gelir.) 

Türkçe Rutin
Etkinlik Zamanı:

Kitap Okuma
Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine 

uygun olarak seçilen resimli bir çocuk ki-
tabı, resimleri çocukların görebileceği şe-
kilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Ormanın En Sıradan 
Ağacı” (Yazar: Hatice Özdemir Tülün / 
Erdem Yayınları) adlı kitap okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Gruplamak 
Etkinlik Çeşidi: Fen-Matematik ve Oyun Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K7: Varlıkları miktarına göre gruplar.
MG-K5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
Materyal: Müzik çalar ya da internet erişimli dijital bir araç 
Sözcükler: Grup 

Öğrenme Süreci
• Öğretmen hareketli bir müzik açar. Müzik başladığında çocuklardan diledik-

leri gibi dans etmelerini ister. Müzik durduğunda çocuklardan ikili, üçlü, dörtlü 
ya da beşli gruplar oluşturmalarını ister ve bu sürece rehberlik eder.  Tüm ço-
cuklar bir grupta yer almalıdır. Grup dışında çocuk kalmaması için öğretmen 
de gruplara katılabilir. Ardından sınıftaki nesnelere öğretmen rehberliğinde 
büyüklüklerine, renklerine ve kullanım alanlarına göre gruplanır.

Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca
Etkinlik Çeşidi: Müzik-Sanat- Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG-K2: Şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
MG-K5: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
SD-K3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
Materyal: Müzik çalar
Sözcükler: Tohum, fidan, ağaç, orman, yurt, dal                     

Öğrenme Süreci
• “Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca” şarkısı söylenir. Şarkı internetten de açıla-

rak dinlenebilir. Şarkının sözlerine uygun hareketler yapılabilir. Şarkı birkaç kez 
tekrar edildikten sonra şarkının sözlerine uygun resim yapılır. 

Tohumlar fidana fidanlar ağaca ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara örtüdür toprağa can verir doğaya, ormanlar yurdumda

Bir tek dal kırmadan ormansız kalmadan her insan bir fidan, dikmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara örtüdür toprağa can verir doğaya, ormanlar yurdumda.



Aile Katılımı
• Çocuklar öğrendikleri “Orman” adlı parmak oyununu evde özellikle 

kardeşlerine ya da aile bireylerine oynatabilirler ya da öğretebilir-
ler. 

• Evlerinde bir saksıya veya bahçeleri varsa toprağa tohum ekmeleri 
istenebilir.

Öneriler

Grup oluşturma etkinliği için müziğe erişim imkânı bulunamazsa bir 
müzik aletiyle ritim tutulabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Grup olurken hangi arkadaşlarınla aynı grubu oluşturdun? 
• Jimnastik hareketleri yapmak hoşuna gidiyor mu? 
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun 

• Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde ya-
pılır. Nefes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da 
yastık, minder gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler 
ve pelüş hayvanlarının nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

• Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 

• Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hare-
ket ettirilir. 10’a kadar sayılır.

• Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

• Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp 
daha sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

• Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar 
sayılır.

• Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 10 
adım sayılır.

• Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

• Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.

• İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.

Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun etkinliğine geçilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” 
diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı öğ-
retmenin üzerinde yeşil renk fular, kıyafet, şapka giyerek ya da aksesuar 
takarak karşılama seremonisi olur. 

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba 

kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan 
çiçekçi standını da değerlendirebilirler.

• Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el 
şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır. 

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Çocuklar “Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde lavaboya gidilerek 

eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç se-
nin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 
“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Du-
vara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir.

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yi-
yecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrar-
lanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü 
kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temiz-
lik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:22

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
• Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu şar-

kıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden harf 
bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu ço-
cuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynana-
bilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar ta-
rafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak 
dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

• Çocuklarla çember biçimde oturulur. “Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca” adlı şarkı tekrar edilir.

• Öğretmen hava durumu hakkında sohbet başlatır ve şu soruları sorabilir:

“Bugün hava nasıl? Sisli mi, güneşli mi, yağmurlu mu, bulutlu mu?

Hava böyle olduğunda kendini nasıl hissediyorsun? 

Hava böyle olduğunda nasıl kıyafetler giyeriz? 

Bu havada neler yapabiliriz? 

• Öğretmen bu ve benzeri sorular sorarak çocukların kendini ifade etmesine fırsat verir. Her çocu-
ğun kendini ifade etmesi ve soruları cevaplaması için yeterli süreyi tanır.

• Öğretmen çocuklara okulda öğrendikleri “Orman” adlı parmak oyununu aile bireylerinize öğret-
tiniz mi? diye sorabilir ve parmak oyunu tekrar edilir. 

• Çocuklara “Ağaç Doktorları” (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi) adlı resimli e-kitap oku-
nur. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşılabilir. 

Öğretmen çocuklara sınıfta bulunan birkaç tane 
yeşil nesne gösterir. Ardından onlara bazı sorular 
sorar ve kendilerini ifade etmeleri, düşüncelerini ve 
deneyimlerini paylaşmaları için yeterli süreyi tanır. 
Öğretmen sohbet süresince şu soruları sorabilir:

-  Bu nesnelerin ortak özelliği ne olabilir? 

- Biliyor musunuz çocuklar, ben yeşil rengi çok 
severim. Etrafımda yeşil rengi gördüğümde 
içim açılır, huzur dolarım. Peki, siz de yeşil ren-
gi sever misiniz? 

- Başka nelerin rengi yeşildir?

Sohbetin ardından rutin etkinliklere geçilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Müzik etkinliği kapsamında vücut sesleri tanıtılır. Eller önce birbirine vurulur. 
Ardından eller bacaklara, göğüslere, ayaklar da yere vurulur. Çocuklar bu sesleri 
nasıl çıkarabileceklerini iyice öğrendikten sonra sıralı bir şekilde eller birbirine, 
göğse, bacaklara ve ayaklar yere vurulur. 

Bahçede el ele tutuşulur. Yağ Satarım Bal Satarım adlı oyun oynanır. Yağ sa-
tarım bal satarım ezgili ve kovalamalı bir oyundur, en az altı kişi ve bir mendil ile 
oynanır. Bir ebe seçilir, mendil ebeye teslim edilir. 

Yağ satarım bal satarım, ustam ölmüş ben satarım.

Yağ satarım bal satarım, ustam öldü ben satarım.

Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır.

Zam-bak zum-bak, dön arkana iyi bak.

• Çocukların açık havada 30 dakika serbest oyun oynamalarına fırsat verilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma 

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebilece-
ği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Huysuz Kaktüs” (Yazar: Tunç Atalay / 
Masalperest Yayınları)” adlı çocuk kitabı okunur.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Yeşil nasıl oluşur? 
Etkinlik Çeşidi: Fen-Matematik ve Sanat Etkinliği-Bütünleştirilmiş Küçük Grup

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K2: Nesne ile ilgili tahminini söyler.
K5: Nesnenin rengini söyler. 
SDG-K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Materyal: Sarı ve mavi renk parmak boyası, boyayı koymak için plastik tabak ya da 

palet, kâğıtlar 
Sözcükler: Renk, fark, 
Kavramlar: Mavi, sarı, yeşil

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklardan beş kişilik gruplar oluşturur. Gruplama yapılırken çocukların 

özellikleri ve gelişim düzeylerine dikkat edilmesi; yabancı uyruklu çocukların gruplara uy-
gun bir şekilde dağılım göstermeleri önemlidir. Her bir grubun önüne sarı ve mavi renkte 
parmak boyaları koymak için boya paleti ya da plastik tabaklar yerleştirir.  Çocuklardan 
işaret parmaklarını kullanarak bu iki rengi karıştırmaları istenir. Sarı ve mavi renkler farklı 
oranlarda kullanıldığında farklı tonlarda yeşil oluşacaktır. Bu farklılık üzerine sohbet 
edilir. “Ne kadar sarı?” “Ne kadar mavi?” gibi sorular ile ölçüme dayalı sorular da 
sorulabilir. Ortaya çıkan rengin adı hakkında konuşulduktan sonra her grubun ye-
şil renkli bir nesnenin resmini yapması istenir.  Çalışmalar bittikten sonra her 
grup resmini arkadaşlarına anlatır ve oluşturulan resimleri panoya ya da 
sınıf duvarına asarak sergileme sorumluluğu da çocuklara verilir. 



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: 5 rakamı 
Etkinlik Çeşidi: Matematik Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K4: Sıra bildiren sayıyı söyler.

Öğrenme Süreci
• Sınıftaki tahtaya ya da bir kâğıda 5 rakamı yazılır. Yanına yazı ile de “beş”  kelimesi 

yazılır. Çocuklardan sınıfta bulunan nesnelerden beş tane seçmesi ve onları sayması 
istenir. 

• 5 rakamını yazma ile ilgili çalışmalar yapılır. Oyun hamuru ile 5 rakamını yazma, ha-
vada parmakla 5 rakamı yazma, tahtaya 5 rakamını yazma, yere bantla 5 rakamını 
yazma, tuz dolu bir tepside 5 rakamını yazma gibi çalışmalar yapılır.

• İnternet ve video izleme cihazlarına erişim imkânı var ise “Küçük Sayılarla Sayma (Okul 
Öncesi Matematik / Sayma)” adlı video izlenir.

(Ulaşılabilecek Kaynak: www.youtube.com / Khan Akademi)

Aile Katılımı
• Okulda izlenen video içeriği ailelerle paylaşılabilir ve evde de izle-

meleri istenebilir. 

Öneriler

• Videoya erişim imkânı olmazsa çocuklarla 1’den 10’a kadar sayı say-
ma çalışması yapılır. Sayı sayarken somut nesneler kullanılır. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Hangi renkleri karıştırıp hangi rengi elde ettik?
• Bugün günün en mutlu anı senin için hangisiydi?
• Bugün günün en üzücü anı senin için hangisiydi?
• Bugün hangi sayıyı öğrendik? 

Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 
“Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi kar-
şılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini 
“Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı 
başlangıcı öğretmen elinde tuttuğu emziği çocuklara göstererek kar-
şılama seremonisi olur. 

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında 
öğretmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve 
gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler 
veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik 
oyun alanında kurulan çiçekçi standını da değerlendirebilir-
ler.

• Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir 
stratejiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde 
heykel oyunu) toplanır.  

Temizlik,  Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur, bu esnada “Sıra Olalım” teker-

lemesi söylenir. Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El 
yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söy-
lenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prose-
dürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemek esnasında masadaki 
yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Sofra kuralları ve beslenme araç gereçlerinin uygun kullanımı konusun-
da da çocuklara rehberlik edilir. 

• Temizlik prosedürü uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:23

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
• Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama 

Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik 
eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerin-
den harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tara-
fından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından 
sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl 
ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel 
günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları 
hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç du-
yan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da 
keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok 
sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya 
da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

• Günlük sohbet rutinin ardından “Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca” adlı şarkı tekrar edilir. 
Öğretmen önceden “E” ile başlayan nesne görselleri hazırlar ve bunları çocuklara gösterir. 
Resimlerdeki görsellerin tek tek isimleri söylenir ve “Bu nesne (Örnek: Eşek) E ile başlar, 
başlangıç sesi E’dir.” denilerek dikkat çekilir. Öğretmen çocuklardan E ile başlayan söz-
cükler söylemelerini ister. Söylenen sözcüklerin başlangıç sesleri vurgulanır. “E” ile başla-
yan sözcüklerden bir çizelge oluşturulur. Çizelgede tüm sözcüklerin görselleri ve yazı-
lışları yer almalıdır.

• Sohbetin ardından “Haydi! Şimdi temiz hava alma zamanı” der ve çocuklar sıra 
olurlar, bu esnada Güneşli Hava adlı tekerleme söylenir.



Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareket-
ler öğretmen eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için ço-
cuklara fil olacaklarını ve fil gibi nefes almaları gerektiğini söyler. 
Burundan derin nefes alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar 
açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı 
iner. Jimnastik hareketleri için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru 
eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları döndürme hareketi yapılır. Eller 
belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına doğru çeki-
lerek ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. Ardından açık havada oyun 
etkinliğine geçilir. Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Zamanı

Öğretmen çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçtiği bir resimli çocuk kitabını, resimlerini çocukla-
rın görebileceği şekilde tutarak yüksek sesle okur. 

*Öneri olarak “Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder?” (Yazar: 
M. Banu Aksoy / Hayy Kitap) adlı çocuk kitabı okunur.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: İsmimin Başlangıç Sesi
Etkinlik Çeşidi: Okuma-Yazmaya Hazırlık – Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K7: Nesne ve varlıkları sesine göre gruplar.
DG-K9: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklarla çember şeklinde oturur. Öğretmen kendi ismiyle melodili bir te-

kerleme söyler. Tekerleme her defasında çocukların isimlerine uyarlanacaktır.

Melodili Tekerleme: 

“Benim adım Öğretmen, Öğretmen. Öğretmen. 

Öğretmen sözcüğü “Ö” ile başlar.”

Bu melodiden sonra öğretmen adını tahtaya yazar. Adın-
daki heceleri çocuklarla sayarlar. Tüm çocukların isimleri 
için etkinlik devam ettirilir. Kendi adını yazmaya hevesli 
çocuklara fırsat verilir. 

Aynı başlangıç sesiyle ismi başlayan çocukların 
isimlerine dikkat çekilir. 



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Kaç Tane?
Etkinlik Çeşidi: Fen ve Matematik - Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K4: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
K5: Nesnenin rengini miktarını söyler.
K20:Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
MG-K4: Nesneleri takar çıkarır.
Materyaller-Sözcükler: Mandal

Öğrenme Süreci
Öğretmen her çocuğa 10 adet mandal verir.  Bir müzik açar ve çocuklardan müzik 

devam ederken mandalları kıyafetlerine takmalarını ister. Müzik durduğunda çocuklar ta-
kabildikleri kadar mandalı sayarlar. Çocukların istekleri doğrultusunda oyun birkaç kez 
tekrar edilir. Daha sonra çocuklar iki grup yapılır. Her grupta bir kişi manken olarak 
belirlenir. Tekrar müzik açılır, bu sefer çocuklar gruplar halinde kendi mankenlerinin 
kıyafetine mandal takarlar. Müzik durduğunda gruptaki mankene takılan man-
dallar sayılır, grafik oluşturulur. Öğretmen çocuklardan mandalları renkleri-
ne göre ayırmaları ister. 

Aile Katılımı
• Çocuklar evde aileleriyle mandal takma oyununu oynayabilirler.

• Ailelerden çocuklarıyla evde yaşayan tüm bireylerin isimlerinin baş-
langıç sesini bulma oyunu oynamaları istenir.  

Öneriler

• Mandal etkinliği müzik açıkken çocukların dans etmeleri müzik dur-
duğunda mandal takmaları şeklinde de oynanabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün en çok hangi etkinliği sevdin?
• İsminin başlangıç sesi ile başlayan meyveler, nesneler, hayvanlar 

nelerdir?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi kar-
şılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini 
“Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün fark-
lı başlangıcı öğretmenin elinde nohut, buğday ve fasulyeyi göste-
rerek karşılama seremonisi olur. 

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zama-
nında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar 
ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini 
dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken 
dramatik oyun alanında kurulan çiçekçi standını da değerlen-
direbilirler.

• Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir 
stratejiyle (el şıklatma ya da müzik eşliğinde 
heykel oyunu) toplanır.

Temizlik,  Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur, bu esnada “Sıra 

Olalım” tekerlemesi söylenir. Tekerleme eşliğinde lava-
boya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygu-
lanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve 
prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, 
durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemek esna-
sında masadaki yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen 
tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme 
araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocukla-
ra rehberlik edilir. 

• Temizlik prosedürü uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:24

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
• Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen bu şar-

kıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden harf 
bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu ço-
cuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak gü-
nün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynana-
bilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar ta-
rafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak 
dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

• “Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca” adlı şarkı tekrar edilir. Güneşli Hava adlı tekerleme söylenir. 
Öğretmen şu soruları sorarak çocukların kendilerini ifade etmesine fırsat verir: 

- Ağaç, koru, orman ne demektir?
- Ormana hiç gittiniz mi? Orada neler yaptınız?
- Ormanlar neden dünyamız için hayatidir? Vazgeçilmezdir? 
- Hiç orman yangını diye bir şey duydunuz mu?
- Ormanlar neden yanar?
- Yanan ormanları kimler kurtarabilir?
- Ormanların yanmaması için neler yapılmalıdır?
- Ormandaki ağaçlar nasıl büyür?
- Ağaçlar kesilir mi? Kim keser? Bu doğru mudur?
- Ağacı kesmek ile budamak arasındaki fark nedir?

Öğretmen soruların bazılarını çocukları yönlendirmek amacıyla 
cevaplayabilir ve tekrar onlara söz hakkı verebilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Deney, Müzik ve Açık Havada Oyun

Öğretmen çocuklardan gözlerini kapatmalarını ister ve  açılan 
müziği dikkatle dinlemelerini ister. Mozart’ın Türk Marşı dinlenir. Ço-
cuklarla dinledikleri müziğin onlara ne hissettirdiği ve müziği neye 
benzettikleri sorulur. Çocuklar sınıftaki müzik aletlerini alırlar ve öğ-
retmenin oluşturduğu bir ritmi ellerindeki aletle tekrar ederler. Sonra 
kendileri bir ritim oluşturur ve öğretmen de onları tekrar eder. Ardın-
dan açık havada 30 dakika serbest oyun etkinliğine geçilir. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Zamanı

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebilece-
ği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Minik Tohum” (Yazar: Eric Carle / Ku-
raldışı Yayınevi) adlı çocuk kitabı çocuklarla etkileşimli bir 
şekilde okunur.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Rulodan Ağaç Sanatı  
Etkinlik Çeşidi: Sanat Etkinliği-Büyük Grup

Kazanım ve Göstergeleri
SGD-K3: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 
MG-K4: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Malzemelere elleriyle şekil ve-

rir. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Materyaller: Havlu ya da tuvalet kâğıdı rulosu, yeşil renk fon kartonu, pastel boya, makas, ya-

pıştırıcı
Sözcükler: Ağaç, dal, yaprak, gövde, kök, meyve

Öğrenme Süreci
Öğretmen ruloların üst kısmına eşit aralıklarla 3cm uzunluğunda çizgiler çizer. Çocukların 

çizgilerin üzerinden keserek rulonun sadece üst kısmında püsküller elde etmesini sağlar. 
Rulo pastel boyayla ağaç gövdesi için istenen renkte boyanır. Yeşil fon kartonları dağı-
tılır, buruşturularak yuvarlanır.  Bu malzemenin üzerine istenen meyveler çizilir.  Yeşil 
yuvarlanan fon kartonları kıvrılan püskül bölüme yapıştırılır. Üç boyutlu ağaçlar 
sergilenir.  Ağaçlar tamamlanınca tarih ve çocukların adı-soyadı yazılarak 
sınıfın bir köşesinde “Sınıf Ormanı” olarak sergilenir. 



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Tohum
Etkinlik Çeşidi: Fen, Sanat, Türkçe Etkinliği - Bütünleştirilmiş Büyük Grup)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 
K2: Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
K2: Gerçek durumu inceler.
K2: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
DG-K7: Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
K7: Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 
K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Materyaller: Tohum, pamuk, buzdolabı poşeti, fon kartonu, pastel boyalar, hamur yapıştırıcı
Sözcükler: Tohum, çimlenme
Kavramlar: Önce-Şimdi-Sonra

Öğrenme Süreci
• Sınıfa getirilen nohut, buğday, fasulye tohumları incelenir. 

• Benzerlik ve farklılıkları, büyüklükleri, sert ve yumuşak olma durumları gibi çeşitli özellikleriyle ilgili 
sohbet edilir. 

• Tohumların çimlendirmek için tüm çocuklara pamuk verilir, pamuğu ıslatmaları ve içine nohut, 
buğday, fasulye, mercimek yerleştirmeleri istenir. 

• Bu malzemeler buzdolabı poşetlerinin içine konur ve poşetin bir ucu açık bırakılır. Çimlenme po-
şetleri camlara yapıştırılır. 

• Tohumların filizlenmesi için gerekli olan su, güneş ışığı gibi çeşitli çevre etkenleriyle ilgili sohbet 
edilir. 

• Bir hafta boyunca her gün çocukların tohumları nemlendirmeleri, incelemeleri istenir. Hangi to-
humların çimlendiği, hangilerinin çimlenmediğini, önce çimlenenleri ve sonra çimlenenleri süreç 
boyunca gün gün izleyerek sınıfta pastel boyalarla bir tohum grafiği oluşturulur ve grafik sınıf 
panosuna asılır. 

• Grafik çocuklarla birlikte incelenerek çimlenme ile ilgili tahminleri ile gerçek duru-
mu karşılaştırır. Hangi tohumların daha çabuk çimlendiği veya hiç çimlenme-
diği süreç içinde değerlendirilir.

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime 3” kitabı 17. sayfada yer alan oluş 
sıralaması ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

Aile Katılımı
• Çocuklardan evde bulunan rulo dışında başka artık ma-

teryallerle bir sanat etkinliği yapmaları istenebilir.

• Ailelerden evde çocuklarıyla birlikte bir tohum alarak onu çimlendir-
meleri, bakımını üstlenmeleri istenebilir. 

Öneriler

Rulodan sanat etkinliği için havlu ya da tuvalet kâğıdı rulosu buluna-
mazsa fon kartonu kullanılabilir. 

• Tohum etkinliği için buzdolabı poşeti bulunamazsa plastik kap ya da 
bardak kullanılabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi tohumları inceledik?
• Tohumlar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardı?
• Tohumun çimlenmesi için neler yaptık?
• Daha önce hiç tohum ekmiş miydin?
• Tohumu büyütürken nelere dikkat etmeliyiz?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama söz-
cükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı öğretmenin elinde 
saksı toprak ve çiçek ile karşılama seremonisi olur. 

• Öğretmen sınıfa bir saksı çiçeği getirir ve çocuklara gösterir. Bundan sonraki 
günler çocuklar sırayla saksı çiçeği için sulama, budama, toprak ya da saksı de-
ğişimi, bitkiyi güzel sözler söyleyerek büyütme sorumluluğunu üstlenecektir. 

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğret-
men çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; 
bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba 
kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan 
çiçekçi standını da değerlendirebilirler.

• Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el 
şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.  

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur, bu esnada “Sıra 

Olalım” tekerlemesi söylenir. Tekerleme eşliğinde lavabo-
ya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 
saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedür-
deki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kuru-
la” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama 
Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemek esna-
sında masadaki yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen 
tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralları ve beslenme 
araç gereçlerinin uygun kullanımı konusunda da çocuklara 
rehberlik edilir. Temizlik prosedürü uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:25

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
• Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” 

söylenir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şar-
kısı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. 
Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorum-
lu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapıla-
bilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel 
günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları 
ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kul-
lanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri des-
teklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanı-
larak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar 
tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma 
alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. 
Günün programı çocuklarla paylaşılır.

• “Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca” adlı şarkı tekrar edilir. Güneşli 
Hava adlı tekerleme söylenir. 

Hareket -Oyun Rutin Etkinlik 
Zamanı: Jimnastik ve Açık 

Havada Oyun
EBA’dan jimnastik 9 ve 10 videoları izlenerek 

hareketlere eşlik edilir. Çocuklarla bahçeye çı-
kılıp açık havada serbest oyun etkinliğine ge-
çilir. Bahçede doğa gözlemi yapılır ve sınıftan 
getirilen büyüteçle yapraklar, bitkiler incelenir. 
Çocuklara varsa yerdeki yaprakları, ağaç ka-
buğu, toprak, tohum, dal toplayabilecekleri ve 
doğadan topladıklarıyla “Doğa Koleksiyonu” 
yapmaya başlayacakları söylenir. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı: 
Kitap Okuma

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yük-
sek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Minik Koala Ağacını Arıyor 
/ Yazar: Jedda Robaard, Pearson Yayınları)” 
adlı çocuk kitabı okunur.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Bahçem
Etkinlik Çeşidi: Drama - Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG-K7: Sözel yönergeleri yerine getirir.
K8: Dinlediklerini drama yoluyla sergiler.
SDG-K16: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Materyaller: Enstrümantal müzik
Sözcükler: Bahçıvan, bahçe, hayal

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara kendilerini bahçedeki bitki ve ağaçların bakımını 

yapmakta usta bir bahçıvan olarak hayal etmelerini ister. Birlikte hayali 
bir bahçe oluşturulacaktır. Birlikte hayal ortaklığı yapmak için enstrü-
mantal bir müzik açılır. Bahçedeki çiçekleri sulamak, çimleri ekmek, 
biçmek, bitkileri ve ağaçları budamak, çiçekleri sulamak gibi iş-
ler hareketlerle hayali olarak yapılır. Öğretmen çocukların 
canlandırmalarını desteklemek ve çeşitlendirmek için 
model olur.

Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Benim Bahçem
Etkinlik Çeşidi: Türkçe-Sanat -Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Materyaller: Pastel boyalar, resim kâğıtları
Sözcükler: Bahçıvan, bahçe, hayal

Kazanım ve Göstergeleri
SDG-K8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Öğrenme Süreci
“Benim Bahçem” adlı parmak oyunu oynanır. Parmak oyunu birkaç kez tekrar edilir 

ve çocukların bireysel ya da grup olarak parmak oyununu oynatmaları istenir.

Benim küçük bir bahçem var, onu güzelce kazarım. (Elle kazma hareketi yapılır.)
Otlarını ayıklarım. (Ot toplama hareketi yapılır.)
Tırmıkla düzeltirim. (Eller tırmık gibi açılır.)
Sebze fidanlarını ekerim, çiçek tohumlarını ekerim. (Elle ekim hareketi yapılır.)
Yağmur yağacak. (Yağmur sesi çıkarılır.)
Güneş açacak. (Eller yukarı ve yanlara doğru sallanır.)
Fidanlarım büyüyecek, sebzelerim olacak. (Yerden yavaş yavaş kalkılır.)
Çiçeklerim açacak. (Eller açılarak hareket ettirilir.)
Her taraf mis gibi kokacak. (Koklanır.)

Çocuklardan pastel boyalarını kullanarak hayallerindeki bahçenin resmini 
yapmaları ve sonra sınıf duvarına asarak sergilemeleri istenir.



Aile Katılımı
Ailelerden çocukların koleksiyonlarını desteklemek amacıy-

la birlikte doğa yürüyüşlerine çıkmaları istenebilir. 

Öneriler

Bireysel koleksiyon yapmanın yanı sıra, bir sınıf koleksiyonu da 
yapılabilir.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Doğadaki materyallere (yapraklar, çimen, toprak, ağaç kabuğu… 

gibi materyaller) dokunduğunda neler hissettin?
•  Doğada hangi renkleri gördük? Hangi rengi nerede gördük? 
•  Yapraklar nasıl değişiklikler oluyor?
•  Koleksiyonuna malzeme toplamak için neler yapabilirsin?
• Başka ne gibi koleksiyonlar yapabiliriz?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde 
teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları kaplumbağanın yavaşlığına benzer şekilde 
çok yavaş bir şekilde “Hoş- gel- di-niz, gü-nay-dın, mer-ha-ba” diye karşılama sere-
monisi olur. Öğretmen çocukların dikkatini haftanın teması olan Kaplumbağa Terbiyeci-
si’ne dikkat çekerek, tüm çocukların benzer şekilde konuşma hızını yavaşlatarak birbirlerine 
“Gü- nay-dın” demeleri istenir.  Kaplumbağa Terbiyecisi teması için geçici bir öğrenme 
merkezi hazırlanır. Bu alana imkânlar ölçüsünde gerçek bir kaplumbağa, kaplumbağa re-
simleri, oyuncak kaplumbağa, ceviz kabukları, yeşillikler, ekte yer alan Kaplumbağa Ter-
biyecisi görseli gibi materyaller yerleştirir. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen 
çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen 
de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 
Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan farklı renkteki ve 
şekildeki çiçeklerle hazırlanan çiçekçi standını da değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el 
şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar temizlik için çocuklar sıra olur, bu esnada “Temizliği Severiz” 

tekerlemesi söylenir. 

Biz çok sevimliyiz.
El yıkamayı severiz.

Lavaboya sırayla gideriz.
Suyumuzu israf etmeyiz.
Tertemiz olur ellerimiz.

Biz temizliği çok severiz.

Tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 sani-
yede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, 
durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat 
çekilir.

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğ-
retmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü ku-
rallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
Haftanın Teması: Kaplumbağa Terbiyecisi
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:26



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar 
tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa 
sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, 
hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri des-
teklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da teker-
lemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen 
kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans 
ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. Öğret-
men çocuklara kaplumbağa (Ek-2) resimleriyle hazırlanan duygu durumu kartları-
nı sırayla göstererek “Çocuklar Tosi sizce kendini nasıl hissediyor?” diye sorar. 
Çocukların cevaplarını dinler. Çocukların cevaplarına göre “Ne olursa böyle his-
sederdin?” gibi sorular sorarak, duygularının nedenleri hakkında sohbete devam 
eder. Tüm çocuklara cevap vermeleri için yeterli süre tanır ve tüm çocukların ken-
dini ifade etmesine fırsat verir.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşli-
ğinde yapılır. Nefes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş 

hayvan ya da yastık, minder gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca 
nefes alıp verirler ve pelüş hayvanlarının nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika 

sürdürülür.  

Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 

Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru 
hareket ettirilir. 10’a kadar sayılır.

Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başla-
yıp daha sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar 
sayılır.

Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 
10 adım sayılır.

Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.

İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır. Ardından açık ha-
vada oyun etkinliğine geçilir. Oyunda öğretmen çocuklarla çember olacak şekilde durur ve 
topu beş kere sektirerek altıncı sektirmede yanındaki çocuğa verir. Her çocuğun topu beş 
kez sektirdikten sonra altıncı sektirmede yanındaki arkadaşına vermesini ister. Top sektirme 
esnasında yüksek sesle sayı sayma etkinliği yapılır. 30 dakika serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir 
çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. Öneri olarak “Mutlu Kaplumbağa”  (Yazar: Akram Gha-
sempour / Odtü Yayıncılık) adlı resimli çocuk kitabı ya da “Ceyda’nın 
Resimleri/ (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı resimli ço-
cuk kitabı etkileşimli bir şekilde okunur. Öykünün sesli betimlemesine ve 
dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşılabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Dikdörtgen Yapıyoruz 
Etkinlik Çeşidi: Okuma- Yazmaya Hazırlık, Sanat Etkinliği /Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır.
K2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminini söyler.
K12: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. 
DG- K9: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
MG-K4: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. 
Materyaller: Fon kartonlarından kesilmiş iki farklı uzunlukta şeritler, makas, yapıştırıcı, A4 kâğıt-

ları, Renkli kartonlar, makas, boya kalemleri, El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkinlik Kitabı 2
Kavramlar: Dikdörtgen, Uzun- Kısa, Kenar, Köşe

Öğrenme Süreci
Etkinlik öncesinde dört adet fon kartonu iki uzun, iki kısa şerit şek-

linde her çocuk için hazırlanır ve çocuklara verilir. 
Çocuklardan şeritleri incelemeleri ve şeritleri kullanarak masa üze-

rinde farklı şekiller oluşturmaları istenir. Öğretmen iki uzun ve iki kısa 
şerit ile masada bir “dikdörtgen” şekli oluşturarak çocuklara gösterir 
ve oluşturduğu şekli tanıyıp tanımadıklarını, daha önce bir yerde gö-
rüp görmediklerini sorar. Çocuklardan gelen cevapları 
dinler. Sohbetten sonra oluşturduğu şeklin adının “dik-
dörtgen” olduğunu; iki uzun, iki kısa kenardan oluştuğu-
nu açıklar. Şeklini bir kâğıda yapıştırır, kâğıdın üzerine 
“Dikdörtgen” yazar. Dikdörtgen “D” ile başlar diyerek 
şeklin başlangıç sesine dikkat çeker. 

Çocuklardan ellerindeki şeritleri kullanarak A4 kâğıtları üzerinde dikdörtgen şekli oluşturmala-
rını ister. 

Daha sonra öğretmen sınıfta dikdörtgen şekline benzeyen hangi nesneler olduğunu sorar. Ço-
cukların cevaplarını dinler.

Her çocuk için renkli kartonlardan dördü robotun kolları ve bacakları ardından biri başı ve biri 
de gövdesi olacak şekilde farklı boyutlarda 6 adet dikdörtgen çizer. Çocuklardan dikdörtgen şe-
killerini kesmelerini ve robot olacak şekilde bir araya getirmelerini ister. 

Yapılan etkinlikler çocuklar tarafından sınıf duvarlarında sergilenir. 
Dikdörtgenin iki uzun ve iki kısa kenarına dikkat çekilir, köşe ve kenar kavramları vurgulanır.
El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkinlik 2 kitabından( Sayfa 32) dikdörtgen şekli çalışma sayfası ya-

pılır 
Güneş açacak. (Eller yukarı ve yanlara doğru sallanır.)
Fidanlarım büyüyecek, sebzelerim olacak. (Yerden yavaş yavaş kalkılır.)
Çiçeklerim açacak. (Eller açılarak hareket ettirilir.)
Her taraf mis gibi kokacak. (Koklanır.)

Çocuklardan pastel boyalarını kullanarak hayallerindeki bahçenin resmini yapmaları ve sonra 
sınıf duvarına asarak sergilemeleri istenir.

Aile Katılımı
• Ailelere çocuklarıyla evde bulunan dikdörtgen şekillerini bulma 

oyunu oynamaları istenir.

Öneriler

Çocuklara gerçek bir robot yapacak olsaydınız, robotun ne 
yapmasını isterdiniz? gibi sorularla sohbet edilebilir. 



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Ressam 
Etkinlik Çeşidi: Oyun / Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K10: Mekânda konum alır.
DG-K2: Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
SDG-K15: Gerektiğinde liderliği üstlenir. 
Sözcükler: Ressam, Renk, Ebe

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara “Ressam” oyunu oynayacaklarını söyler. Çember şeklinde durulur ve öğ-

retmen oyunun kurallarını anlatır.  Oyunda bir ebe seçileceğini, seçilen ebenin “ressam” olacağını 
söyler. Ardından tekerleme söylenir: 

Ressam ressam baksana bana,
Hangi renk lazım, söyle bana!
Tekerleme bittiğinde ressam olan çocuk bir renk söyleyecektir ve söylenen renk bulunmalıdır. 

Aksi takdirde ressam renk söylemeyenleri yakalar. İlk oyun deneme olarak oynanır ve her çocuk en 
az bir kez ressam olana kadar oyun sürdürülür. 

Aile Katılımı
• Ailelere çocuklarıyla meslekler ve çocuklarının en sevdiği meslekler hakkında sohbet etmeleri 

istenir.

Öneriler

Çocuklarla Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda kullanılan renkler hakkında ko-
nuşulabilir.  

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Bugün hangi etkinliği yapmak sizi daha çok mutlu etti?
Sınıfımızda dikdörtgen şekline benzeyen neler var?
Bugün hangi şekli öğrendik?
Ressamlar ne yapar? Neler kullanırlar?  
Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi günler, Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme
EK- 1: Kaplumbağa Terbiyecisi Görseli



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle 
ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yö-
nünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları büyük bir kâğıda yazılı “Merhaba” 
pankartıyla karşılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen ço-
cukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla 
sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yapar-
ken dramatik oyun alanında kurulan çiçekçi standını da değerlendirebilirler. “Mer-
haba” yazısını taklit ederek yazmak isteyen çocuklar için yazı yazma alanı belirle-
nir. Yazma alanına A4kağıtları, oluklu mukavva, keçe, eva vb. materyaller ile kuru 
boya, pastel boya, keçeli kalem vb. malzemeler koyularak yazma denemeleri 
yapılır. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma 
ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.  

Temizlik, Beslenme, Temizlik
  Çocuklar temizlik için çocuklar sıra olur, bu esnada 

“Temizliği Severiz” tekerlemesi söylenir. Tekerleme eşliğin-
de lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygu-

lanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki 
aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar 
edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:27 Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 
Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar 
tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa 
sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, 
hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri des-
teklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da teker-
lemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen 
kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans 
ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.Öğ-
retmen çocuklara ressam görselini (Ek-1) göstererek “Çocuklar sizce Ressam ne 
düşünüyor olabilir?” diye sorar. Çocukların cevaplarını dinler. Çocukların cevap-
larına göre “Ne olursa böyle düşünürdün? Böyle düşünürsen ne hissederdin?” 

gibi sorular sorarak duygularının nedenleri hakkında sohbete devam eder, 
sohbeti derinleştirir. Bütün çocukların kendini ifade etmesine fırsat 

verilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Çocuklara Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tabloda bulunan “Ney Sesi” 
dinletilir. Müzik eşliğinde dans ederek “Sandalye Kapmaca” oyunu oynanır. 
Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Öneri olarak “Sarı Martı ile Meşe Ağacı”  (Yazar: Aydoğan Yavaşlı 
/ Kırmızı Kedi Yayıncılık) adlı resimli çocuk kitabı ya da “Bahçenin Şar-
kısı / (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı resimli çocuk kitabı 
çocuklarla etkileşimli bir şekilde okunur. Öykünün sesli betimlemesine ve 
dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Turuncuyu Öğreniyoruz 
Etkinlik Çeşidi: Fen Etkinliği, Okuma-Yazmaya Hazırlık/ Bütünleştirilmiş Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
MBG- K4: İleriye/ geriye doğru birer ritmik sayar.
K5: Nesne/ varlığın adını, rengini söyler.
K12: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. 
DG- K10: Görsel materyalleri inceler.
K10: Görsel materyalleri açıklar.
K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
MG-K4: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenen nitelikte çizer. 
Materyaller: El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkinlik Kitabı 1, sarı- kırmızı renklerde parmak boyası 

ya da sulu boya, turuncu renk kalem, kilitli buzdolabı poşeti 
Kavramlar: Turuncu

Öğrenme Süreci
Öğretmen, çocuklardan bildikleri tüm renkleri saymalarını ister.  Renk isimleri söylendikten sonra 

sarı ve kırmızı renkte parmak boyaları ya da sulu boyalar gösterilerek buzdolabı poşetinin içine 
aralarında boşluk olacak şekilde koyar. Öğretmen çocuklara “Sizce bu iki rengi karıştırırsam han-
gi renk oluşur?” diye sorar. Çocukların cevaplarını dinler ve tüm çocukların görebileceği şekilde 
buzdolabı poşetindeki sarı ve kırmızı renkleri karıştırır. Ortaya çıkan renk incelenir. Her çocuğun 
renkleri karıştırarak turuncu rengi bulmasına fırsat verilir. Turuncu renk kalemler kullanılarak “El Ele 
Okul Öncesi Eğitime Etkinlik Kitabındaki ( Sayfa 50-51) çalışma sayfası yapılır.

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla evde bulunan turuncu renkteki nesneleri bulma oyunu oynamaları istenir.  

Öneriler

• Çocukların parmak izlerinin çıkarılmasına fırsat verilir. Parmak izleri incelenir. 



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün yapmaktan hoşlandığın bir etkinlik var mıydı? 
• Bugün hangi renkleri karıştırdık ve hangi rengi elde ettik?
• Sınıfımızda turuncu renkte neler var?
• Arkadaşlarınla grup olmak nasıldı? 
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi günler, Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Müzikle Resim Yapıyoruz 
Etkinlik Çeşidi: Türkçe- Müzik Etkinliği/ Birleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG- K10: Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
SDG- K3: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
MG-K4: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şeklide bir araya getirir.
K5: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. 
Materyaller: Müzik çalan dijital bir araç, oyun hamurları, bloklar, boya kalemleri, A4 kâğıt-

ları, elişi ya da krepon kâğıtları gibi malzemeler.
Sözcükler: Sanat eseri, takım

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara sınıfta bir sergi yapmak istediğini söyler. Çocukları sınıf mevcuduna 

göre 4 ya da 5 kişilik gruplara ayırır. Her gruba değişik malzemelerin olduğu bir masa verilir. 
Ardından çocuklardan sınıfta yapılacak olan sergi için kendi gruplarına ait masalardaki 
malzemeleri kullanarak bir sanat eseri oluşturmalarını ister.

Gruplar sanat eserlerini oluştururken öğretmen çocuklara Vivaldi’nin Dört Mev-
sim konçertosunu dinletir. Eserlerini dans ederek oluşturmalarını ister. Oluşturulan 
eserlere her grup tarafından isim verilir ve eserleri sergileme sorumluluğu da 
çocuklara verilir. Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla Türkiye’de bulunan tarihi eserler 
(Nemrut Dağı, Kapadokya, Pamukkale, Truva Antik Kenti vb. ) 
hakkında sohbet etmeleri istenir.  

Öneriler

Dinledikleri Vivaldi’nin Dört Mevsim konçertosunda hangi mü-
zik aletlerinin kullanılmış olabileceği hakkında sohbet edilebilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama söz-
cükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek se-
lamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı olarak el şeklinde kukla 
hazırlar ve çocuklarla merhaba diye tokalaşarak karşılama seremonisi olur. (Ek- 1)

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen 
çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de 
onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar 
tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan çiçekçi standını da değerlendi-
rebilirler. “Eldiven” şekli yapmak isteyen çocuklara farklı dokuları olan kumaşlarla 
hazırlanan çalışma alanı oluşturulur. İsteyen çocuk keserek isteyen çocuk çize-
rek farklı dokudaki kumaşlarla eldiven tasarlama çalışması yapar. 

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şıklatma 
ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.  

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Temizliği Severiz” teker-

lemesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü 
uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prose-
dürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” 
sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” pos-
terine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemek esnasında ma-
sadaki yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tek-
rarlanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü 
kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik pro-
sedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:28 Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı

Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 
Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da 
parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Bü-
yük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapıla-
bilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Duygularımızdan söz edilir. Önce öğretmen kendi duygularından örnekler vererek 
model olur. Sonra çocuklara “Bugün kendini nasıl hissediyorsun? diye sorulur. Ardın-
dan “mutluyum çünkü…”, “üzgünüm çünkü…..”, “şaşkınım çünkü…..”, “kızgınım çünkü……” 
diye duygular ve sebepleri hakkında konuşulur. Çocuklarla duygular üzerine sohbet 
ederken ilgili duygu kartları gösterilebilir. Çocuklara “Kaplumbağa Tosi”nin farklı 
duygu durumları gösterilir (Tosi görselleri) ve Tosi’nin her bir görselde kendini 
nasıl hissettiği sorulur. Çocukların cevaplarını dinlenir. Çocukların cevaplarına göre 
“Sen ne zaman kendini böyle hissederdin?” gibi sorular sorularla sohbet derinleşti-
rilir. Bütün çocukların kendini ifade etmesine fırsat verir. 



Hareket - Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler 
öğretmen eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuk-
lara fil olacaklarını ve fil gibi nefes almaları gerektiğini söyler. Bu-
rundan derin nefes alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar açılır. 
Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı iner. 
Jimnastik hareketleri için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru eğile-
rek 10’a kadar sayılır. Omuzları döndürme hareketi yapılır. Eller belde 
dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına doğru çekilerek el-
lerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. Ardından açık havada oyun etkinli-
ğine geçilir. Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir 
çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. 

Öneri olarak “Osman Hamdi Bey” ( Yazar: Nihan Güner / Pırıl Ço-
cuk Yayınları)” ya da “Yardımlaşma Halısı” (MEB- UNICEF, Eğitimde 
Birlikteyiz Serisi)” adlı e-çocuk kitabı okunabilir. Öykünün sesli betimle-
mesine ve dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşılabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Kaplumbağa Terbiyecisi
Etkinlik Çeşidi: Sanat, Matematik/ Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K4: İleriye/ geriye doğru birer ritmik sayar.
K4: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
K5: Nesne/ varlığın adını, miktarını söyler.
DG- K5: Sohbete katılır.
MG-K4: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. 
K4: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Materyaller: Fon kartonu, grapon kâğıtları, elişi kâğıtları, parmak boyası/ sulu boya, kuru 

boya, makas, yapıştırıcı, artık materyaller, El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkinlik Kitabı 2’deki 
çalışma sayfası

Kavramlar: 6 Rakamı 

Öğrenme Süreci
Öğretmen sınıfta bulunan “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunun görselini çocuklara göste-

rir. Tablo incelenir ve herkes tablo hakkındaki fikirlerini paylaşır. Bu etkinlik için önceden Kap-
lumbağa Terbiyecisi tablosu şablonu oluşturulur. Çocuklardan verilen malzemeleri ve boyaları 
kullanarak tablo şablonunu süslemeleri istenir. 

Tüm çocukların süslemesi bittiğinde tablonun adı her çocuğun etkinlik kâğıdının 
üzerine yazılır ve çocuklar tarafından sergilenir. 
• Tablodaki kaplumbağalar birlikte sayılır. El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkin-

lik Kitabı 2’deki çalışma sayfası yapılır.   (s.22.ve s.23)



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi tabloyu süsledik? 
• Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda ilgini çeken şeyler var mıdır? 

Varsa nelerdir?
• Tabloda kaç kaplumbağa vardı? Sayalım. 
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi Günler, Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Öğretmen ailelerden planlanan kültürel değerlerimiz etkinliği 

kapsamında bir adet “Türk Kahvesi” fincanı ve tabağı gönder-
melerini ister. Ayrıca drama etkinliği için aile üyelerinden birinin 
telefon numarası ile ev adreslerini yazarak çocuklarıyla gönder-
melerini ister.

Öneriler

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu süslenirken fonda Beetho-
ven’in 9.senfonisi dinlenebilir. 

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama söz-
cükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek se-
lamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları çorap kukla 
ile karşılama seremonisi olur. Kuklalar elden ele geçerek tüm çocuklar kuklaları 
konuşturur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen 
çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de 
onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar 
tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan çiçekçi standını da değerlen-
direbilirler. Fen merkezi alanına yarısına kadar dolu kavanozlar ve sarı- kırmızı 
renk krepon kâğıtları koyulur. İsteyen çocuklarla krepon kâğıtlarını yarısına 
kadar su dolu kavanozlara koymaları ve sudaki değişiklikleri gözlemlemeleri 
için rehberlik edilir.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el şık-
latma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar temizlik için sıra olur. “Temizliği Severiz” tekerlemesi eş-

liğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. 
“30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşa-
malar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tek-
rar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat 
çekilir. “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan 
yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına 
uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar 
uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:29



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler 
tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şar-
kı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok se-
vilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya 
da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.Çocuklarla çem-
ber şeklinde oturulur. Evden gönderilen Türk Kahvesi fincanları ve tabakları incelenir. Her 
bir fincanın varsa üzerindeki desenler hakkında konuşulur. Öğretmen de getirdiği öğütül-
müş Türk kahvesini çocuklara koklatır. Türk kahvesinin yanına olanaklar ölçüsünde sınıfa 
Türk lokumu da getirilebilir. Kokusunu nasıl buldukları sorulur. Cevaplar alınır. Çocuklara 
hayatlarında hiç Türk kahvesi deneyip denemedikleri sorulur. Denemeyen çocuklar için 
cezve ile Türk kahvesi pişirilir. Şekersiz yapılırsa kahvenin acı olacağı, şekeri çok koyarsak 
kahvenin tatlı olacağı açıklanır. Kahveden çocuklara bir yudum tattırılır. Tadını nasıl bul-
dukları sorulur ve cevaplar alınır. Kahvenin telvesi incelenir. Türk kahvesi üzerine söylenen 
“Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” sözü söylenir. Çocukların bu sözden ne anladıkları so-
rulur ve ardından açıklanır. Türk kahvesini tüm dünyaya Türklerin tanıttığı söylenir. Gurur 
duyulacak bu kültürel değerimiz için çocuklarla bir köşe hazırlanır. Bu alana cezve, 
öğütülmüş kahve, kesme şeker ve kahve fincanları konur. “Osmanlı’nın Kahveyle Ta-
nışması” videosu EBA’dan izlenir.

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Müzik ve Açık Havada Oyun

Öğretmen sınıfta bulunan müzik aletlerini kullanarak ço-
cuklara öğrettiği şarkıların melodilerini oluşturur. Hangi şar-
kıyı çaldığını çocukların bilmesini ister. Ardından şarkı hep 
birlikte müzik aletleriyle ritim tutarak söylenir.  Çocuklarla 
bahçeye çıkılarak “Mendil Kapmaca” oyunu oynanır. Ardın-
dan açık havada serbest oyun etkinliğine geçilir. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir 
çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. *Öneri olarak “Bir Kedi On Fare” (Yazar: Duygu Yardımcı 
/ Kumdan Kale Yayınları)” ya da “Fırat ve Lokum/ (MEB- UNICEF, 
Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı e-çocuk kitabı çocuk kitabı okunabi-
lir. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu karekod aracılığıyla 
ulaşılabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: 6 Rakamını Öğrenelim
Etkinlik Çeşidi: Sanat, Matematik/ Birleştirilmiş Etkinlik, Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K4: İleriye/ geriye doğru birer ritmik sayar.
K4: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
K5: Nesne/ varlığın adını, miktarını söyler.
DG- K5: Sohbete katılır.
SDG- K7: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
MG-K4: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. 
K4: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Materyaller: 6 rakam şablonu, artık materyaller, taşlar, el işi kâğıtları, grapon kâğıtları, ince 

bulgur, boncuklar gibi çeşitli malzemeler 
Kavramlar: 6 Rakamı  

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocukları 4 ya da 5’er kişilik gruplara ayırır. Grupları etkinlik masalarına yönlendirir. 

Her masa için farklı malzemeler hazırlanmıştır. Çocukların bu malzemeleri incelemelerine fırsat 
verilir. Gruplar için hazırlanan 6 rakam şablonu masalara koyulur. Çocuklar masalarında bulunan 
taşlar, bulgurlar, farklı türde kâğıtlar gibi çok çeşitli materyallerle 6 rakamı oluştururlar. 

Öğretmen etkinlik süresince grupların çalışmalarını gözlemler, çalışmalar hakkında grup-
larla sohbet eder.

Etkinlik bitiminde tüm gruplar diğer masaları ziyaret ederler.  Yapılan özgün ürünler 
hakkında çocuklarla sohbet edilir ve ürünler çocukların katkısıyla sergilenir. 

Aile Katılımı
Çocuklarıyla hafta sonu Türk kahvesi içmeleri ve bilenlerin kahve ritüellerini çocuklarına anlat-

maları istenir. İsteyenlerin kahvenin telvesinden sanat etkinliği yapabileceği belirtilir. 

6 rakamını yazma yönergeleri olan çalışma sayfasının çocukları tarafından tamamlanmasına 
yardımcı olmaları istenebilir.

Öneriler

Programın uygulandığı yöreye özgü kültürel değerlerden bahsedilebilir. 

6 Adlı tekerleme söylenebilir.

ALTI
Dandini de dandini

Kuyruğu yandan kedi
Eğri büğrü duruşu

Tepeli sıfır doğrusu
Adı altıdır altı
Eder kahvaltı

• “https://www.onceokuloncesi.com/tekerlemeler/alti-sayisi-ile-ilgili-tekerleme-90362.html “sitesinden alıntıdır.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Eşya Bürosu 
Etkinlik Çeşidi: Drama (Büyük Grup)

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K17: Öykünün sonuna bakarak başlangıçta ne olduğunu söyler.
DG- K8: Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. 
DG- K8: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
SDG- K10: Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
ÖBB-K7: Tehlikeli olan durumları söyler.
ÖBB-K7:  Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
ÖBB-K7: Temel güvenlik kurallarını bilir.
ÖBB-K7: Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
MATERYALLER: Yaka kartları, kayıp eşya görseli
SÖZCÜKLER: Kayıp, büro, imdat, ihbar, acil durum, künye
KAVRAMLAR: 

Öğrenme Süreci
Çocukların evden getirdikleri adres ve telefon bilgileri küçük kartlara yazılarak yaka kartı oluş-

turulur.

• Çocukların kartları boyunlarına ya da yakalarına takmaları sağlanır. Bugün bir drama etkinliği 
yapacaklarını ve etkinlikte kullanmak için her çocuğun istediği bir eşya olmaları istenir. Çocuk-
ların olmak istedikleri eşyaya karar vermesi ile oyun alanında herhangi bir yerde istedikleri gibi 
durabilecekleri söylenir. 

• Sınıfın bir duvarına da “Kayıp Eşya” yazısı görseli asılır. Çocukların görseli fark etmesi sağlanır. 
Ardından görselde yazılan yazı ile yazının ne anlama geldiği çocuklara açıklanır.

• Öğretmen çocuklara büro görevlisi olduğunu ve yeni gelen kayıp eşyaların kaydını yaptığını, böy-
lece eşyasını arayan kişilerin eşyalarını daha kolay bulmasına yardımcı olduğunu anlatır ve rolde 
tekniği ile “Bu kayıp eşya bürolarında da ne kadar çok eşya oluyor. Her gün yeni eşyalar geliyor 
ve hepsini kaydetmek gerekiyor. Acaba hepsinin öyküsü nasıl? Nasıl kaybolmuşlar? Sahipleri kim? 
Buraya onları kim bulup getirmiş? Yine düşüncelere daldım. Neyse şu işime başlayayım artık.” der 
ve kâğıt kalem ile bir çocuğun yanına gider.

• Çocuk bir eşyaymış gibi incelenir. “Eşyalar keşke dokunduğumda öykülerini, buraya nasıl gel-
diklerini anlatsa. Eşyaların üzerinde künyeler var. Acaba ne yazıyor?” der. Rolden çıkarak 
“Çocuklar biliyor musunuz? Bugün büroya gelen eşyalar dokunulduğunda konuşuyormuş.” 
der. “ Sizlerde birer eşya olduğunuz için kime dokunursam konuşabilir. Nasıl kayboldu-
ğunuzu, buraya nasıl geldiğinizi, Sizi kimin, nerede, nasıl bulduğunu anlatabilirsiniz.” 
Der. Ardından  öğretmen çocuklara künyelerinde yazan adres ve telefon 
bilgilerini bilip- bilmediklerini sorar.

• Öğretmen her çocuğa sıra ile dokunur ve öykülerini/ duygularını anlatmalarını ister. Çocuk-
lar öykülerini/ düşüncelerini anlatırken öğretmen büro görevlisi rolüyle her çocuğun bilgileri 
not ediliyormuş gibi yapar.

• Tüm çocukların drama çalışmasına katılmaları için fırsat verilir ve katılım sağlandığında ise; 
paketlenme canlandırması yapılır, eşyalar sahiplerine postalanır.

• Drama etkinliği sonunda; güvenliğimiz için ailemizin telefon numarası ve ev adresimizi bil-
memiz gerektiği çocuklara anlatılır.

• Öğretmen çocuklara kalabalık ortamlarda güvenlikleri için neler yapmaları gerektiğini, 
tehlike durumlarda neler yapmaları gerektiğini, temel güvenlik kurallarını çocuklarla sohbet 
ederek anlatır.

• Öğretmen 112 rakamı görselini yazarak, Acil durumlarda 112’yi aramaları gerektiğini ama 
Acil durum numarası 112’nin gereksiz aranmaması gerektiğini açıklar. 

!!!EBA Etkinlik Havuzu “http://okuloncesi.eba.gov.tr/etkinlik/53”‘ten uyarlanmıştır.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün grup arkadaşlarımızla iş birliği yaparak hangi rakamı oluşturduk?
• Bugün neyin tadına baktık, sence bu tat neye benziyordu? 
• Eşyanızı kaybettiğiniz oldu mu? Nasıl buldunuz?
• Siz hiç kayboldunuz mu? Ne yaptınız?
• Bir alışveriş merkezinde ailenizle birlikte gezerken kayboldunuz. Ne yapar-

sınız?
• Kimden yardım alırsınız?

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 
“İyi günler, Yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Çocuklarına bir ebeveynin telefon numarasını ve ev adresle-

rinin öğretilmesi istenir.

Öneriler

Etkinlik öncesi çocuk sayısınca eşya görselleri hazırlanarak 
çocukların görsellerden seçerek eşya olmaları istenebilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları 
karşılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba 
kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan çiçekçi 
standını da değerlendirebilirler. Fen Merkezi alanına küçük tabaklar içinde 
“kahve, çay, ıhlamur, papatya vb.” malzemeler koyulur. Çocukların şekille-
rini, kokularını incelemeleri için rehberlik edilir.

Oyun zamanı sona erdiğinde sınıf belirlenen bir stratejiyle (el 
şıklatma ya da müzik eşliğinde heykel oyunu) toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Çocuklar temizlik için sıra olur. “Temizliği Severiz” tekerlemesi eş-

liğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. 
“30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşa-
malar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tek-
rar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat 
çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yi-
yecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. 
Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına 
uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar 
uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:30



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler 
tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok 
sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans 
ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen okula gelmeden önce evde yaptığı hazırlıkları anlatır. Okula gelirken his-
settiği duygulardan bahseder. Ardından çocuklara bazı sorular sorar.  Bu sorular şunlar 
olabilir:

- Evden okula gelirken hazırlık yapıyor musunuz? Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz?
- Evden okula gelirken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 
- Okuldan eve giderken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
- Ev ile okul yolu arasında hiç sokak hayvanı, ağaç görüyor musunuz?
- Ev ile okul yolu arasında hiç yaya geçidinden geçiyor musunuz? 

Öğretmen bu ve benzeri sorular sorarak çocukların kendini ifade etmesine fırsat 
verir. Her çocuğun kendini ifade etmesi ve cevaplaması için yeterli süreyi tanır. 
Çocuklara uygun geri bildirimler sağlar. 

Hareket ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun
EBA’dan jimnastik 11- 12 videoları izlenerek hareketle-

re eşlik edilir. Çocuklarla bahçeye çıkılır ve hızlı- yavaş 
şekilde yürüme, koşma çalışmaları yapılır. Ardından açık 
havada 30 dakika serbest oyun etkinliğine geçilir. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir 
çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. 

Öneri olarak “Kütüphane Aslanı” (Yazar: Michelle Knudsen / Tu-
dem Yayınları) ya da “Kütüphanede Bir Masa / (MEB- UNICEF, Eği-
timde Birlikteyiz Serisi)” adlı e-çocuk kitabı okunabilir. Öykünün sesli 
betimlemesine ve dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşılabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Ekransız / Bilgisayarsız? Kodlama Yapıyorum 
Etkinlik Çeşidi: Matematik Etkinliği- Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır.
K19: Seçtiği çözüm yolunu dener.
DG- K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
SDG- K7: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Materyaller: Küçük kareler şeklinde kesilmiş kâğıt ya da kartonlar, küçük oyuncak hayvanlar ya 

da nesneler, Kodlama etkinlik sayfası, kalem, boya kalemleri, yapıştırıcı
Sözcükler: Ok İşareti, Kodlama, Kova
Kavramlar: Turuncu, İleri, geri, yana

Öğrenme Süreci
Ekransız / Bilgisayarsız? kodlama oyunu için birbirine eşit boyutlarda kesilmiş küçük kare 

kartonlar ya da kağıtlar hazırlanır. Sınıf zeminine 10 cm’lik kareler kesilerek 10X10 ızgara şek-
linde yerleştirilir. Bu kartlar zemine yapıştırıcı ile yapıştırılır. Nesnelerden biri robot olarak 
seçilir. Robot ızgara oyun zeminindeki tüm hayvanları, nesneleri yemek ister. Çocuklar-
dan biri robot biri de programcı olacaktır. Programcı çocuğun rolü, robot çocuğa yön 
vermek yani onu kodlamaktır. İleri, geri, yana şeklinde komutlarla robotun nesnele-
ri yemesi sağlanacaktır. Tüm çocukların robot ve programcı olmaları sağlanır. 
Daha sonra masalara oturan çocuklara kodlama çalışma sayfaları verilir ve 
yapılır.

EK 1. Kodlama Sayfası 



EK 2. Kodlama

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün keyifle yaptığınız bir etkinlik var mıydı?
• Bugün sıkılarak yaptığınız bir etkinlik var mıydı?
• Kodlama çalışması zor muydu?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi 

hafta sonları, haftaya görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelere basit ekransız/ bilgisayarsız kodlama çalışma sayfası 

göndererek, yönergelere uygun çocuklarının yapması istenebilir. 

“https://oynakodla.wordpress.com/” sitesinden özgün kodlama 
çalışmalarından yararlanabilir.

Öneriler

Renkli çıktı alma olanağı bulunamadığı takdirde ekte verilen 
kodlama sayfaları öğretmen tarafından el çizimi ile hazırlanabilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı çocukları öğretmen hayvan kuklası ile ve kullanılan hayvan kuklasının öy-
künmesiyle (Örneğin: Hoş geldiniz miyav, günaydın cik cik vb.) karşılama seremonisi olur. 

Sokak hayvanları teması için geçici öğrenme merkezi hazırlanır. Bu alanı sokak hayvanlarını 
temsilen kedi, köpek, kuş oyuncaklar, yemek ve su kabı, kartondan kulübe, yastık, minder, battaniye, 
ilgili görseller gibi malzemelerle donatır.  

• Ayrıca geçici öğrenme merkezine, taşlar, pamuk, toprak, çimenli toprak vb. malzemeler koyulur. 
Çocuklara “Sokakta yaşayan hayvanlar, hangi malzemenin üzerinde yatarsa daha rahat eder? 
” gibi sorular yöneltilir. Çocukların cevabı dinlenerek sohbet edilir.

• Dramatik oyun merkezinde bir “Veteriner Kliniği” kurulabilir. Bu alanda oyun oynamayı daha 
keyifli hale getirmek için mama, kuşyemi, aşı, şırınga, fırça, şurup, veteriner hekim önlüğü ve 
bonesi, stetoskop, reçete defteri, klinik tabelası için materyaller, kalemler, cımbız, termometre, 
dilbas, tasma, damlalık gibi çok sayıda materyal kullanılabilir. Örneğin, öğretmen desteğiyle 
veteriner tabelası, veteriner malzemeleri, hayvan isimleri, bekleme salonu, muayene odası 
gibi alanlar oluşturulur.  Bu alanlar içinde yazılı etiketler hazırlamak, reçete yazmak, ilaç 
ya da şurupların isimlerini yazmak gibi pek çok yazı deneyimi çocukların erken okur-
yazarlık becerilerini oyun içinde doğal yolla destekleyecektir. 

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğret-
men çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirledi-
ği bir stratejiyle toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf 
çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Temizlik” tekerlemesi 

söylenir ve tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

Ellerimi yıkamadan
Yemeğe başlamam asla

Islat, sabunla, yıka, durula
Kurulamayı unutma

Su, sabun ve havluyla
Elveda derim mikroplara

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki 
aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir.

 “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri 
öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü 
kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
Haftanın Teması: Sokak Hayvanları 
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:31

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler 
tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı 
ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevi-
len kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen duygu durumu kartları hazırlar. (Ek-1) Bu kartları çocuklara göstererek bazı 
sorular sorar. Soruların cevaplarını dikkatle ve etkin biçimde dinler. Çocukların cevap-
larını bitirmeleri için yeterli süre tanır. Cevaplardan yola çıkarak sohbeti derinleştirir. Bu 
sorular şunlar olabilir:

- Bu kedi sizce kendini nasıl hissediyor? 

- Sence neden böyle hissediyor olabilir? Ne olmuştur?

- Sen kendini ne zaman onun gibi hissedersin? 

- Kedi yanında olsaydı ona ne söylerdin? Ne yapardın? 

- Kedi dışında başka hangi hayvanlar böyle hissediyor olabilir? Düşünelim. 



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapı-
lır. Nefes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da yastık, 
minder gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş 
hayvanlarının nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. Baş, üç kez 
öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hareket ettirilir. 10’a 
kadar sayılır.

Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.

Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp 
daha sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar 
sayılır.

Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 
10 adım sayılır.

Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.

Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi 
yapılır.

İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.Ardın-
dan açık havada 30 dakika serbest oyun etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği 
şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

Öneri olarak “İyi Yürekli Dev Memo” (Yazar: Michelle 
Julia Donaldson / İş Bankası Kültür Yayınları) adlı resimli 
çocuk kitabı ya da “Köpeğim Aydede” (MEB- UNICEF, Eği-
timde Birlikteyiz Serisi)” adlı adlı e-çocuk kitabı okunabi-
lir. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu karekod 
aracılığıyla ulaşılabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Hafıza Oyunu
Etkinlik Çeşidi: Oyun / Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K3: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden söyler.
K3: Eksilen ve ya eklenen nesneyi söyler.
DG- K5: Konuşma sırasında göz teması kurar.
K5: Konuşmayı başlatır.
K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Materyaller: Sokak hayvanları görsel kartları
Sözcükler: Hafıza, bellek, dikkat

Öğrenme Süreci
Çocuklara bir hafıza oyunu oynanacağı söylenir.  Çember biçiminde oturulur. Oyunda bir ebe 

seçilir. Yere çeşitli sokak hayvanlarının görsel kartları yerleştirilir. Ebe seçilen kişi yerde bulunan 
hayvan resimlerine dikkatle bakar, ardından ebe arkasını döner. Bu sırada sınıftaki diğer 
çocuklar işbirliği içinde bir hayvan resmini saklar. Ebe olan çocuk, tekrar önüne döndüğün-
de yerdeki saklanan resmi hatırlamaya çalışır.  Ebenin hayvan resimlerine dikkatlice ve 
yeterli süre bakması önemlidir. İlk oyun deneme oyunudur, ardından oyuna başlanır ve 
her çocuk ebe olana kadar oyun sürdürülür.  Oyunda çocuklara hafızan çok iyi, çok 
iyi hatırladın, çok dikkatli bakmışsın, biraz daha dikkatli bak… gibi geribildirim-
ler verilebilir. 



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Sizce günün en keyifli zamanı hangisiydi?
• Çevrenizde sokak hayvanları var mı? Varsa hangi hayvanları görüyorsu-

nuz? Bu hayvanlar sizce mutlu mu? Nasıl görünüyorlar?
• Sokak hayvanları için neler yapabiliriz? 
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi 

günler, yarın görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden ertesi gün okulda yapılacak hayvan barınağı etkinliği 

için yemek ve su kapları, karton kutu, boş kutu, plastik kap, bardak 
gibi artık materyaller, arpa- buğday, ekmek istenebilir.

Öneriler

Çocuklarla sevdikleri hayvanlar hakkında sohbet edilir. Bakımını 
üstlenmek isteseler hangi hayvanın bakımını üstlenmek isterlerdi, vb. 
sorularla sohbet edilir.

Evcil hayvanı olan çocukların ailelerinden evcil hayvanlarını mi-
safir olarak okula göndermeleri istenebilir.

EK1. Duygu Durumu Kartları 

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklara 
“ Kıpırdak ile Şıpırdak/ Değerler Eğitimi Selamlaşma”  müziğini açarak kar-
şılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba 
kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan vete-
riner kliniğini değerlendirebilirler.

Müzik merkezi alanına sadece zilli ritim çubukları ile zilsiz ritim çubuklarını 
koyar. Çocukların incelemesi iki ritim çubuğu ile ritim çalışmaları yapmaları-
na rehberlik  eder. Ritim çubukları ve çıkardıkları sesler hakkında 
çocuklarla sohbet eder. Oyun zamanı sona erdiğinde öğret-
men belirlediği bir stratejiyle toplanma zamanının geldiğini 
hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Temizlik” tekerlemesi söylenir ve 

tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, du-
rula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Pro-
sedürü” posterine dikkat çekilir. 

•  “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:32



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı 
yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler 
tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı 
ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevi-
len kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da 
denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Çocuklara salyangoz görseli (Ek- 1) gösterilerek bazı sorular sorulur. Öğretmen soru-
ların cevapların dikkatle ve etkin biçimde dinler. Çocukların cevaplarını bitirmeleri için 
yeterli süre tanır. Cevaplardan yola çıkarak sohbeti derinleştirir.

Bu sorular şunlar olabilir:

- Bu salyangoz sizce ne düşünüyor olabilir? 

- Sence neden böyle düşünüyor? Ne olmuştur?
- Sen ne zaman böyle düşünürsün? 
- Salyangoz yanında olsaydı ona ne söylerdin? Ne yapardın? 

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Müzik ve Açık Havada Oyun

Ali Baba’nın Çiftliği şarkısı birkaç kez söylenir. EBA açılarak 
şarkı müziğiyle dinlenir ve eşlik edilir. Ardından dışarıya çıkılır, 
açık havada “7 Kiremit” oyunu oynanır. Ortaya üst üste yedi ki-
remit konur. Bir kişi ebe seçilir. Oyuncular sırayla 3 ile 5 metre 
mesafeden kiremitleri vurmaya çalışırlar. Üst üste dizilen kiremit-
leri düşüren olursa herkes kaçar ve ebe olan kişi onları vurmaya 
çalışır. Diğer çocuklar kiremitleri eski haline dizmeye çalışırlar.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği 
şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

Öneri olarak “Pöti” ( Yazar: Gökçe Gökçeer/ Redhouse 
Kidz Yayınları ) ya da “Kediler Ne Der?  / (MEB- UNICEF, 
Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı e-çocuk kitabı çocuk kitabı 
okunabilir. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu 
karekod aracılığıyla ulaşılabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Hayvan Dostlarımız
Etkinlik Çeşidi: Sanat Etkinliği/ Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG- K5: Sohbete katılır.
SDG- K3: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
MG-K4: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şeklide bir araya getirir.
Materyaller: Kutular, kartonlar, karton rulolar, su kabı olarak kullanılabilecek şişe, kapak, plastik 

kap gibi artık materyaller, CD, buğday- arpa, ekmek kırıntıları gibi materyaller.
Sözcükler: Dost

Öğrenme Süreci
Sokakta yaşayan hayvan dostlarımız hakkında konuşulur. Onları nerelerde ve nasıl gördüğümüz, 

neye ihtiyaçları olduğu ve bu ihtiyaçlarını nasıl giderebileceğimiz gibi konular hakkında konuşu-
lur. Çocukların karşılaştıkları sokak hayvanları ile ilgili deneyimlerini anlatmalarına fırsat verilir. 
Hayvan dostlarımız için neler yapabileceğimiz hakkında beyin fırtınası yapılır. 

Öğretmen çocuklara hayvan dostlarımız için barınak, yemek ve su kapları tasarlaya-
caklarını söyler.

Çocuklar sınıf sayısına göre 4 ya da 5’er kişilik gruplara ayrılır. Her gruba malze-
meler verilir ve bu malzemeleri kullanılarak barınak, su ve yemek kapları oluşturu-
lur. Oluşturulan ürünlerin üzerine hangi hayvan için tasarlandığı, kapların ne için 
kullanılacağı öğretmen rehberliğinde yazı ile yazılır; yazılara çocukların 
dikkatleri çekilir. Ürünler hayvan dostlarımızın kullanımı için okul 
bahçesine konulur. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, onlar için kap ve su koy-

mak, barınak oluşturmak sana kendini nasıl hissettirdi?
Bugün hangi şarkıyı öğrendik? Şarkıda hangi hayvanların seslerini 

taklit ettik?
Sokakta yaşayan hayvan dostlarımız için başka neler yapabiliriz? 
Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi günler, yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme
EK- 1: Salyangoz Görseli

Aile Katılımı
Ailelerden sokakta hayvanları hakkında çocuklarıyla soh-

bet etmeleri istenir.

Ali Baba’nın Çiftliği Şarkısının evde tekrar edilmesi istenir. 

Öneriler

• 7 kiremit oyunu için kiremit bulunamazsa kiremit yerine taş kullanılabilir. 



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları 
mor menekşe çiçeklerini yakalarına yapıştırarak karşılama seremonisi olur. 

• Öğretmen geçici öğrenme merkezine hayvanlarla ilgili dergiler, bro-
şürler, kitaplar, kutu oyunları yerleştirebilir. Sınıfta bulunan tüylü- tüysüz 
hayvanları da merkezlere yerleştirir. Onları incelemeleri için çocuklara 
rehberlik edilir. Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun 
zamanında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar 
ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler 
veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun 
alanında kurulan veteriner kliniğini değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stra-
tejiyle toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuk-
larla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Temizlik” tekerlemesi söylenir ve 

tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:33

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da 
parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. 
Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri ya-
pılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen o gün için üzerine giydiği mor renkli kıyafet, aksesuar ya da nesneyi 
göstererek çocukların dikkatini çeker. Çocuklara gösterdiği şeyin renginin onlara 
nasıl hissettirdiğini, bu renk bir şeye sahip olsalar onun ne olmasını istediklerini sorar. 
Çocukların cevaplarını dinler. Bütün çocukların kendini ifade etmesine fırsat verilir. 



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde 
yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil olacaklarını ve fil gibi nefes alma-
ları gerektiğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar 
açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik ha-
reketleri için baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları 
döndürme hareketi yapılır. Eller belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına 
doğru çekilerek ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. 

Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir. Çocuklarla bahçeye çıkılır ve ısınma 
çalışmalarından önce öğretmen çocuklara değişik hayvan resimlerini gösterir (Ek-1) ve 
çocuklardan gösterdiği hayvanların adlarını söyleyerek taklitlerini yapmalarını ister. Öy-
künme hareketlerini bazen hızlı bazen yavaş şekilde yaptırabilir. 

Daha sonra öğretmen resimleri belirli aralıklarla yere dikdörtgen şekli çizerek, şeklin 
içine resimleri koyar ve çocuklardan birini ebe olarak seçer. Ebe seçilen çocuğa top ve-
rir. Çocuklara “İstop Oyunu ”oynayacaklarını ama biraz farklı bir oyun olduğunu anlatır. 
Ebe olan çocuk yerde bulunan hayvan resimlerinden birinin adını söylemesi gerektiğini 
ve diğer çocukların adı söylenen hayvanın, resmi bulunan dikdörtgen şeklinin içinde 
olmaları gerektiği anlatılır. Hayvan resminin bulunduğu dikdörtgene zamanında 
gelmeyen çocuğun ebe tarafından topla vurulabileceği açıklanır.

Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir çocuk kita-
bı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur.

Öneri olarak ”Babaannem Kime Benziyor” (Yazar: Feridun Oral / Yapı Kredi 
Yayınları) ya da “Ahmet’in Kuşları”  / (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Se-
risi)” adlı e-çocuk kitabı çocuk kitabı okunabilir. Öykünün sesli betimlemesine ve 
dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşılabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Lavantaların, Menekşelerin Rengi Mor
Etkinlik Çeşidi: Fen, Okuma-Yazmaya Hazırlık / Bütünleştirilmiş Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K4: İleriye/ geriye doğru birer ritmik sayar.
K5: Nesne/ varlığın adını, rengini söyler.
K12: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. 
DG- K10: Görsel materyalleri inceler.
K10: Görsel materyalleri açıklar.
K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
MG-K4: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenen nitelikte çizer. 
Materyaller: Lavanta ya da menekşe çiçeği, Mavi- Kırmızı Parmak Boyası/ Sulu Boya, 2 adet 

bardak, uzun kâğıt havlu ya da uzun- ince kumaş parçası, El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkinlik Kitabı 
2. 

Sözcükler: Karışım, lavanta, menekşe 
Kavramlar: Mor

Öğrenme Süreci
Öğretmen elinde bir menekşe çiçeğiyle öğrenme sürecini başlatır. Çiçeği herkesin inceleme-

sini, koklamasını ardından bu güzel çiçeğin onlara ne hissettirdiğini söylemelerini ister. Özellikle 
çiçeğin rengine dikkat çekerek bu rengi birlikte oluşturmayı teklif eder. Çocuklara istedikleri iki 
rengi karıştırmalarını söyler. Çocuklar denerler. Mor menekşenin rengini bulmaya çalışırlar. Bir süre 
denemeden sonra öğretmen kırmızı ile mavi renkleri karıştırır ve çocuklara gösterir. Her çocuğun 
karışım yaparak mor rengi bulmasına fırsat verilir. 

Daha sonra öğretmen çocuklara bardakları gösterir. Parmak boyası/ Sulu boya kullanılarak bir 
bardağa mavi diğer bardağa kırmızı boya koyar ve su ile karıştırır. Sonra bardakları çocukların 
rahat görebileceği bir yere koyar. Her iki bardaktaki boyalı sulara temas edecek şekilde kâğıt 
havluyu ya da ince- uzun bez parçasını koyar. Koyduğu kâğıt havluyu ya da ince- uzun bez parça-
sındaki renk değişimini çocuklarla birlikte gözlemler.

El Ele Okul Öncesi Eğitime Etkinlik Kitabı 2’deki çalışma sayfası mor kalemler kullanarak yapılır 
(s12. ve s.13).



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Bugün hangi etkinliği yapmak sizi daha çok mutlu etti?
Bugün okulda sıkıldığınız bir an oldu mu? 
Bugün hangi renkleri karıştırdık ve hangi rengi elde ettik?
Sınıfımızda rengi mor olan neler var? 
Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi günler, yarın görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme
EK- 1: Görsel gelecek

Aile Katılımı
Evde veya çevrede bulunan çiçekler ve renkleri hakkında 

sohbet etmeleri istenir. 

 

Öneriler

Çocuklara isterlerse buldukları mor renk ile menekşe resmi çizebilecekleri 
söylenir. Çizim yapmak isteyen çocuklara çizim yapabilmeleri için fırsat verilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi kar-
şılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Günün farklı başlangıcı sınıf 
tavanına yükselmiş aynı renk 7 adet uçan balonla çocukları karşılama 
seremonisi olur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan 
veteriner kliniğini de değerlendirebilirler.

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında 
öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem 
notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük 
bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında 
kurulan veteriner kliniğini değerlendirebilirler.

Drama merkezi alanına büyüteç, gözlük, güneş gözlüğü, fular vb. ak-
sesuarlar koyulur. Çocuklara hangi aksesuar ile daha iyi görebildikleri 
hakkında soru sorularak materyalleri incelemelerine rehber olunur. Oyun 
zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma za-
manının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Temizlik” te-

kerlemesi söylenir ve tekerleme eşliğinde lavaboya gi-
dilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç se-
nin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar 
vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” söz-
cükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama 
Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte 
bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen ta-
rafından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına uygun 
davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun 
sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik pro-
sedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:34



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söyle-

nir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek 
erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi ço-
cuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır 
ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, 
mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel 
olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kart-
lar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim 
becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası 
kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar ta-
rafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında 
ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı ço-
cuklarla paylaşılır.

Çocuklarla “Biz tam 7 Cüceyiz” şarkısı söylenir. Ardından öğretmen 1’den 7’ye 
kadar sayacağını ama 7 demeyeceğini, tam o sırada 7’yi çocukların yedi de-
mesi gerektiğini söyler. Yavaş sayar, hızlı sayar, melodili sayar ve her seferinde 
6’dan sonra çocukların 7 demesini bekler. 

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun Zamanı

Kırmızı Balık şarkısı öğrenilir. Şarkı söylenirken müzik 
aletleriyle ritim tutulur. Açık havada oyun zamanında “Kır-
mızı Balık” oyunu oynanır ve ardından 30 dakika serbest 
oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Zamanı

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir çocuk kita-
bı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur.

Öneri olarak “Duvar” (Yazar: Jon Agee / Domingo Yayınları) ya da “Dans 
Zamanı”  / (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı e-çocuk kitabı çocuk 
kitabı okunabilir. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu karekod aracılı-
ğıyla ulaşılabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: 7 Rakamını Öğrenelim
Etkinlik Çeşidi: Sanat, Okuma- Yazmaya Hazırlık Etkinliği / Bütünleştirilmiş Bireysel ve Küçük 

Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K4: İleriye/ geriye doğru birer ritmik sayar.
K4: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
K5: Nesne/ varlığın adını, miktarını söyler.
DG- K5: Sohbete katılır.
SDG- K7: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
MG-K4: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. 
K4: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Materyaller: Renkli kâğıttan aynı renkte kesilmiş küçük daireler, saymak için fasulyeler, nohutlar, 

ataşlar gibi küçük materyaller, 2 adet Kraft kâğıdı, artık süsleme materyalleri 
Kavramlar: 7 Rakamı

Öğrenme Süreci
Çocuklarla haftanın günleri sayılır, birlikte 7 parmak sayılır, sınıftaki bloklar sayılır, 7 çocuk sayılır, 

İstanbul’un 7 tepe görseline bakılır ve tepeler sayılır, Türkiye’nin coğrafi haritasından yedi bölge 
sayılır, Pamuk Prenses ’in 7 cüceleri sayılır. Çocuklarla tavandaki balon sayısına dikkat çekilir.

Çocuklara fasulyeler, nohutlar, ataşlar, küçük daire kâğıtlar verilir. Verilen materyallerden 7 
adet sayılması istenir. 

Çocuklarla 7 rakamını yazma çalışması yapılır ve yanına 7 tane küçük daire yerleştirilir. 

Çocuklar iki gruba ayrılır. Her bir gruba artık materyaller verilir ve hazırlanan dev 7 
görselleri işbirliğiyle süslenir. Yapılan çalışmalar sınıfta sergilenir. 

Aile Katılımı
• Ailelerden çocuklarıyla “7 nesne bul” oyunu oynamaları istenir. 

Öneriler

Sınıftaki çocuk sayısı yedi katı kadarsa, çocuklar yedişerli grup-
lara ayrılabilir. 

• Yedili grup olamayan grup olursa yedili grup olmaları için kaç 
çocuğa daha ihtiyaç olduğu vb. sorular sorulabilir.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Ormanımı Koruyorum 
Etkinlik Çeşidi: Drama Etkinliği/ Büyük Grup

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K19: Problemi söyler.
BG- K19: Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 
BG- K19: Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. 
BG- K19: Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. 
DG- K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
DG- K8: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
SDG-K12: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
SDG- K13: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
SDG- K13:  Çevredeki güzelliklere değer verir. 
MATERYALLER: Hayvan Maskeleri
SÖZCÜKLER: Engel, Orman
KAVRAMLAR: Kirli-Temiz

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara temiz ve kirli orman görselleri (Ek-1) gösterir ve görseller hakkında 

sohbet eder. Ormanlarda birçok ağacın olduğunu, içerisinde hayvanların yaşadığını anla-
tır. Ormanın faydaları hakkında sohbet eder (Ormanın havayı temizlediği, birçok hayva-
nın evi olduğu, çok yağmur yağdığında sel olmasını önlediği vb.). Ormanları korumak 
için neler yapılması gerektiği hakkında tartışılır.

Sohbetten sonra çocuklara orman ile ilgili bir hikâye anlatılır.

Ormanımı Koruyorum
Hayvanlar ormanda oyun oynuyorlar ve çok eğleniyorlardı. Kuşlar uçuyor, kelebekler havada 

dans ediyor, tavşanlar zıplıyor, sincaplar ağaçtan ağaca geziyordu. Oyun oynarken aniden bir 
gürültü geldi, hepsi bir yana kaçışıp ağaçların arkasına saklandılar. Sesin nereden geldiğini an-
lamaya çalıştılar. Aaaa! O da ne? Bir grup insan arabalarıyla ormana gelmiş, piknik sepetlerini 
çıkarıp yemeklerini yiyorlardı. Bu insanlar bağıra çağıra oyun oynuyor, ağaçların üzerine resimler 
yapıyor ve sağa sola çöplerini atıyorlardı. Hava kararmak üzereyken piknik yaptıkları alandan 
çöpleri toplamadan ayrıldılar. Arkalarında büyük bir çöp yığını bırakmışlardı. O güzelim ormanın 
görüntüsünden geriye çirkin bir orman görüntüsü kalmıştı.

Ormanda yaşayan hayvanlar saklandıkları yerden çıkarak neler olduğunu anlamaya çalıştılar. 
Çevrede bırakılan çöplere bakarak üzgün bir şekilde ormanı temizlemeye başladılar. (Çocuklara 
hayvanların neden üzüldükleri sorulur?)

Günler geçti… Bir gün yine ormanda hayvanların alışık olmadığı sesler gelmeye başladı. Hay-
vanlar (Çocuklarda olan maskelerin isimleri söylenir.) insanların geldiğini anlayıp tekrar ormanın 
görüntüsünün çirkin hale gelmesini istemedikleri için onlara güzel bir ders vermek istediler. Neler 
yapabiliriz diye düşünmeye başladılar. (Neler yapabilirler?, sorulur.). Ormanın girişine geldiler ve 
insanlar tam girmek üzereyken tüm hayvanlar el ele tutuşarak girmelerine engel oldular. İnsanlar 
karşılarında hayvanları görünce çok şaşırdılar ve neden girmelerine engel olduklarını merak ede-
rek sordular; Bizi niçin ormana almıyorsunuz? Hayvanlar da: “Daha önce geldiğinizde arkanızda 
çöplerinizi bırakıp güzel ormanımızı yani bizim evimizi kirlettiniz? “ dediler. İnsanlar yaptıkları ha-
tayı fark ettiler. Çok üzüldüklerini söylediler. Bundan sonra daha saygılı davranacaklarını, hatta 
başka insanların da aynı hatayı yapmamaları için ‘ormanda uyulması gereken kuralları’ yazarak 
ormanın girişine asacaklarını söylediler.

Hayvanlarla birlikte hemen kuralları yazmaya başladılar (Kuralların neler olabileceği çocukla-
ra sorulur.). Ağaçlara ve hayvanlara zarar vermemek, onları korumak, çöpleri toplamak, ormanda 
yangın çıkarsa hemen 177’yi aramak vb.

Hayvanlar, insanların hatalarını anladığını görünce, ormana girmelerine izin verdiler. Birlikte oy-
nadılar, eğlendiler, yemek yediler, çöplerini topladılar, hayvanlarla vedalaşıp ormandan ayrıldılar.

E. Dönmezler

Öğretmen hikâye anlattıktan sonra, hikâyede geçen karakterlerin (ağaç, hayvan ve insan) rol 
dağılımı çocukların istekleri doğrultusunda yapar, ardından hikâye canlandırılır.

Ağaç ve hayvan rolünü canlandıracak olan çocukların maskeleri çocuklarla birlikte yapılır.

!!!EBA Etkinlik Havuzu (http://okuloncesi.eba.gov.tr/etkinlik/164) ‘ten uyarlanmıştır



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi ekinlik sizi daha çok mutlu etti? Neden?
• Bugün etkinlikte hangi rakamı yaptık?
• Rakamı değişik malzemeler ile yapmak sizi mutlu etti mi?
• Ormanda hangi hayvanlar vardı?
• Ormanda uyulması gereken kurallar nelerdir?
• Gitmek istediğin bir yere seni almazlarsa ne yaparsın?
• Evinizde uyulması gereken kurallar var mı? Bunlar nelerdir?
• Sınıfta uyulması gereken kurallar nelerdir?
• Sokakta uyulması gereken kurallar nelerdir?

Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 
“İyi günler, yarın görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme
EK- 1: Görsel gelecek

Aile Katılımı
• Birlikte ormanda piknik yaparak ardından çevre temizliği yapabilirler.

Öneriler

Drama etkinliği için sınıfta maske yoksa önceden görselleri alınarak ço-
cuklarla hazırlanabilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi kar-
şılama sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Günün farklı başlangıcı 
dikdörtgen bir kukla ile çocuklara “Merhaba benim adım dikdörtgen, 
senin adın ne? diyen bir kuklanın karşılama seremonisi olur.Çocuklar 
tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen 
çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında 
kurulan veteriner kliniğini değerlendirebilirler.Oyun zamanı sona er-
diğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma zamanının gel-
diğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Temizlik” tekerlemesi 

söylenir ve tekerleme eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” slo-
ganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabun-
la, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yi-
yecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrar-
lanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü 
kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temiz-
lik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih : …/ …/ 202.
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:35



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söyle-

nir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek 
erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi ço-
cuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır 
ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, 
mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel 
olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kart-
lar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim 
becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası 
kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen 
şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar ta-
rafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında 
ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı ço-
cuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklarla birer şerit hazırlar. Sınıfta kocaman bir dikdörtgen 
oluştururlar ve o dikdörtgenin kenarlarının üzerine otururlar.  Ardından çocuklar-
la sohbete devam edilir. Oluşturulan şekle dikkat çekilir.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

EBA’dan jimnastik 13- 14 videoları izlenerek hareketlere 
eşlik edilir. Açık havada oyun etkinliğine geçilir. Öğretmen 
çocuklara değişik hayvanların isimlerini söyler ve çocuklar-
dan gösterdiği hayvanların yürüyüşlerini taklit etmelerini is-
ter. Daha sonra her çocuk bir hayvan adı seçer ve hayvan 
istopu oynanır.  Bahçede 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Zamanı

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir çocuk kita-
bı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur.

Öneri olarak “Nokta” (Yazar: Peter Reynolds / Altın Kitaplar Yayınları) ya da 
“Kedili Öykü”  / (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı e-çocuk kitabı 
çocuk kitabı okunabilir. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu karekod 
aracılığıyla ulaşılabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Bulut Dansı/ Neye Benziyor?
Etkinlik Çeşidi: Müzik- Fen Etkinliği/ Bütünleştirilmiş- Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır.
K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar.
DG- K1: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. 
K2: konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
K7: Sözel yönergeleri yerine getirir.
K10: Görsel materyalleri inceler.
K10: Görsel materyalleri açıklar.
K10: Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
SDA- K3: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
MG-K4: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenen nitelikte çizer. 
K5: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
K5: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Materyaller: Hava- doğa olayları sesleri, Dışarıda Güneş Varsa Alkışla şarkısı, fotoğraf çekmek 

için cihaz, boya kalemleri 
Sözcükler: Bulut, hava- doğa olayları, yağmurlu, rüzgârlı, dolu, sis, kar, gözlem

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklardan el ele tutuşarak çember olmalarını ister. Çocuklara hava- doğa olayla-

rından bazı sesler dinletir. (Yağmur, rüzgâr, dolu vb.) çocukların seslerin neler olabileceği hakkında 
tahminde bulunmaları ister. Çocukların tahminleri dinler. Gerektiğinde öğretmen sesleri  tahmin 
etmek için çocuklara  rehberlik eder. Daha sonra çocuklara birer küçük bulut olduklarını ve rüzgâr 
oluşturduklarını söyler. Hızlı- yavaş şekilde nefes açma çalışması yapılmasına öğretmen rehberlik 
eder.  

Nefes açma çalışmaları sonrası öğretmen çocuklara doğada yağmur, dolu,  rüzgâr 
gibi bazı hava/ doğa olaylarının olduğunu açıklar. Öğretmen çocuklara; “Çocuklar 
şimdi size yağmur yağıyor dediğimde ellerinizi şıklatacaksınız, dolu yağıyor dediğimde 
ayaklarınızı yere vuracaksınız, rüzgâr esiyor dediğim de ise ellerinizi birbirine vuracak-
sınız.” der ve çocuklara bedenleriyle ritim tutma çalışmasını yaptırır.

“Dışarda Güneş Varsa Alkışla” şarkısı ile hava durumlarıyla ilgili şarkı çocuklarla bir-
likte söylenir. Daha sonra öğretmen hareketli bir müzik açar ve “Hadi minik bulutlar, 
şimdi gökyüzünde istediğiniz gibi dans edebilirsiniz.” der. Çocukların hareketli müzikte 
özgün dans etmeleri için fırsat verilir.Müzik etkinliği sonrası çocuklarla bahçeye çıkılır. 
Çocuklara bulutları gözlemlenecekleri açıklanır. Bahçede çimenli alan varsa çocuklarla 
çimenlerin üzerine yatılır ve gökyüzündeki bulutlar gözlemlenir. Bulut şekilleri hakkında 
çocuklarla sohbet edilir.

Öğretmen çocukların benzetme yaptıkları bulutların fotoğraflarını çeker. Dışarıda 
bir süre daha gözlem yapıldıktan sonra çekilen fotoğrafların çıktısını alır ve fotoğrafları 
çocuklara vererek benzettikleri şekilde bulut fotoğraflarını tamamlamalarını ister. Ça-

lışmalar bitince ürünler sınıfın uygun yerinde sergilenir. 

Sohbetten sonra çocuklara orman ile ilgili bir hikâye anlatılır.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
Dikdörtgen kuklası elden ele gezer ve çocuklar kuklayı konuşturarak 

vedalaşırlar. 
Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“İyi hafta sonları, haftaya görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Çocuklarına hafta sonu ev temizliğinde çocukların yapabilecekleri so-

rumluluklar vermeleri istenebilir. Örneğin çamaşırları makineye yerleştir-
mek, yemek masasına tabak, çatal, bıçak ya da kaşıkları dizmek, odasını 
düzenlemek, tozları almak gibi sorumluluklar yaşına uygundur. 

Öneriler

Hava durumu o gün bulut gözlemi yapmak için uygun değilse bulut re-
simlerinin çıktısı hazır olarak da alınabilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edi-
lir. Günün farklı başlangıcı çocukları çöp poşetinden yapılmış bir kıyafet giyerek karşılama 
seremonisi olur. 

Öğretmen çocuklarla birlikte geri dönüşüm ile ilgili bir geçici öğrenme merkezi hazırlar. Bu 
merkeze gazete, pipet, çeşitli şişeler, boncuklar, tuvalet kâğıdı ruloları, bant gibi geri dönüşüm 
malzemeleri yerleştirir. Çocuklara bu malzemeleri kullanarak ürünler oluşturabilecekleri, oyun-
lar oynayabileceklerini söyler. Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun za-
manında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. 
Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan veteriner kliniğini de-
ğerlendirebilirler. Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir 
stratejiyle toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuk-
larla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi eşliğinde 

lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniye-
de güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. 
“Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış 
olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına 
uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler söylen-
mesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Geri dönüşüm 
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:36



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen 

bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık beceri-
lerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri 
günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, 
yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımız-
da gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim bece-
rileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar 
edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. 
Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. 
Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara meslekler durum kartlarından “Berber” kartını alır ve çocuklara gös-
termeden yanına bir çocuğu davet eder.  Çocuğun saçını kesme hareketi yapar ve çocuk-
lara ne yaptığını sorar.  Çocukların cevapları dinlenir, ardından berberlik mesleği tanıtılır. 
Örneğin: “Berberler, erkeklerin saç ve sakallarını kesen kişilerdir.” gibi bir açıklama yapıla-
bilir. Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için onlara yeterli süre tanır. 
Çocukların cevaplarını dinlemek için sabırlı davranır ve sözlerini kesmeden saygıyla dinler. 
Örnek sorular şunlar olabilir: 

• Siz hiç berbere gittiniz mi? 
• Berber dükkanlarında neler var? 
• Saçımızı kestirmek ya da yaptırmak için başka nereye gideriz? gibi sorular sorar.
• Berberler, kuaförler hangi aletleri kullanırlar? 
• Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

• Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapılır. Ne-
fes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da yastık, minder 
gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanları-
nın nasıl yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

• Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 
• Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hareket 

ettirilir. 10’a kadar sayılır.
• Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.
• Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp daha 

sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.
• Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar sayılır.
• Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla yürünür. 10 adım 

sayılır.
• Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.
• Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.
• İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.
• Yer minderlerinin etrafından dönülür, üzerinden atlanır ve minder üzerinde yuvarlanma 

hareketi yapılır. 
• Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Zamanı

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen 
resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şe-
kilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Üç Gözlü Kurbağa” (Yazar: Olga De Dios 
/ Mikado Yayınları)” adlı kitap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Geri Dönüşüm 1- Atık Avcıları 
Etkinlik Çeşidi: Fen, Türkçe, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık  - Bütünleştirilmiş Büyük Grup

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K3: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. 
BG-K19: Problemi söyler. 
BG-K19: Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 
BG-K20: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
BG-K20: Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.
DG-K7: Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
SDG-K13: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Materyaller: Çöp kovası, kraft kâğıdı, küçük yapışkanlı kâğıtlar, boya kalemleri, yapıştırıcı
Sözcükler: Atık, çöp, geri dönüşüm
Kavramlar: Az-Çok

Öğrenme Süreci
• Çöp kovasının üzerine üzgün bir ifade yapıştırılarak çocuklara çöp kovasının neden üzülmüş ola-

bileceği sorulur ve çocukların düşüncelerini paylaşmaları istenir. 
• Bazı insanların zaman zaman onu görmezden geldiği, çöpleri yerlere attıkları ve çöp kutusunun 

da bu duruma üzüldüğü ifade edilir.
• Çöp kovasını en çok üzen şeylerden birinin ona çöp değil; geri dönüşebilir atıkların atılması ol-

duğu belirtilir.
• “Atıklar neler olabilir?” sorusu sorulur. Cevaplar paylaşıldıktan sonra hep birlikte Çevko Vakfı’nın 

hazırladığı “Ambalaj atıkları çöp değildir.” başlıklı film izlenir.
• Çocukların izledikleri filmi yorumlamaları istenir. 
• Çocuklara “Birer atık avcısı olmak ister misiniz? diye sorulur. Ardından okulun farklı bölümlerindeki 

çöp kovalarını aramaları, bulmaları ve çöp kovalarının içine neler atıldığına bakmaları istenir. Bu 
görev kapsamında okulda çalışan kişilerden de bilgi alınabilecektir. 

• Sınıfa dönülür. Çocuklardan gördüklerini yani çöpe atılan şeylerin resimlerini renkli küçük yapış-
kan kağıtlara çizmeleri istenir.

• Okulun incelenen mutfak, tuvalet, müdür odası, diğer çalışanların odası gibi bölüm-
lerini temsil eden görseller kraft kâğıdının üst kısmına yan yana yapıştırılır 
ve aralarına çizgi çekilir. Çocuklardan çöpte gördüklerini resmettikleri 
kağıtları oluşturulan panoda uygun bölümlerin altına yapıştırmaları is-
tenir.

• Hangi bölümde atık malzeme daha fazla? Hangi bölümde atık daha 
az? gibi sorularla grafik birlikte yorumlanır. Bu konuda neler yapılabi-
leceği konuşulur.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Çöp kovası neden üzgündü?
• Evinizde çöp kovasına neler atılıyor?
• Sokakta yürürken elinde bir çöp var ve etrafta hiç çöp kovası yok. Ne 

yaparsın?
• Bugün hangi öğrenme merkezlerinde oynadın?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“Yarın görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden, “Evde nerelerde çöp kovalarınız var? Atılanlar çöp mü, atık 

mı?” soruları doğrultusunda inceleme yapmaları, bir atık kutusu yaparak 
atıkları ayrıştırmaları istenebilir.

Öneriler
Okulun bölümleri uygun değilse bahçedeki çöp kovaları kontrol edilip, 

gözlem yapılabilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. 
Günün farklı başlangıcı çocukları sınıfa asılan geri dönüşüm sembolleriyle karşılama seremonisi 
olur. 

Öğretmen çocuklarla birlikte geri dönüşüm ile ilgili bir geçici öğrenme merkezi hazırlar. Bu 
merkeze gazete, pipet, çeşitli şişeler, boncuklar, tuvalet kâğıdı ruloları, bant gibi geri dönüşüm 
malzemeleri yerleştirir. Çocuklara bu malzemeleri kullanarak ürünler oluşturabilecekleri, oyunlar 
oynayabileceklerini söyler. Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanın-
da öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen 
de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih 
yaparken dramatik oyun alanında kurulan veteriner kliniğini değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma za-
manının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerle-

mesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prose-
dürü uygulanır. “30 saniyede Güç Senin Elinde” sloganı söylenir 
ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama 
Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yi-
yecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrar-
lanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü 
kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Te-
mizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:37

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söy-

lenir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söy-
lenerek erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama 
çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu ta-
rafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün 
olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, et-
rafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hak-
kında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe 
ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları 
artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da par-
mak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edi-
lebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar 
okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da den-
ge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

EBA’dan “Sıfır Atık Projesi” şarkısı dinlenir. Öğretmen iki kez dizine vurup 
bir kez el çırparak bir ritim başlatır ve çocuklardan bu ritme eşlik etmelerini 
ister. Ritimle şarkıya eşlik edilir.



Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Çocuklarla bir şarkı oyunu oynanır. Konuşmak yerine her şey şarkı gibi me-
lodili söylenir. Sorulan sorular ve verilen cevaplar da aynı şekilde şarkılı olma-
lıdır. Ardından açık havada oyun etkinliğine geçilir. Renk istopu oyunu için bir 
çocuk ebe olur. Ebe olan çocuğa bir top verilir. Diğer çocuklar ebenin etrafın-
da toplanır. Oyun başladığında ebe topu havaya atar, diğer çocuklar ebeden 
kaçarak uzaklaşırlar. Ebeden havaya attığı topu yere düşürmeden yakalama-
sı ve yakaladığında “İstop” diye bağırması istenir. Ebe “istop” dediğinde tüm 
çocuklar oldukları yerde dururlar. Ebe bir renk ismi söyler ve diğer çocuklar 
ebenin söylediği rengi bulup o renge dokunmaya çalışır. Ebe de söylediği rengi 
bulamayan çocuklardan birine top atmaya çalışır. Topun değdiği çocuk yeni 
ebe olur. Ebe topu attığında kimseye değmezse ebeliği devam eder. Oyun bu 
şekilde çocukların ilgileri doğrultusunda sürdürülür. 30 dakika açık havada oyun 
etkinliği yapılır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen 
resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şe-
kilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Denizin Sıfır Atık Kitabı” (Yazar: Sima Öz-
kan / Redhouse Kidz Yayınları) adlı kitap okunabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Geri Dönüşüm 2 – Sembol: Atık, Enerji Tasarrufu, Geri Dönüşüm
Etkinlik Çeşidi: Fen, Sanat, Matematik - Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG-K7: Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
DG-K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Materyaller: Mavi, sarı, yeşil renklerde bant, çeşitli ambalaj atıkları, büyük karton kutular, boya 

kalemleri, yapıştırıcı.
Sözcükler: Atık, geri dönüşüm, sembol
Kavramlar: Yeşil, Sarı, Mavi

Öğrenme Süreci
Geri dönüşüm sembolü gösterilerek çocukların dikkati çekilir. Bu sembolün anlamı ne olabilir? 

Daha önce gördünüz mü? Nerelerde gördünüz? sorularıyla çocukların fikirleri alınır ve geri dönü-
şüm sembolü olduğu açıklanır.

Üzerinde bu sembolü gördüğümüz ambalajların çöp olmadığı, geri dönüşüm fabrikalarına gön-
derilerek yeniden kullanabilen atıklar olduğu söylenir. Çocuklardan okulun ilk haftasından beri sı-
nıfta biriktirilen atıkların üzerindeki geri dönüşüm işaretini bulmaları ve ambalajları incelemeleri 
istenir.

Ambalaj atıklarını yapıldığı malzemeye göre ayrı ayrı biriktirmeyi sağlayan atık kutularının gör-
seline dikkat çekilir. Mavi kutunun kağıt, sarı kutunun plastik, yeşil kutunun ise cam atıkları biriktirmek 
için kullanıldığı söylenir.

Çocuklar üç gruba ayrılır. Gruplar ayrılırken çocukların özellikleri ve gelişim düzeylerine dikkat 
edilmesi; yabancı uyruklu çocukların gruplara uygun bir şekilde dağılım göstermeleri önemlidir.

Gruplara, geri dönüşüm şablonu ve karton kutular verilerek kâğıt atık, cam atık, plastik atık ku-
tusu hazırlayacakları söylenir.

Geri dönüşüm sembolleri atık türünün rengine uygun olarak boyanır ve kutulara yapıştırılır. Ço-
cuklar kutularını istedikleri resimleri yaparak süslerler.

Her grup atık kutusunu tamamladığında ilgili atıklar içlerine atılır ve ilerleyen günlerde kullanıl-
mak üzere sınıfın uygun bir yerine yerleştirilir.

Ardından öğretmen geri dönüşüm ile ilgili çalışma sayfasını çocuklara dağıtır ve yönergeye uy-
gun biçimde tamamlamalarını ister.



Etkinlik 2
Etkinlik Adı: Sıfır Atık Şarkısı
Etkinlik Çeşidi: Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık -Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
DG:K2: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
DG:K2: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
DG:K2: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. 
DG:K7: Sözel yönergeleri yerine getirir. 
SDG:K15: Gerektiğinde liderliği üstlenir.
MG-K5: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
MG-K5: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar
Sözcükler: Atık, Dönüştürme

Öğrenme Süreci
Öğretmen bir materyal ile ritmik sesler çıkararak yürür ve çocukları bu ritmik yürüyüşe  katılması 

için teşvik eder.Bütün çocuklar katıldığında ritme uygun olarak“ Haydi! Tutuş el ele, sen de katıl 
çembere.” sözleriyle çember oluşturmaları ve oturmaları sağlanır.

Öğretmen ritim aletini bırakır ve bedenini kullanarak basit bir ritim oluşturur. Çocuklardan bu 
ritmi tekrar etmeleri istenir.

Ardından çocuklara, bir şarkı söyleneceği, bu şarkının müziğinin ise bedenimizden çıkardığımız 
ritimlerle oluşturulacağı söylenir. 

İlk aşamada öğretmen, iki kez dizine vurup bir kez el çırparak ritmi başlatır ve çocuklardan bu 
ritme eşlik etmelerini ister. Bütün çocuklar ritme uygun sesler çıkarmaya başladığında şarkıya girilir.

Sıfır Atık Projesi Şarkısı
Tüketme harcama sen

Boşa harcama
Haydi dönüştür
Kullan sonrada
El ele verelim
Biz başaralım

Sıfır atık israf etme
Doğa bize hediye

Çöp olmasın tekrar kullan
Dünya bize armağan

Şarkı birkaç kez tekrarlanır ve çocukların eş-
lik etmesi sağlanır. Ardından EBA’dan şarkı-
nın orijinal hali de dinletilerek çocukların 
şarkıya ritimle eşlik etmesi sağlanır.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Plastik atıkların ve diğer tüm atıkların sembolü olan renkler nelerdi? 
• Bugün hangi merkezlerde oynadın?
• Sıfır Atık şarkısını söyleyebilir misin? 
• Her çocuktan bir sonraki gün saksı olarak kullanılmak üzere pet şişe, 

ayran kabı, temiz deterjan kutuları gibi su geçirmeyecek bir kap ve 
bir adet domates istenir.

•  Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 
“Yarın görüşürüz, İyi günler” der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte evdeki ambalajları inceleyerek üzerinde 
geri dönüşüm sembolü olanları bulmaları ve kendi atık kutularını yapmaları 
istenebilir.

Öneriler

Etkinlik atık kutuları oluşturulduktan sonra çocukların eldiven ve maske 
takmaları istenerek okuldaki çöp kutularını kontrol etme ve atık olanları 
çöp kutularından ayrıştırıp çocukların hazırladığı atık kutularına atma şek-
linde de uygulanabilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları 
çakışma hareketi yaparak karşılama seremonisi olur. Çocuklar tercihlerine 
göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen çocukların oyun-
larına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla 
sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar 
tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan veteriner kliniğini değer-
lendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle top-
lanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte top-

lanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi 

eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede gç senin elinde!” sloganı söy-
lenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedü-
rü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:38

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa 
sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, 
hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, ço-
cukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri des-
teklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerle-
meler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen ki-
taplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya 
da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara bir gün önce yaptıkları geri dönüşüm etkinlikleriyle ilgili 
“Evinizde geri dönüşüm sembolü olan ambalajlar var mıydı?” Eviniz için atık kutusu 
oluşturdunuz mu? gibi sorular sorarak çocuklarla sohbet eder. Ardından bir gün 
önce öğrenilen “Sıfır Atık” şarkısı çocuklarla birlikte ritim tutarak söylenir.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için onlara yeterli 
süre tanır. Çocukların cevaplarını dinlemek için sabırlı davranır ve sözlerini kesme-
den saygıyla dinler. 

Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir.



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hare-
ketler öğretmen eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu 
için çocuklara fil olacaklarını ve fil gibi nefes almaları gerekti-
ğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişerken filin hortu-
mu gibi kollar açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin 
hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik hareketleri için baş sağa, sola, 
arkaya ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları dön-
dürme hareketi yapılır. Eller belde dairesel hareket yapılır. Ba-
caklar sırayla karına doğru çekilerek ellerle tutulur ve 10’a kadar 
sayılır. Ardından açık havada 30 dakika oyun etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği 
şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak  “Çekirdeksiz Domates” (Yazar: Serdar 
Türkmen / Biz Kitap Çocuk Yayınları) adlı çocuk kitabı 
okunabilir. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Domates Üretiyoruz 
Etkinlik Çeşidi: Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık -Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
KBG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
BG:K2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.(Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
BG:K5: Nesne/varlığın rengini, tadını, kokusunu söyler.
SDG-K5: Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.
DG:K5: Duygu, düşünce, hayallerini söyler.
DG:K7: Sözel yönergeleri yerine getirir.
DG:K8: Dinledikleri/izledikleriyle ilgili sorulara cevap verir.
Materyaller: Toprak, domates, kaşık, pet tabak, saksı olarak kullanılacak geri 

dönüşüm malzemesi, pet şişe, ayran kabı gibi spreyli sulama şişesi gibi.
Sözcükler: Üretmek, tohum

Öğrenme Süreci
• Öğretmen elindeki domatesi çocuklara gösterir. Onlara bazı sorular sorar, 

cevaplarını dinler. Domates ne renktir? Tadı nasıldır? Kokusu var mıdır? Sen 
domates yemeyi sever misin? Domatesin içinde bir şey var mıdır? gibi sorular 
sorulabilir. 

• Çocukların düşüncelerini ifade etmelerine fırsat verilir. 
• Çocukların evden getirdiği domatesler ikiye bölünür. Öğretmen tüm çocuklara domatesi bö-

lerken güvenli bıçak kullanımı konusunda yardımcı olur. 
• Çocuklar domatesleri incelerler. Ardından her çocuğa bir kaşık ve tabak verilir. Çocuklardan 

domatesin içindeki çekirdekleri çıkartmaları ve çekirdekleri tabağa koymaları istenir. Kalan 
domatesler afiyetle yenir. 

• Bu işlemin ardından eller temizlenir ve etkinliğe devam edilir. 
• Öğretmen çocuklara bu çekirdeklerle neler yapabileceklerini sorar ve çocukların düşüncelerini 

ifade etmelerine fırsat verir. Çocuklara “Sizce bu tohumları toprağa diksek domates üretebilir 
miyiz?” diye sorarak çocukların tahminlerini alır. 

• Ardından çocuklara bu çekirdeklerin domatesin tekrar üretilmesini sağlayan tohumları olduğunu 
söyler. Çıkarttıkları tohumları toprağa dikeceklerini ve kendi domateslerini üretebileceklerini an-
latır. 

• Öğretmen çocukların getirdikleri kutu saksılara isimlerini yazar. Kutuya önce toprak konur, sonra 
domates çekirdekleri ve son olarak tohumların üzerine tekrar toprak eklenir. 

•  Bütün çocuklar tohumlarını diktikten sonra “cansuyu” verilir. Ardından saksılar fen merkezine yer-
leştirilir. Öğretmen çocuklara domates tohumlarını her gün kontrol etmelerini, değişiklikleri göz-
lemlemelerini ve sulamalarını söyler.

• Kâğıt ve pastel boya dağıtılır. Çocuklardan domates tohumlarının büyüdüğünde nasıl gö-
rüneceğini hayal etmeleri ve resmetmeleri istenir. 

• Çocukların hayallerini yansıttıkları resimler çocuklar tarafından sınıf duvarı-
na asılır ya da sınıfın bir ucundan diğerine asılan bir ipin üzerine asılarak 
sergilenir. 



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi merkezlerde oynadın?
• Domateslerin çekirdeklerini çıkartmak sana nasıl hissettirdi?
• Domates ne renkti?
• Çekirdekleri neden toprağa ektik?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Ya-

rın görüşürüz, iyi günler.” der. 

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı

Ailelerden evde fasulye çimlendirme deneyi yapmaları istenebilir.

Öneriler

Çocukların domates getirmeme ihtimali düşünülerek öğretmen çocuk 
sayısının yarısı kadar domatesi yanında getirebilir ve her çocuğa yarım 
domates kesip verebilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları 
penguen yürüyüşü yaparak karşılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba 
kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan vete-
riner kliniğini değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle top-
lanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi eşli-

ğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, du-
rula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Pro-
sedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:39



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da 
parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. 
Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri ya-
pılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır. “Sıfır Atık” şarkısı ritim tutarak tekrar 
edilir. 

Çocuklara bazı hayvanların özellikleri söylenir ya da bulunabilirse hayvan silu-
etlerinin olduğu bir görsel kullanılabilir. Çocukların söylenen özelliklerden ya da si-
luet görsellerinden hangi hayvan olduğunu bilmeleri istenir. Hayvanların sesleri ve 
yürüyüşleri taklit edilir, renkleri sorulur.  Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti 
derinleştirebilir.

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Müzik ve Açık Havada Oyun  

“Örümcek” şarkısı hareketleri yapılarak birlikte söylenir. 

Bak bak bak bak bir örümcek duvara çıkıyor gizlice. 
Bak bak bak bak bir örümcek duvara çıkıyor gizlice. 

Tavana varıyor, ağını örüyor, bir sağa bir sola sallanıyor.
Tavana varıyor, ağını örüyor, bir sağa bir sola sallanıyor.

Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek. 
Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek. 

Bak bak bak bak bir yumurcak tavana bakıyor gizlice. 
Bak bak bak bak bir yumurcak tavana bakıyor gizlice. 

Ağını bozuyor, örümcek düşüyor, bir sağa bir sola sallanıyor.
Ağını bozuyor, örümcek düşüyor, bir sağa bir sola sallanıyor.

Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek. 
Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçi-
len resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği 
şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak  “Siyah Beyaz Hikâye” (Yazar: Tunç Atalay 
/ Mandolin Yayınları) adlı çocuk kitabı okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Penguenler Yarışıyor (Siyah, Beyaz)
Etkinlik Çeşidi: Sanat, Oyun (Bütünleştirilmiş Küçük Grup)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K 8: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
SDG-K3: Özün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
SDG-K15: Grup önünde kendini ifade eder.
MG-K 1: Yönergeler doğrultusunda yürür. 
MG-K3: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
MG-K4: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Materyaller: Siyah ve beyaz el işi kâğıdı, yapıştırıcı, makas, pamuk, siyah-beyaz krepon kâğıdı, 

suluboya, pastel boya, siyah beyaz kurdele veya ponponlar, top /balon kurdeleler, penguen, zebra, 
kokarca, panda görselleri, penguen görseliyle oluşturulan bir taç.

Sözcükler: Penguen, panda, zebra, kokarca
Kavramlar: Başlangıç-bitiş, siyah, beyaz

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuk sayısına uygun olarak dört farklı renkte kart hazırlar ve kartları yere koyar. 

Çocuklardan istedikleri renkte bir kart seçmelerini ister. Çocuklar seçtikleri kartın rengine göre 
aynı renkte olanlar aynı grubun üyeleri olurlar. 

Gruplara penguen, panda, zebra ve kokarca görselleri dağıtılır. Çocuklar bu hayvanların özel-
likleriyle ilgili bildiklerini grup arkadaşlarına anlatırlar. 

Grup içinde yapılan bu sohbetin ardından bu hayvanların benzer özelliklerinin ne olduğu sorulur. 
Hayvanların tümünün siyah-beyaz renkte olduklarına dikkat çekilir.

Öğretmen her gruba siyah elişi kâğıdı, makas, pamuk, siyah-beyaz krepon kâğıdı, suluboya, pas-
tel boya, siyah beyaz ponponlar ve kurdeleler verir.

Grupların bu hayvanlardan birini seçmelerini ve istediği materyali kullanarak bir 
ürün oluşturmalarını ister. Gruplar çalışmalarını bitirdiğinde ürünlerini diğer gruplara 
sunar ve ürünlerini sınıfın istedikleri bir bölümüne sakız yapıştırıcı veya bantla asarlar.

Öğretmen çocuklardan hazırladıkları ürünlerini belirledikleri bir özelliğe göre 
gruplamalarını isteyebilir, bu özellik doğrultusunda grafik hazırlamalarına destek 
olabilir. 

Sonrasında “Penguenler Yarışıyor” adlı oyunun oynanacağı söylenir.

Sınıfın iki ucuna başlangıç ve bitiş çizgisi çizilir.

Çocuklar iki takıma ayrılır, sıranın başındaki çocuktan başlayarak sonundaki ço-
cuğa kadar isimlerini söylemeleri istenir.

Öğretmen, çocuk sayısı kadar hazırladığı penguen tacını çocukların başına takar 
ve “Simdi hepiniz birer yavru penguen oldunuz.” der.

İlk oyuncuların bacaklarının arasına bir adet top/balon sıkıştırır Çocuklara topu 
bacağının arasından düşürmeden başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine kadar yürü-
mesi gerektiğini söyler.

Bitiş çizgisine ulaşan oyuncu topu/balonu eline alır, geri dönerek koşar adımlarla 
sıradaki arkadaşına verir.

Oyun son oyuncu oyunu tamamlayıncaya kadar devam eder.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi renkleri öğrendik?
• Hangi hayvanların sesini çıkartmak seni eğlendirdi?
• Penguen yürüyüşü yaparken kendini nasıl hissettin? 
• El Ele Okul Öncesi Eğitime 2 Kitabı’ndan (Sayfa 39-40) Beyaz renk ve El 

ele Okul Öncesi Eğitime 3 Kitabından (Sayfa 20-21) Siyah renk ile ilgili 
kavramlarıyla ile ilgili çalışma sayfaları yapılır. 

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Ya-
rın görüşürüz, iyi günler.” der.  

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla çevrelerindeki siyah- beyaz nesneleri bulmaları 
ve gruplamaları istenebilir.

Öneriler

Hava koşulları göz önünde bulundurularak “Penguen Yarışı” oyunu bahçe 
de balon/ top ile de oynanabilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” di-
yerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklara 
küçük bir top atarak karşılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba 
kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan vete-
riner kliniğini değerlendirebilirler.

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle top-
lanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi eşli-

ğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır. El yıkama prosedürü uygulanır. “30 
saniyede güç senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vur-
gulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Du-
vara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir.  “Yemek 
Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve içecekle-
rin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına uygun 
davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler söylenmesi-
ne rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO:40



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söyle-

nir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek 
erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelge-
si çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından 
sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak 
günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda 
gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konu-
şulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar 
ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oyna-
nabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce 
okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük 

grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareket-
leri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: 
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

EBA’dan jimnastik videoları (15-16) izlenerek hareketlere eşlik 
edilir. Açık havada oyun etkinliğine geçilir. Bülbül Kafeste oyu-
nu oynanır. Çocuklar el ele tutuşarak bir halka olurlar. Bu halka 
bülbülün kafesi olacaktır. İki veya üç çocuk “Bülbül” olarak se-
çilir. Bülbüller halkanın yani kafesin içinde dolaşırlar. Halkada 
çocuklar ellerini bırakarak “Bülbül Kafeste” der ve alkış yapar. 
Bu sırada bülbüller halkanın dışına kaçmaya çalışırlar. Halkada-
ki çocuklar ise bülbüllerin dışarı çıkmasını engellemek için el ele 
tutuşurlar ve kafesin açık yerlerini kapatırlar. Kafesten kaçabilen 
çocuk yerine yeni bülbül seçilir ve oyun çocukların ilgileri doğ-
rultusunda sürdürülür. Ardından bahçede 30 dakika serbest oyun 
oynanır.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yük-
sek sesle okunur.

*Öneri olarak “Yavru Ahtapot Olmak Çok 
Zor” (Yazar: Sara Şahinkanat / Yapı-Kredi 
Yayınları) adlı çocuk kitabı okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Hayalimdeki Top 
Etkinlik Çeşidi: Hareket, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık - Bütünleştirilmiş 

Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K4: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
BG-K8: Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
MG-K2: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
MG-K2: Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
MG-K2: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. 
MG-K3: Raket/sopa ile sabit topa vurur. 
MG-K3: Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
Materyaller: Toplara ait görseller, çeşitli artık materyaller, top, raket, sopa gibi materyaller.
Sözcükler: Hayal etmek, futbol, hentbol
Kavramlar: 1-20 arası sayılar.

Öğrenme Süreci
Pilates, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, stres, tenis, pinpon gibi sekiz farklı top görseli in-

celenir. Çocuklara bu topları daha önce görüp görmedikleri, bu toplarla oynayıp oynamadıkları 
sorulur. Ardından bu toplarla hangi sporların yapıldığı hakkında sohbet edilir. Toplar sayılır, 8 adet 
olduğu vurgulanır ve yere 8 rakamı çizilir.

Çocuklardan sınıftaki bir topu sekiz sayısının üzerinden yazım yönüne uygun olarak götürmesi 
istenir. Aynı işlem topa elle, ayakla, raketle vurmak ya da sopayla itmek gibi şekillerde tekrar edilir. 

“Hayalimdeki Top” adlı oyun oynanır. Çocuklara “Nasıl bir topunuz olmasını istersiniz? diye so-
rulur. Ardından gözlerinizi kapatarak bir top hayal etmeleri ve hayal ettikleri topun nasıl olduğunu 
karşılıklı olarak arkadaşlarına anlatmaları istenir. Hayal edilen top atılsaydı karşıdaki kişi onu nasıl 
yakalardı? Diye sorulur ve buna uygun dramatizasyon yapılır. Örneğin, büyük ve ağır bir top ise 
yakalayan kişi ağır ve büyük bir top yakalıyor gibi, küçük bir top ise ona göre hareket edecek-
tir.  Çocukların ilgisi doğrultusunda artık materyaller ile kendi toplarını oluşturmalarına fırsat 
verilir.

El Ele Okul Öncesi Eğitime 2 kitabından 8 rakamıyla ilgili çalışma sayfası yapılır. (Say-
fa 47,48,49,50)

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi merkezlerde oynadın?
• İncelediğimiz görsellerde kaç tane top vardı?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “İyi 

hafta sonları, haftaya görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla birlikte spor dallarına ait videolar seyretmesi istenilebilir.

Gelecek hafta “Teknoloji” teması için bir teknoloji sepeti oluşturulacaktır. Bu sepette 
çocukların çok farklı teknolojik cihazları tanımaları ve incelemeleri için ailelerden evlerin-
de var ise telefonlar, radyolar, çalar saatler, ses kayıt cihazları, hesap makineleri, çağrı 
cihazları, telefon şarj kabloları, bilgisayar fareleri, klavyeler, tabletler, akıllı telefonlar, 
kablolar, ana kartlar, kameralar, fotoğraf makineleri, kodlama robotları gibi cihazları 
okula göndermeleri istenir. 

Öneriler

Hava koşulları göz önünde bulundurularak çocuklarla bahçeye çıkılabilir ve 8’li seksek 
çizilerek seksek oyunu da oynanabilir. 



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükle-
riyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlama-
ları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları bir kulaklıkla karşılama 
seremonisi olur. Dramatik oyun merkezinde bir “Doğum Günü Parti Alanı” kurulabilir. 
Bu alanda oyun oynamayı daha keyifli hale getirmek için mumlar, davetiye kartları, he-
diye paketleri, rafyalar, pasta süsleri, balonlar, “iyi ki doğdun” yazılı tabelalar gibi çok 
sayıda materyal kullanılabilir. Öğretmen desteğiyle davetiye kartları ve doğum günü 
mesajları tabelası hazırlamak, pasta üzerine mesaj yazmak, davetli çocukların listesini 
hazırlamak gibi pek çok yazı deneyimi çocukların erken okuryazarlık becerilerini oyun 
içinde doğal yolla destekleyecektir. Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendiri-
lir. Oyun zamanında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve 
gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle 
toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi 

eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Teknoloji 
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 41

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğretmen 

bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık beceri-
lerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri 
günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, 
yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımız-
da gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim bece-
rileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar 
edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. 
Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. 
Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Hareket-Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun
Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğret-

men eşliğinde yapılır. Nefes alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumu-
şak bir pelüş hayvan ya da yastık, minder gibi bir materyal alarak yere uzanırlar. 

3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanlarının nasıl yükseldiğini izlerler. 
Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 
Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru 

hareket ettirilir. 10’a kadar sayılır.
Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır. 

Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp 
daha sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.

Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar 
sayılır.

Parmak uçlarında, topuk üzerinde yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlar-
la yürünür. 10 adım sayılır.

Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 
10’a kadar sayılır.

Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya 
kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.

İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hare-
keti yapılır, 10’a kadar sayılır.

Yer minderlerinin etrafından dönülür, 
üzerinden atlanır ve minder üzerinde 
yuvarlanma hareketi yapılır. 

Ardından açık havada 30 dakika 
serbest oyun etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin
Etkinlik Zamanı:

Kitap Okuma Oturumu
Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun ola-

rak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukla-
rın görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Yalnız Panda” (Yazar: Çağrı 
Odabaşı / Masalperest Yayınları) ya da “Buluşlar” 
( Yazar: Anna Casalis /Marsık Kitap) adlı kitap 
okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Teknolojiyle Tanışmak 
Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Sanat - Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik

Kazanım ve Göstergeleri
DG-K6: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
DG-K10: Görsel materyalleri inceler.
DG-K10: Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
DG-K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BG-K2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
SDG-K3: Duygu/düşünce/hayallerini özgün yollarla ifade eder.
SDG-K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
SDG-K15: Grup önünde kendini ifade eder.
Materyaller: Her türden teknolojik eski ya da yeni teknolojik cihazlar, kartonlar, kâğıtlar, makas, 

yapıştırıcı, telefonlar, radyolar, çalar saatler, ses kayıt cihazları, hesap makineleri, çağrı cihazları, 
telefon şarj kabloları, bilgisayar fareleri, klavyeler, tabletler, akıllı telefonlar, kablolar, ana kartlar, 
kameralar, fotoğraf makineleri, kodlama robotları.

Sözcükler: Teknoloji
Kavramlar: Eski-yeni

Öğrenme Süreci
Öğretmen bilmeceler sorarak çocukların dikkatini çeker. 

Bilmeceler: 

-Ayrı yerde olsak da o yaklaştırır bizi, Alo deyince ne güzel duyarız sesimizi. (Telefon)

-Çın çın eder, haber sorar. (Telefon)

-Bilgisayarın küçük kardeşi, onda bulursun tüm bilgileri.(Tablet)

- Renkli camdan yüzü var, acı tatlı sözü var, dünyayı gösterse de yine bizde gözü var.

( Televizyon)

 -Sihirli bir kutu, içi bilgi dolu. (Bilgisayar)

Eski ya da yeni teknolojik cihazlardan oluşan bir sepet oluşturulur. Sepetin içine eski telefonlar, 
radyolar, çalar saatler, ses kayıt cihazları, hesap makineleri, çağrı cihazları, telefon şarj kabloları, 
bilgisayar fareleri, klavyeler, tabletler, akıllı telefonlar, kablolar, ana kartlar, kameralar, fotoğraf 
makineleri, kodlama robotları gibi araçlardan hangileri elde edilebildiyse yerleştirilebilir. Çocuk-
ların bu cihazları incelemeleri sağlanır. Bu tür cihazlara ilişkin görseller de incelenir. Varsa sınıftaki 
bilgisayar ya da okuldaki bir bilgisayar çocuklarla incelenir. Öğretmen çocuklara bu cihazlardan 
hangilerini bildiklerini ya da kullandıklarını sorar, onların soru sormalarını teşvik eder, soruları ce-
vaplar ya da bilmediği bir soru olursa çocukları birlikte sorunun cevabını araştırmaya davet eder. 
Bu teknolojik aletlerin adları söylenir. Sohbet esnasında teknolojik araçların çalışkan ve yaratıcı 
bilim insanları sayesinde üretildiği ve bu aletlerin hayatımızı kolaylaştırdığı söyleyebilir. Çalışmanın 
bu aşaması büyük grupla yürütülür. 

Çocukların çalıştıkları masalara çeşitli kartonlar, tuvalet kâğıdı ruloları, artık materyaller, ipler, 
yapıştırıcı, bant, boya kalemleri gibi malzemeler yerleştirilir. Çocukların en çok sevdikleri ya da en 
çok kullanmak istedikleri teknolojik aleti bu materyallerle oluşturmaları istenir. Kaç çocuğun hangi 
teknolojik aleti oluşturmak istediğine dair grafik oluşturulur.

Çocuklarla bireysel olarak çalışılır. Bu aşamada her çocuğa fotoğraf makinesi olan bir akıllı 
telefon ya da tablet verilir ve çocuklardan istedikleri bir neşenin fotoğrafını çekmeleri istenir. Bu 
fotoğraf öğretmenin e-posta hesabından, e-posta adresi olan bir ebeveyne ya da okul müdürüne 

çocukla birlikte gönderilir. Gönderme süreçlerine çocuklar bireysel olarak tanık olur ve öğ-
retmen desteğiyle katılım sağlarlar. Ardından çocukların gönderdiği fotoğrafın karşı tarafa 

ulaşıp ulaşmadığı teyit edilir. 

Ardından çocukların oluşturdukları ürünler çocukların iznine bağlı olarak sergi-
leme sorumluluğuna katkıda bulunmaları sağlanarak sergilenir. 



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Evinizde hangi teknolojik aletler var?
• Okulumuzda ve sınıfımızda hangi teknolojik aletler var?
• Bugün hangi merkezlerde oyun oynadın?
• Bugün hangi etkinliği yapmak seni mutlu etti?
• Bir grubun üyesi olmak ve arkadaşlarınla birlikte çalışmak sana kendini nasıl 

hissettirdi?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “Yarın 

görüşürüz.” der.  

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla birlikte evlerindeki teknolojik aletleri incelemeleri ve 

saymaları istenir. Bu aletler olmasaydı ne yapardık sorusu üzerine düşünmeleri ve 
sohbet etmeleri istenir. 

Öneriler

Elektronik cihazların bulunamadığı durumlarda cihaz görselleri de kullanılabilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Öğretmen sınıf zemininde elektrik bandı kullanarak karşılıklı 5 kutucuk oluşturur. Kutu-
cuklar karşılıklı olarak ikisi bitişik olarak önde, üçü bitişik olarak iki kutucuğun arkasında 
olacak şekilde konumlandırılır.

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve güler 
yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik 
edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları bir robot gibi “mer-ha-ba” diyerek ve robot ha-
reketleri yaparak karşılama seremonisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen ço-
cukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de onlarla 
sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih ya-
parken dramatik oyun alanında kurulan doğum günü parti alanını değerlendirebi-
lirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma 
zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Ola-

lım” tekerlemesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller 
yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç 
senin elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşa-
malar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, ku-
rula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El 
Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Ye-
mekte bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğret-
men tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına 
uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına 
uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik 
prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 42



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa 
sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, 
hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir 
biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri des-
teklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerleme-
ler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar 
tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da den-
ge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara: “ Kodlama nedir? Sizce bilgisayarlar nasıl çalışıyor? Bil-
gisayarı kim yönetiyor?”  gibi sorular sorarak çocukların fikirlerini dinler. Ardından 
çocuklarla kodlamanın adımlardan oluştuğunu söyleyerek herkesin ayağa kalkma-
sını ve bir kez ileriye, iki kez geriye zıplayalım, gibi yönergeler vererek çocukların 
hareket etmesine teşvik eder. 

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı: Müzik ve Açık 
Havada Oyun

“5 Küçük Maymun” şarkısı söylenir ve müzikle geriye doğru ritmik sayma çalışması yapılır. 
5 Küçük Maymun

5 küçük maymun zıplamış yatakta
Biri düşüvermiş kafayı çarpmış

Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora
Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama

 
4 küçük maymun zıplamış yatakta

Biri düşüvermiş kafayı çarpmış
Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora

Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama
 

3 küçük maymun zıplamış yatakta
Biri düşüvermiş kafayı çarpmış

Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora
Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama

 
2 küçük maymun zıplamış yatakta

Biri düşüvermiş kafayı çarpmış
Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora

Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama
 

1 küçük maymun zıplamış yatakta
Biri düşüvermiş kafayı çarpmış

Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora
Doktor demiş haydi artık herkes uykuya

Dışarıya çıkılır. Tüm çocukların karşılıklı durması istenir ve ayna oyunu oynanır. Ço-
cuklardan biri ne yaparsa karşısındaki de aynı hareketi yapar. Sonra roller 

değişir. Yapılacak hareketler için önce öğretmen model olur, sonra 
çocukların yaratıcı hareketler bulması istenir. Açık havada 

30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli 
bir çocuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak 
yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Biraz Daha Youtube’da Video İzleyebilir miyim?” 
(Yazar: Yeşim Özen Açıl / Abaküs Yayınları) adlı kitap okunabilir. 



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Kodlama Egzersizleri
Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık, Oyun - Bütünleştirilmiş Büyük-Küçük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
K3: Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
DG-K10: Görsel materyalleri inceler. 
K10: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
K10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
MG-K4: Kalem kontrolü sağlar.
MG-K4: Çizgileri istenilen nitelikte çizer
Materyaller: Elektrik bandı, kurşun kalem, kodlama çalışma sayfası
Sözcükler: Kodlama
Kavramlar: İleri-geri

Öğrenme Süreci
Öğretmen sınıf zemininde elektrik bandı kullanarak oluşturduğu tabloları gösterir ve onlara: “Bu 

zeminde neler yapabiliriz?  diye sorar. Cevapları dinledikten sonra bu tablo ile bir kodlama oyunu 
oynayacaklarını söyler. 

Öğretmen yere çizilen tablolardan birinin arkasına geçer, diğer tablonun arkasında ise çocuk-
ların sıra olmasını ister ve oyunu anlatır. Oyunu sırayla oynayacaklarını ve bir hareket sıralaması 
yapacaklarını söyler. Hareketi yapan çocukların, sıranın en arkasına geçmesi gerekmektedir. 

Ayaklara dikkatli bakmanın önemini hatırlatır ve oyunu başlatır.

Öğretmen kutucuklarda hareket etmeye başlar. Bir yana, bir öne zıplamak, ileri-geri gitmek gibi 
hareketleri kullanarak bir hareket sıralaması yapar. Örneğin geri, yana, diğer yana, ileri gibi bir 
sıralama olabilir. Sıradaki çocuk aynı hareketi yaparak sıranın arkasına geçer.  Oyun bütün çocuk-
ların katılımı sağlanana kadar devam eder.

Çocukların ilgileri doğrultusunda çocukların da bir hareket sıralaması üretmesini ister, çocuğun 
yaptığı hareket sıralamasını kendisi de tekrar eder. 

Oyun sonrasında kodlama çalışma sayfasını yapılabilir.  Çocuklardan yönergeye 
uygun olarak tablolarda gördüklerinin aynısını yandaki boş tabloya çizme-

leri istenir.

Ö
ğr

et
m

en

Ö
ğrenci

Tabloların
Çizimi

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi merkezlerde oynadın?
• Bugün en sevdiğin etkinlik hangisiydi?
• Kodlama oyununda sıralama yaparken zorlandın mı?  
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “ İyi gün-

ler, yarın görüşürüz.”  der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Evde bir tohum ekme etkinliğini kodlama diliyle ifade edebilecekleri belirtilir. Önce ger-

çekten bir saksıya tohum ekilmesi söylenir. Ardından küçük kâğıtlara tohum ekme esnasında 
yapılan işlemleri küçük kâğıtlara çizmeleri ve çocukların bu resimleri sıralamaları istenir. 

1. Toprağı saksıya koymak 
2. Tohum ekmek
3. Tekrar toprak koymak 
4. Cansuyu vermek
5. Bitkinin güneş alması 
6. Fide oluşumu 

Öneriler 

Etkinli bir çocuğun gözü kapatılarak ve yere çizilen kutularda kafasına dokunma (ileri), 
sırtına dokunma (geri) gibi komutlar belirlenerek de kodlama oyunu sözsüz bir şekilde de 
uygulanabilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcük-
leriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları duvar 
kapısına yapıştırılan 9 rakamını göstererek karşılama seremonisi olur. Her 
çocuk 9 kez zıplayarak sınıfa girer. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları 
alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gru-
ba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan 
doğum günü parti alanını değerlendirebilirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle 
toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlik-
te toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi eş-

liğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

“Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 43

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar 
tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa 
sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, 
hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin 
bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak 
öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da 
tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok se-
vilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak 
dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Bugün sınıfa nasıl girdik? Kaç kez zıpladık? Zıplama hareketi dışında 9 kez ne 
yapmak isterdin? Bize göstermek ister misin? diye sorulur. İstekli çocukların 9 

kez sayarak bir hareket yapmalarına fırsat verilir.



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğret-
men eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil ola-
caklarını ve fil gibi nefes almaları gerektiğini söyler. Burundan derin nefes 
alınır, karın şişerken filin hortumu gibi kollar açılır. Nefes verirken karınla 
birlikte kollar da filin hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik hareketleri için 
baş sağa, sola, arkaya ve öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları 
döndürme hareketi yapılır. Eller belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar 
sırayla karına doğru çekilerek ellerle tutulur ve 10’a kadar sayılır. Ardından 
açık havada 30 dakika oyun etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, 
resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Sayılar ve Bir Gün” (Yazar: Margaret Hamilton&Anna Pignataro 
/ 1001 Çiçek Kitaplar Yayınları) adlı resimli çocuk kitabı ya da “Gitar Dersi” (MEB- 
UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz Serisi)” adlı adlı e-çocuk kitabı okunabilir. Öykünün sesli 
betimlemesine ve dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşılabilir.

Not: Bu etkinlik bir önceki haftaki programda 7 kiremit olarak oynatıldı. Dolayısıyla 
oyunu kaldırmayalım ancak etkinliği 9 rakamı etkinliği olarak güncelleyelim. Sonuna 9 
taş oyununu da 7 kiremit oyunu gibi bu kez 9 taşla oynayabilirsiniz diyelim.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Dokuza Kadar Sayalım
Etkinlik Çeşidi: Fen, Matematik, Oyun, Okuma-Yazmaya Hazırlık - Bütünleştirilmiş Büyük Grup 

Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K4: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
K1: Dikkat edilmesi gereken/nesne/durum/olaya odaklanır.
MG-K3: Küçük topu tek elle yerde yuvarlar.
K3: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
K4: Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.
K4: Kalem kontrolü sağlar
K4: Nesneleri kopartır/yırtar
Materyaller: Taş, top, tebeşir, balon,A4 kâğıdı parçaları
Sözcükler: Taş, ebe, yassı
Kavramlar: Büyük-Orta-Küçük, 1-20 arası sayılar

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocuklara elektriklenmenin ne olduğunu sorar ve fikirlerini alır.
Ardından her çocuğa bir parça kâğıt verir ve çocuklardan kâğıdı sayarak 9 parçaya bölmele-

rini ister. 
Ardından her çocuğa bir balon verir ve şişirmelerini ister. Balon şişiremeyen çocukların balonla-

rını şişirmelerine yardımcı olur.
Çocuklar balonlarını şişirdikten sonra öğretmen çocuklara balonlarını masadaki kâğıt parçala-

rına tutmalarını ister. Herhangi bir değişiklik olmaz. Ardından öğretmen “Şimdi balonu 9 kez saçı-
nıza sürtüp ve tekrar kâğıtlara doğru tutun bakalım neler olacak?”  der.

Çocuklardan balonlarına kaç tane kâğıdın tutunduğunu saymalarını istenir.
Çocuklara sürtünmenin ortaya çıkardığı elektriklenme sayesinde masadaki kâğıt parçalarının 

balona tutunduğu anlatır.
Ardından öğretmen El Ele Okul Öncesi Eğitime 3 Kitabı’ndan 9 rakamı çalışılır. (Sayfa 8,9,10,11)

9 taş oyunu 7 kiremit oyununun oynandığı gibi oynanır.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Balonu saçımıza kaç kez sürttük?
• Kâğıtların balona tutunmasına ne ile olmuştu?
• Bugün hangi rakamı öğrendik?
• Elektriklenme deneyini yapmak sana ne hissettirdi?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı.  

“ İyi günler, yarın görüşürüz.”  der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden evde bir kâğıda 9 tane nokta yapmaları ve çocuklarla 

birlikte bu noktaları kullanarak bir resim yapmaları istenebilir.

Öneriler

9 taş oyununda taş yerine tahta bloklar, plastik tuğla oyuncaklar 
veya isteğe göre üst üste dizilebilecek diğer materyaller kullanıla-
bilir. 

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcük-
leriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları ”Hoş 
geldiniz.” yazılı bir pankartla karşılama seremonisi olur. Çocuklar tercihle-
rine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğretmen çocukların 
oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; bazen de on-
larla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Ço-
cuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan doğum günü parti 
alanını değerlendirebilirler. 

Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle 
toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte 
toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi 

eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, du-
rula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Pro-
sedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 44



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar 
tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa 
sınıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, 
hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, 
çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin 
bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak 
öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da 
tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok se-
vilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak 
dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Öğretmen çocuklara: “ Youtube nedir? Youtuber kime denir? Filmler veya vi-
deolar sence nasıl yapılıyor? Daha önce tabletten veya telefondan videolar iz-
ledin mi?” gibi sorular sorar ve çocukların bu konuda kendilerini ifade etmelerine 
fırsat verir ve çocukların ilgileri doğrultusunda sohbet derinleştirilir.

“5 Küçük Maymun” şarkısı tekrar edilir. Ardından öğretmen çocuklara   “ Sınıfta 
tek bir tane olan neler var? Sınıfımızda kaç tane cam, pencere var? Kaç tane 
kapı var? ” gibi sorular sorar ve cevap vermeleri için onlara yeterli süre tanır. 
Öğretmen uygun geribildirimlerle sayı sohbetini derinleştirebilir.

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Çocuklarla sınıftaki farklı müzik aletlerinin sesleri dinlenir. Tüm 
çocuklar sırayla müzik aletlerinden sesler çıkarır. Ardından çocuk-
ların gözleri kapalı ya da arkaları dönük halde iken müzik aletleri 
çalınır.  Daha sonra sesten hangi müzik aletinin çalındığını bilmeleri 
ve  adlandırmalarını söylemeleri istenir. Sınıftaki tüm müzik aletleri-
nin görselleri ve isimlerinden bir poster hazırlanabilir. 

Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, 
resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Gökyüzünün Rengi” (Yazar: Peter H. Reynolds / Altın Kitaplar) 
adlı resimli çocuk kitabı ya da “Şampiyon Takım” (MEB- UNICEF, Eğitimde Birlikteyiz 
Serisi)” adlı e-çocuk kitabı okunabilir. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu 
karekod aracılığıyla ulaşılabilir.

NOT: Bu etkinlik yerine daha farklı bir teknoloji etkinliği yazalım, artırılmış 
gerçekliği öğrenme sürecinin sonuna seçenekli olacak şekilde önerelim.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: İçerik Üreticisi Olmak 
Etkinlik Çeşidi: Oyun, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık - Bütünleştirilmiş Büyük Grup

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
SDG-K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
DG-K4: Cümle kurarken isim kullanır.
DG-K3: Düz cümle kurar.
DG-K4: Cümle kurarken fiil kullanır.
SDG-K10: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
K15: Grup önünde kendini ifade eder.
Materyaller: Akıllı telefon veya kamera, A4 kâğıdı, boya kalemleri.
Sözcükler: İçerik üretme

Öğrenme Süreci
Öğretmen çocukların çember biçiminde oturmalarını ister. EBA’dan “Buki Kütüphaneyi Geziyor” 

isimli videoyu açar ve video hep birlikte izlenir. 

Video bitiminde öğretmen çocuklara bu videoyla bir kütüphanede neler olduğunu, kütüpha-
nelerde uymamız gereken kuralları vb. öğrendiğimizi söyleyip bu videoların teknoloji sayesinde 
olduğunu ve bizimde kamera, telefon vb. teknolojik aletleri kullanarak bu tarz videolar hazırlaya-
bildiğimizi ve izleyebildiğimizi anlatır. 

Çocuklara: “ Sizce teknolojiyle sayesinde başka neler yapabiliyoruz?” diye sorar. Çocuklardan 
gelen cevaplar dinlendikten sonra birlikte bir video hazırlayacaklarından bahseder ve çocuklar-
dan bir içerik düşünmelerini ister.  Örneğin: Kitap okuma videosu, şarkı söyleme videosu, haber 
sunma videosu, deney yapma videosu vb. 

Çocuklar istedikleri içeriğe uygun olarak anlatımlarını yaparlar ve öğretmen 1dklık süreleri ol-
duğunu söyleyerek video çekimine başlar. Bütün çocuklar içeriklerini oluşturduktan sonra çekilen vi-
deolar projeksiyondan yansıtılarak çocuklara izletilir. Öğretmen bu sırada çocuklara bu videoların 
sınıfımıza ait olduğunu ve herkesin izlemesi için kendilerinden izin alınması gerektiğini, bir videoda 
çocukların yüzlerinin başkaları tarafından görünmemesi gerektiğini söyler. Ardından çocuklara bu-
nunla ilgili bir pankart hazırlayacaklarını söyler.

Öğretmen “Yüzümü her yerde paylaşma!” ya-
zısını yazar ve çocukların pankart tasarımlarını 
resimle yapmalarını ister.

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Video için içerik üretmek sence nasıldı?
• Video çekimi yapılırken neler hissettin?
• Başka hangi konularda içerik üretmek isterdin?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 

“ İyi günler, yarın görüşürüz.”  der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden evde çocuklarıyla röportaj yapmaları ve bunu videoya 

çekmeleri istenebilir.

Öneriler 

İmkânlar dâhilinde QUIVER artırılmış gerçeklik uygulamalarına ait 
boyama sayfaları çocuklar tarafından boyattırılıp, akıllı telefonla üç 
boyutlu hale getirilebilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükle-
riyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı sınıfa asılan 
gaz lambası, mektup güvercinleri görselleri ile karşılama seremonisi olur. 

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem not-
ları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında ku-
rulan doğum günü parti alanını değerlendirebilirler. 

• Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle 
toplanma zamanının geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte 
toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi 

eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

•  “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 45

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” 

söylenir. Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkı-
sı söylenerek erken okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. 
Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu 
çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapılabi-
lir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel 
günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve 
ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanı-
larak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, 
sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü 
anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da 
tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından 
çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında aya-
ğa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 

çocuklarla paylaşılır.



Hareket ve Oyun Rutin
Etkinlik Zamanı:

Jimnastik ve Açık Havada Oyun
EBA’dan jimnastik videoları (17-18) izlenerek ha-

reketlere eşlik edilir. Açık havada 30 dakika ser-
best oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen resimli bir ço-
cuk kitabı, resimleri çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek sesle 
okunur. 

*Öneri olarak “Taş Devri Modası ” (Yazar: Rebecca Lisse / İndigo Kitap) 
adlı kitap okunabilir. 

Not: Bu etkinlikte 41. Etkinlik gibi sembolik düşünce gerektiriyor. 6 
yaş sonrası için daha uygun. Yaz okulu katılımcısı çocukların profili dü-
şünüldüğünde onları teknolojiyle tanıştıran ve bilinçli kullanmaları için 
bir etkinlik tasarlayalım. 

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: İcat Geliştiriyoruz
Etkinlik Çeşidi: Türkçe- Drama, Sanat - Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği 

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
DG-K8: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
SDG-K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
SDG-K15: Grup önünde kendini ifade eder. 
MG-K4: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Materyaller: Oyun hamurları, kil hamuru ve teller artık materyallerin (alüminyum folyo, cd, düğ-

me vb.), yapıştırıcı, makas, boya kalemleri, bant
Sözcükler: İcat 

Öğrenme Süreci
• Çocuklara: “Elektrik olmasaydı ne olurdu? Saat olmasaydı ne olurdu? Telefon olmasaydı ne olur-

du? Televizyon olmasaydı ne olurdu? Bilgisayar olmasaydı ne olurdu? ”sorularını sorar ve çocuk-
ların verdikleri cevapları dinlenerek o cevaba uygun drama etkinliği yapılır.

• Drama sürecinin ardından öğretmen çocuklara eskiden elektriğin, saatin, telefonun, televizyo-
nun olmadığını ve sonradan icat edildiğini, bunların hayatımızı kolaylaştırdığını anlatır. Elektrik 
yokken kullanılan gaz lambası görseli, telefon olmadığında kullanılan dumanla haberleşme ve 
mektup güvercini görseli çocuklara gösterilir.

• Ardından öğretmen çocukları 3 gruba ayırır ve gruplardan birine kil hamuru, birine oyun hamur-
ları ve bir diğerine de teller bir masaya geçmesini ister. Her gruba “Sizler Küçük Mucitlersiniz ve 
hayatımızı kolaylaştırmak için telefonu, bilgisayarı, saati, televizyonu yeniden tasarlayacaksınız.  
Grup olarak düşünmenizi, yeni özellikler bulmanızı istiyorum ve bu icadın ne işe yarayacağını, 
hangi özellikleri olduğunu bize icat yaptıktan sonra anlatmanızı isteyeceğim.” der.

• Gruplara farklı boyutlarda kutuların, artık materyallerin (alüminyum folyo, cd, düğme vb.), yapış-
tırıcıların, makasların, boya kalemlerinin, bantların olduğu bölümü göstererek İcat fikrinizi buldu-
ğunuzda buradan istediğiniz materyali alarak tasarım yapmaya başlayabilirsiniz.” der.

• Çocuklar icat tasarımı yaparken öğretmen hafif bir klasik müzik açarak grupların çalışmalarını 
gözlemler.

• Grupların icat tasarımları bittiğinde öğretmen sırayla her grubun yaptığı icatı diğer gruplara 
anlatmasını ister.

• Bütün sunumlar bittiğinde yapılan İcat tasarımları sınıfın bir 
köşesinde sergilenir.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• İcat tasarlamak sence nasıldı?

• Arkadaşlarınla grup olarak etkinlik yapmak sana nasıl hissettirdi?

• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı 
ayrı “İyi hafta sonları, haftaya görüşürüz.” der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla hangi icadın kendi hayatlarını daha 

çok kolaylaştırdığı hakkında sohbet etmeleri istenebilir. 

Öneriler

Ailelerden çocuklarıyla evde lambayı kapatıp fenerle du-
varda elleriyle gölge oyunu oynamaları istenebilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

• Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükle-
riyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek 
selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları iki 
elle çakışma hareketi yaparak karşılama seremonisi olur. 

• Matematik merkezi oluşturulur. Merkeze; abaküs, sayı, sayı kartları, yazı 
tahtası, ipler, boncuklar, sayı çabukları, basit toplama işlemleri olan çalış-
ma sayfaları, rakamları eşleştirme kartları yerleştirilir.

• Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen bazen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve 
gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler 
veya küçük bir gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken drama-
tik oyun alanında kurulan doğum günü parti alanını değer-
lendirebilirler. 

• Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen be-
lirlediği bir stratejiyle toplanma zamanının 
geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte 
toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerlemesi 

eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” sloganı 
söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, 
kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedü-
rü” posterine dikkat çekilir. 

•  “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan yiyecek ve 
içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tekrarlanır. Sofra kuralla-
rına uygun davranışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
Haftanın Teması: Okul Çantası
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 46



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğret-

men bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okuryazarlık 
becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından işlenir, sınıf 
çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanların bakımı yapıla-
bilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etra-
fımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel 
kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri 
desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatıla-
bilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup 
toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı 
çocuklarla paylaşılır. 

“Sar Makarayı” adlı tekerleme söylenir. 
Sar Sar Sar Sar makarayı
Çöz Çöz Çöz Çöz Makarayı
On Kilo Pekmez Yala Yala Bitmez
Beşi Sana Kardeşim Beşi Bana 

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek 
sorular şunlar olabilir: Bugün okula senden önce hangi arkadaşın gelmiş? Sınıfa geldi-
ğinde ilk kimi gördün? Senden sonra ilk kim geldi? Hatırlıyor musun? 

• Haydi!  Önce 10’a kadar sayalım sonra 5’ten geriye doğru sayalım. Kimler bana 
eşlik etmek ister? Rakamları nerelerde görüyoruz? Rakamlar olmasaydı ne 
olurdu? 

• Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir.

Hareket-Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

• Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen eşliğinde yapılır. Nefes 
alma oyunu için çocuklar karınlarının üzerine yumuşak bir pelüş hayvan ya da yastık, minder gibi 
bir materyal alarak yere uzanırlar. 3 saniye boyunca nefes alıp verirler ve pelüş hayvanlarının nasıl 
yükseldiğini izlerler. Bu oyun 5 dakika sürdürülür.  

• Herkes ayağa kalkar ve olduğu yerde sabit durarak koşma hareketi yapar. 
• Baş, üç kez öne ve üç kez arkaya doğru, üçer kez yanlara doğru sağa ve sola doğru hareket etti-

rilir. 10’a kadar sayılır.
• Dizler yukarı kaldırılır, omuzlar döndürülür, çömelme hareketi yapılır. 10’a kadar sayılır.
• Kollar ve bacaklar ile havada çember çizilir. Hareketleri yaparken önce yavaş başlayıp daha 

sonra hızlanılır ve her bir hareket için 10’a kadar sayılır.
• Eller belde sağa ve sola doğru doğru hafifçe eğilerek bel egzersizi yapılır, 10’a kadar sayılır.
• Parmak uçlarında, topuk üzerinde, galop yaparak yürünür. Büyük adımlarla ve küçük adımlarla 

yürünür. 10 adım sayılır. Çocuklardan ikili eş olmaları istenerek bu yürüyüşleri eşli olarak da yap-
maları istenir.

• Tek ayakla sekilir, sonra diğer ayakla sekilir ve 10’a kadar sayılır.
• Yere sırt üstü uzanılır, bacakları havaya kaldırarak pedal çevirme hareketi yapılır.
• İki el ve iki ayak üzerinde yürüme hareketi yapılır, 10’a kadar sayılır.
• Yer minderlerinin etrafından dönülür, üzerinden atlanır ve minder üzerinde yuvarlanma hareketi 

yapılır. 
• Zeminde elektrik bandı, halat, kalın ip ya da birer ayırıcı kullanarak yarım metre aralıklarla en-

geller oluşturulur ve çocukların bu engeller arasından tek ayak ve çift ayak zıplayarak ilerlemeleri 
istenir. 

• Ardından dışarıya çıkılır. Çocuklar iki gruba ayrılır ve sıra olurlar. Her grubun biri boş diğeri dolu 
iki kovası olacaktır. Sıranın başındaki çocuk karton bardağına dolu kovadan su doldurup, arkasın-
daki arkadaşının bardağına boşaltır ve gruptaki diğer çocuklar da aynı hareketi yaparak oyunu 
sürdürür. Bu şekilde kovadaki su en baştan en sona kadar bardaktan bardağa aktarılır. Sıranın 
sonundaki çocuk ise bardağındaki suyu boş kovaya doldurur. İlk oyun öğretmenin model olmasıyla 
deneme oyunu olarak oynanabilir. Kovadaki su bitene kadar ara verilmeden oyuna devam edilir. 
Oyunun sonunda her iki grubun kovasındaki su miktarı çocuklarla birlikte karşılaştırılır. “Her iki ko-
vada da aynı miktar su mu var? Nereden anlayabiliriz? Bir kovada kaç 
bardak su varmış? Tahmin edebilir misiniz?“ diye sorulur ve 
cevapları dinlenir. 30 dakika açık havada serbest oyun 
etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. 

*Öneri olarak “Okulda İlk Gün” (Yazar: Ayla 
Çınaroğlu/ Uçanbalık Yayınları) adlı kitap 
okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Toplama Yapalım
Etkinlik Çeşidi: Türkçe- Drama, Sanat - Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği 

Kazanım ve Göstergeleri
B G- K 4: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. 

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 
K 5: Nesne/varlığın miktarını söyler. 
K 16: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. 
Materyaller: Parmak boyası veya sulu boya, kâğıtlar.
Sözcükler: El izi, parmak izi

Öğrenme Süreci
“Sağ Elimde Beş Parmak” şarkısı söylenir. Sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak
1-2-3-4-5
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, say bak
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
• Dikkat: Çocuklar daire şeklinde sıralanır. Önce 1-5 sayıları sıra ile saydırılır. Daha son-

ra “Çocuklar, 1,2,3,4, diye sayarken 5 demeyeceksiniz. Onun yerine, ”BOMM” diye-
ceksiniz” denir. Bir kaç kez denemesi yapıldıktan sonra oyuna geçilir.

 • Parmak boyaları ve kâğıtlar kullanılarak şarkıda sayılan parmakların rengâ-
renk izleri çıkarılır. 

• Çocuklar kâğıtlarına el baskılarını yaparken, önce tüm parmakların izi çıka-
cak şekilde çalışma yapılır ve 10 parmak izi çıkarılır. Ardından farklı sayılarda 
parmak izi çıkması için çocuklar yönlendirilir.  Bazı parmaklar kapatılarak 
el baskısı farklılaştırılır. İki parmak kapatılarak el izi çıkarmak, üç parmak 
kapatarak el izi çıkarmak şeklinde çalışma yürütülür. Böylece, farklı sayıda 
parmakların olduğu el izleri de oluşturulur.

• Çocuklar çalışmalarını alarak birbirlerine gösterirler. Her defasında iki ço-
cuğun çalışması yan yana tutulur ve toplam kaç parmak izi olduğu birlikte 
sayılır. Tüm çocukların katılımı sağlanarak el izleri ile sayarak basit toplama 
işlemleri yapılır.

• El Ele Okul Öncesi Eğitime Kitabı 3’ten   “10 rakamı” çalışma sayfası tamam-
lanır.( Sayfa sayısı 32-35)



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi rakamı öğrendik? 
• Parmaklarımızı tekrar sayalım. 
• Bugün okuduğumuz öykünün kahramanının adı neydi? Öyküde ne-

ler oldu? 
• Grup arkadaşlarım kimlerdi?
• Kaç bardak su doldurdun? Suyla oynamak ne hissettirdi?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı 

ayrı “ İyi günler, yarın görüşürüz.”  der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
• Ailelerden çocukları ile evdeki nesnelerle basit toplama yap-

maları istenir.

Öneriler: 

• Parmak boyası olmadığı durumlarda sulu boya ile de etkinlik 
yapılabilir.

• Etkinlik sonrası çocukların çıkardıkları el izlerini boya ile ta-
mamlayarak benzetme çalışması yapmaları istenebilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükle-
riyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek se-
lamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocuklara   “ Yazı 
mı? Tura mı?” sorusu yöneltilir, ardından doğru cevabı bilenle “Çak!” yaparak 
karşılama seremonisi olur. Öğretmen çocukların incelemeleri için fen merke-
zine madeni paralar ve kâğıt paralar koyar. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem not-
ları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanın-
da kurulan doğum günü parti alanını değerlendirebilirler. 
Oyun zamanı sona erdiğinde öğretmen belirlediği bir 
stratejiyle toplanma zamanının geldiğini hatırlatır 
ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” te-

kerlemesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” 
sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, 
sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara 
asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan 
yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tek-
rarlanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, 
görgü kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik 
edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 47



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kulla-
nılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük 
dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da 
parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, 
daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. 
Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri ya-
pılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Duyu etkinliği olarak küçük bir pilates topu okula getirilerek onun üzerinde yuvar-
lanılabilir.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. 
Örnek sorular şunlar olabilir: Ailenle alışverişe gider misin? Kiminle gidersin? Neler 
alırsınız? Sen hiç alışverişte ödeme yaptın mı? Sen en çok ne satın almaktan hoşla-
nırsın? İstediğin şey alınmazsa ne yaparsın?  Sana kim harçlık veriyor? Harçlıklarınla 
ne yaparsın? Kumbaran var mı? Sence içinde ne kadar para birikmiştir?

Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir.

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

Öğretmen çocuklara çeşitli ritimlerde şarkılar açar ve bu 
şarkıların ritimlerinin hızlı ritimli mi, yavaş ritimli mi? olduğunu 
sorar. Çocukların ritmin hızını anlamalarına rehberlik eder. Ar-
dından açık havada “Aç Kapıyı Bezirgân Başı!” oyunu oynanır. 

Aç kapıyı bezirgân başı, bezirgân başı,
Kapı hakkı ne verirsin, ne alırsın?
Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun.
Bir fare, iki fare üçüncüde yakalandı fare!
30 dakika açık havada serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak 
seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri çocukların gö-
rebileceği şekilde tutularak yüksek sesle okunur. 

*Öneri olarak “Çu’nun Okuldaki İlk Günü” (Yazar : 
Neil Gaiman/ Sırtlan Yayınları) adlı kitap okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Bozuk Paralar
Etkinlik Çeşidi: Okuma –yazmaya hazırlık

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K5: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söy-

ler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. 
DG- K 11: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. 
K 12: Çevresindeki yazıları gösterir.
K 12: Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler.
MG- K 4: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalem kontrolü sağlar.
K 4: Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Materyaller: 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 liralık bozuk paralar, çay tabakları, büyüteçler, kâğıtlar, 

kurşun kalemler.
Sözcükler: Yazı, tura, madeni para, bozuk para, kuruş, kumbara
Kavramlar: Para, ön yüz, arka yüz 

Öğrenme Süreci
Bir kumbara içinde 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 liralık madeni paralar çocuklar tarafından incelenir. 

Madeni para, bozuk para, kâğıt para sözcüklerine dikkat çekilir. 
 Madeni paraların yazı ve tura yüzleri tanıtılır. Atatürk’ün yüzüne, Türkiye Cumhuriyeti yazısına, ay 

yıldız bayrağımıza dikkat çekilir. 
Madeni paralar çay tabakları içinde sınıflanır. Büyüteçle incelenir. Paraların rengi, şekli, büyük-

lüğü, dokusu, kabartmalı yüzü hakkında konuşulur.
1 kuruşlar, 5 kuruşlar, 10 kuruşlar, 25 kuruşlar, 50 kuruşlar, 1 liralar ayrı ayrı tabaklara koyarak 

gruplamaları istenir. Her bir tabaktaki paralar için kaç kuruş olduklarını bildiren etiketler 
hazırlanır. 

Kâğıdın altına madeni paraların her iki yüzünü koyulur, kurşun kalemlerle kâğıt 
boyanır. Bu teknikle paranın izi kâğıtta belirecektir. Ardından madeni paralarla 
“Hangi elimde?” oyunu oynanır. 

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• İzini çıkardığın para kaç kuruş/liraydı? 
• Başka nelerin kâğıtta izi çıkarabiliriz? 
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı 

ayrı “ İyi günler, yarın görüşürüz.”   der.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailece bir alışveriş günü düzenlenmesi önerilir. Alışveriş ön-

cesi çocukla birlikte liste yapılır, çocuğun söyledikleri büyükler 
tarafından yazıya geçirilir. Alışveriş için kasada ödemeyi ço-
cukların yapmaları ve gerçek bir alışveriş deneyimi yaşamaları 
önerilir. 

Öneriler:

• Para eşleştirme çalışması yapılabilir.



Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve 
güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları 
yönünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı, öğretmen çocukları gözleri kapalı 
olarak karşılar. Çocuğun yüzüne dokunarak kim olduğunu tahmin ederek karşılama 
seremonisi olur.

Öğretmen çocukların incelemeleri için fen merkezine duyu organları maketi 
veya duyu organları ile ilgili fotoğraflar koyar.

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğret-
men çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem notları alır; 
bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir gruba kitap 
okur. Çocuklar tercih yaparken dramatik oyun alanında kurulan doğum 
günü parti alanını değerlendirebilirler. Oyun zamanı sona erdiğinde 
öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma zamanının geldiğini ha-
tırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” 

tekerlemesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin 
elinde!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vur-
gulanır. “Islat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri 
tekrar edilir. Duvara asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” 
posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte 
bulunan yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tara-
fından sık sık tekrarlanır. Sofra kurallarına uygun davra-
nışlar gösterilmesine, görgü kurallarına uygun sözcükler 
söylenmesine rehberlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar 
uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 48

Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
• Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğ-

retmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okur-
yazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından 
işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvanla-
rın bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan özel 
günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev yaşantıları 
hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan 
çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe 
tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı 
ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen 
kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da den-
ge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

• Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. Örnek soru-
lar şunlar olabilir: Okula gelirken farklı kokular duydun mu? Sence ne kokusuydu?  Güzel ko-
kular ne olabilir? Kötü kokular nereden geliyor olabilir? Farklı sesler duydun mu? Ne sesiydi? 
Bugün gördüğün en güzel şey neydi? Nerede gördün? Bize anlatabilir misin?

• Öğretmen çocuklara duyu organlarımız bizi yanıltır mı? Diye sorar. İçlerinde sıcak, soğuk 
ve ılık su bulunan üç ayrı kap getirir. Sağ elimizi soğuk suya, sol elimizi sıcak suya batıralım. 
Ellerimizi yarım dakika kadar suda tutalım. Sağ ve sol elimizi sudan çıkarıp, ikisini birden ılık 
suya batıralım.

•  Ne hissediyorsunuz? Hangi eliniz suyu soğuk hissediyor? Sıcak hisseden eliniz hangisi? Her iki 
elinizi de aynı suya soktuğunuz halde, neden birini sıcak, diğerini soğuk hissediyor olabilirsi-
niz?

• (Deneyin sonucu)Soğuk elimiz ılık suyu soğukmuş gibi hissederken, sıcak elimiz sıcakmış 
gibi hisseder (Sağ elimizde ki soğuk alıcılar ılık suya sokulduklarında ilk defa etkinle-
şirler. Bu duruma sıcak alıcılardan daha kuvvetli tepki verirler. Sıcak alıcıların soğuk 
alıcılardan daha kuvvetli tepki verdiği sol elimizde ise bunun tam tersi olur.).

• Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir.



Hareket ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Jimnastik ve Açık Havada Oyun

Jimnastik etkinliği doğru nefes alma ile başlar ve tüm hareketler öğretmen 
eşliğinde yapılır. Öğretmen nefes alma oyunu için çocuklara fil olacaklarını ve 
fil gibi nefes almaları gerektiğini söyler. Burundan derin nefes alınır, karın şişer-
ken filin hortumu gibi kollar açılır. Nefes verirken karınla birlikte kollar da filin 
hortumu gibi aşağı iner. Jimnastik hareketleri için baş sağa, sola, arkaya ve 
öne doğru eğilerek 10’a kadar sayılır. Omuzları döndürme hareketi yapılır. Eller 
belde dairesel hareket yapılır. Bacaklar sırayla karına doğru çekilerek ellerle 
tutulur ve 10’a kadar sayılır. 

Çocuklarla birlikte şarkının sözleri söylenerek hareketleri yapılır. Şarkının 
sözleri hızlanarak 3 adımda tekrar edilir.

Eller yukarı, eller aşağı ve belini salla.
Bir adım öne, bir adım geri…
Haydi, dön etrafında.
İki kol yanda, iki kol önde ve belini salla
Bir öne zıpla, bir geri zıpla.
Haydi, dön etrafında.

Ardından açık havada 30 dakika serbest oyun etkinliğine geçilir.

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 

sesle okunur. 

*Öneri olarak “Okul” ( Yazar: Sophie 
Bellier / 1001 Çiçek Yayınları ) adlı kitap 
okunabilir.

Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Duyu Organlarım 
Etkinlik Çeşidi: Fen- Matematik-Oyun ( Bütünleştirilmiş Büyük Grup)

Kazanım ve Göstergeleri
BG-K6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne/varlıkları tadına göre ayırt 

eder, eşleştirir. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri veya 
resimleriyle eşleştirir.

BG-K7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
BG-K20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. 

Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar. Nesne/sem-
bollerle grafik hazırlar. Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.

Materyaller: Keçeden yapılmış dil, kavanoz, tatlı-ekşi-tuzlu-acı yiyecekler, farklı tatlara ait 
görseller, çocukların evden getirdikleri yiyecek görselleri.

Kavramlar: Az-Çok, Eşit, Tatlı, Tuzlu, Acı, Ekşi

Öğrenme Süreci
Keçeden hazırlanmış dil modeli incelenerek dilin görevleri hakkında (tat alma, seslerin çıkarıl-

ması, yutkunma vb.) sohbet edilir.
• Dilin görevlerinden biri olan tat alma ile ilgili bir deney yapılacağı söylenir. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı 

yiyeceklerin bulunduğu kavanozlar çocuklarla incelenir. Her çocuğun yiyecekleri tatması sağlanır.
• “Tadına baktığımız yiyeceklerin hangileri ekşiydi? Ekşi yiyecekler yediğinde nasıl hissettin? Hiç 

acı bir şey yedin mi? Kavanozlardaki yiyeceklerden hangileri tatlı, hangileri tuzlu, hangileri 
ekşi?” kokuları güzel mi? vb. sorular yöneltilerek yiyeceklerin tatları hakkında sohbet edilir.

• Ardından acı, ekşi, tatlı, tuzlu yiyecekleri simgeleyen birer adet görsel, grafik oluşturulacak şekil-
de fon kartonuna yapıştırılır.

• Yiyecek görselleri incelenir, her çocuğun görselini uygun bölümle eşleştirmesi ve yapıştırması 
sağlanır.

• Oluşturulan grafik, yiyeceklerin azlık çokluk durumlarına göre değerlendirilir.
 Çocuklar arasından gönüllü bir ebe seçilir. Gözleri bağlanır. “Arkadaşlarından biri karşı-

na gelecek, onu yüzünden, saçlarından, sesinden tanımaya çalışacaksın. Eğer tanıyamazsan 
ona: “ Öt kuşum, öt!”  diyeceksin. Böylece sesinden tanımış olacaksın” denir.Daha sonra 
ebe gözü bağlı olarak karşısına gelen oyuncunun önce kız mı, erkek mi olduğunu el-
leriyle saçlarını yoklayarak öğrenir. Sonrasında “Öt kuşum öt!” diyerek sesinden 
kim olduğunu tanımaya çalışır.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Dil ne işe yarar?
• Kulağımız ne işe yarar?
• Gözümüz ne işe yarar?
• Burnumuz ne işe yarar?
• Derimiz ne işe yarar?
• Dilimiz olmasaydı ne olurdu? Tatları nasıl fark ederdik?
• Bütün yiyeceklerin tadı aynı olsaydı ne olurdu?
• Öt kuşum öt oyunu oynarken hangi arkadaşını tahmin ettin?
• Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı “ İyi 

günler, yarın görüşürüz.”  der. 

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla birlikte limonata yapmaları istenebilir.

Öneriler:

• Keçeden hazırlanan dil modeli yerine dil maketi ya da görseli ile de çalışma yapıla-
bilir.

• Bazı çocuklar gözlerinin bağlanmasından rahatsızlık duyabilir. Bu konuda duyarlı ol-
manız gerekir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama sözcükleriyle ve 
güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Günaydın” diyerek selamlamaları yö-
nünde teşvik edilir. Günün farklı başlangıcı çocukları hepsine ayrı ayrı yazılmış bir 
vedalaşma kartı vererek karşılama seremonisi olur. 

Öğretmen cetvel, pergel, okul çantası, çizgili defter, kalem, silgi, kalemlik, çizgili 
ve harita metot defterler, haftalık ders programı çizelge kartı, okul araç gereçleri-
nin olduğu geçici bir öğrenme merkezi oluşturur. Bu alana eskiden kullanılan mavi 
ya da siyah önlükler, okul zili, tebeşirler, kırmızı kurdeleler, beslenme çantaları da 
eklenebilir. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zamanında öğ-
retmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar ve gözlem not-
ları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini dinler veya küçük bir 
gruba kitap okur. Dramatik oyun alanındaki doğum günü parti alanı 
okula veda parti alanına dönüştürülür. Oyun zamanı sona erdi-
ğinde öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma zamanı-
nın geldiğini hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” teker-

lemesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elin-
de!” sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Is-
lat, sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duva-
ra asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan 
yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık 
tekrarlanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilme-
sine, görgü kurallarına uygun sözcükler söylenmesine reh-
berlik edilir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 49



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. Öğ-

retmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken okur-
yazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar tarafından 
işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sınıftaki hayvan-
ların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava durumu, yaklaşan 
özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların duyguları ve ev ya-
şantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kullanılarak özel desteğe 
ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, sözcük dağarcıkları artırılır. Kuk-
lalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir ya da parmak oyunu oynanabilir. 
Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edilebilir, daha önce okunan ve çocuklar 
tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okunabilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa 
kalkılarak dans ya da denge hareketleri yapılabilir. Günün programı çocuklarla pay-
laşılır.

Öğretmen çocuklara bazı sorular sorar ve cevap vermeleri için yeterli süre tanır. 
Örnek sorular şunlar olabilir: Bugün okula gelirken forma giymiş, başka okula giden ço-
cuklar gördün mü? Formaları ne renkti? Sen hangi renk forma giymek isterdin? Sen de 
onlar gibi ilkokula gitseydin okul çantanda neler olurdu? Neden? Beslenme çantanda 
hangi yiyecekler olurdu? Neden? Okuma yazma bilseydin bana ne yazmak isterdin?

Çocuklara ilkokul ve ilkokul bölümlerinden ( sınıf, kantin, okul bahçesi, konferans ve 
spor salonlar) tanıtan görseller gösterilir ve sohbet edilir. Öğretmen uygun geribil-

dirimlerle sohbeti derinleştirebilir.

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

“Daha Dün Annemizin” şarkısı öğrenilir. 
Daha Dün Annemizin
Daha Dün Annemizin
Kollarında Yaşarken
Çiçekli Bahçemizin
Yollarında Koşarken
Şimdi Okullu Olduk
Sınıfları Doldurduk
Sevinçliyiz Hepimiz
Yaşasın Okulumuz
Okul Bizim Yuvamız
Onu Temiz Tutarız
Öğretmenler Annemiz
Onları Çok Severiz

Ritim çubuğu ya da zil kullanılarak şarkıya eşlik edilir. Dışarıya çıkılır, çocukların 
bahçede farklı alanlarda dururlar ve bu noktalar tebeşirle elips şekli çizilerek be-
lirlenir. Bir ebe seçilir. Çocuklar kendi aralarında işaretleşerek yer değiştirirler. 
Yer değiştirme sekerek olur. Bu sırada ebe, boş gördüğü elips şeklinin olduğu 
yere geçmeye çalışır.  Ebe kimin yerini kaparsa o çocuk ebe olur. Açık ha-
vada 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. 

*Öneri olarak “Okula Gitmek İstemeyen 
Zebra” ( Yazar: Christine Beigel / 1001 Çiçek 
Yayınları) adlı kitap okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: Hamur yapalım
Etkinlik Çeşidi: Sanat–Drama (Büyük Grup Etkinliği)

Kazanım ve Göstergeleri
BG- K5: Nesne/varlığın adını söyler.  Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı 

malzemeyi söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. 
K7: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
SDG- K3: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla 

ifade eder.
K-10: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
MG-K4: Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Materyaller: 4 su bardağı un, 1 su bardağı tuz, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, renklen-

dirmek iç gıda boyası, hamur kalıpları, kurabiye kalıpları.
Sözcükler: Okul, çanta
Kavramlar: Sert-yumuşak

Öğrenme Süreci
Okul çantası ekinliği için çocuklarla oyun hamuru yapılır. Un ve tuz karıştırılır. Suyun içine gıda 

boyası ve sıvı yağ eklenir. Çocuklarla yoğurulur. Hamurun sertlik ya da yumuşaklığına dikkat çe-
kilir.  Çocukların hamurları şekillendirmesi istenir. Yaratıcı nesneler, şekiller oluşturulur. Ayrıca 
okul çantası teması için geçici öğrenme merkezinde bulunan kalem, cetvel, defter, kitap 
gibi nesneler de oyun hamurları ile oluşturulabilir.  Tamamlanan okul çantaları kuruma-
ları için bir köşeye bırakılır. 

Drama: Çocuklar üçer kişilik gruplara ayrılır ve her gruba bir olay ya 
da durum söylenir. Daha sonra çocuklar bu durum ya da olayı canlandı-
rarak poz verirler. Öğretmen de temsili bir fotoğraf makinesi ile onların 
resimlerini çeker.

Daha sonra gerçekleştirilen roller hakkında konuşularak çocukların 
neler hissettikleri, neleri canlandırdıkları, nerelerde zorlandıkları vb. ko-
nuşulur. 

Canlandırılabilecek örnek durumlar:
Okul çantası çok ağır, okula giden çocuklar.
Okul kantininde sıra bekleyen çok açıkmış çocuklar.
Teneffüste ip atlayan çocuklar.
Tuvaletin önünde çok sıkışmış halde sıra bekleyenler.
Okul korosunda bir müzik aleti çalanlar.
Soğuk havada incecik bir bluzla dışarı çıkmış çocuklar.
Sıcak bir havada terlemiş çocuklar.



Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Bugün hangi merkezde, hangi arkadaşlarınla oynadın?
• Yakında ilkokula başlayacağın için kendini nasıl hissediyorsun?
• İlkokula giderken yanında neler götürmek isterdin? 
• Seni okulda bugün en çok ne mutlu etti?

Öğretmen ailesi gelen çocukları tek tek uğurlar ve hepsine ayrı ayrı 
“ İyi günler, yarın görüşürüz.”  der. 

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarıyla birlikte “o sesi ”ile başlayan nesneleri 

bulmaları istenir.

Öneriler:

Drama etkinliğinde grup sayısı çocukların durumuna ilgi ve iste-
ğine göre arttırılabilir.

Güne Başlama Zamanı:
Karşılama, Oyun, Toplanma Zamanı

Çocukları “Hoş geldiniz, günaydın, merhaba” gibi karşılama 
sözcükleriyle ve güler yüzle karşılar. Tüm çocuklar birbirlerini “Gü-
naydın” diyerek selamlamaları yönünde teşvik edilir. Günün farklı 
başlangıcı çocukları başarı madalyası verilerek karşılama seremo-
nisi olur. 

Çocuklar tercihlerine göre merkezlere yönlendirilir. Oyun zama-
nında öğretmen çocukların oyunlarına katılır, bazen gözlem yapar 
ve gözlem notları alır; bazen de onlarla sohbet eder, sohbetlerini 
dinler veya küçük bir gruba kitap okur. Oyun zamanı sona erdiğinde 
öğretmen belirlediği bir stratejiyle toplanma zamanının geldiğini 
hatırlatır ve sınıf çocuklarla birlikte toplanır.

Temizlik, Beslenme, Temizlik
• Temizlik zamanında çocuklar sıra olur. “Sıra Olalım” tekerle-

mesi eşliğinde lavaboya gidilerek eller yıkanır.

• El yıkama prosedürü uygulanır. “30 saniyede güç senin elinde!” 
sloganı söylenir ve prosedürdeki aşamalar vurgulanır. “Islat, 
sabunla, yıka, durula, kurula” sözcükleri tekrar edilir. Duvara 
asılmış olan “El Yıkama Prosedürü” posterine dikkat çekilir. 

• “Yemek Duası” okunarak yemeğe başlanır. Yemekte bulunan 
yiyecek ve içeceklerin isimleri öğretmen tarafından sık sık tek-
rarlanır. Sofra kurallarına uygun davranışlar gösterilmesine, 
görgü kurallarına uygun sözcükler söylenmesine rehberlik edi-
lir. Temizlik prosedürü tekrar uygulanır.

Tarih :………………….
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI NO: 50



Güne Başlama Zamanı: Sohbet Zamanı
Çocukların her birinin adı içinde geçecek şekilde “Karşılama Şarkısı” söylenir. 

Öğretmen bu şarkıya bir müzik aletiyle eşlik eder. Alfabe şarkısı söylenerek erken 
okuryazarlık becerilerinden harf bilgisi desteklenir. Yoklama çizelgesi çocuklar ta-
rafından işlenir, sınıf çiçekleri günün sorumlu çocuğu tarafından sulanır ve varsa sı-
nıftaki hayvanların bakımı yapılabilir. Ay, yıl ve gün olarak günün tarihi, mevsim, hava 
durumu, yaklaşan özel günler tarihler, etrafımızda gelişen güncel olaylar, çocukların 
duyguları ve ev yaşantıları hakkında konuşulur. Görsel kartlar etkin bir biçimde kul-
lanılarak özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların iletişim becerileri desteklenir, söz-
cük dağarcıkları artırılır. Kuklalar ya da keçe tahtası kullanılarak öykü anlatılabilir 
ya da parmak oyunu oynanabilir. Yeni öğrenilen şarkı ya da tekerlemeler tekrar edi-
lebilir, daha önce okunan ve çocuklar tarafından çok sevilen kitaplar tekrar okuna-
bilir. Büyük grup toplanma alanında ayağa kalkılarak dans ya da denge hareketleri 
yapılabilir. Günün programı çocuklarla paylaşılır.

Yakında başlayacakları yeni okul hakkında çocukların duyguları üzerine sohbet 
edilir. Çocuklara bazı sorular sorulur: “Abisi ya da ablası okula giden var mı? On-
lar okula neler götürüyorlar? Evde neler yapıyorlar? Ödevleri oluyor mu? Okula 
giderken nasıl giyiniyorlar? Sınıfları nasıl bir yerdir? Bizim sınıfımızdan farkı 
nedir? ”Öğretmen uygun geribildirimlerle sohbeti derinleştirebilir.

Müzik ve Oyun Rutin Etkinlik Zamanı:
Müzik ve Açık Havada Oyun

EBA’dan jimnastik 19 ve 20 videoları izlenerek hareketlere 
eşlik edilir. Dışarıya çıkılır ve “Mendil Kapmaca” oyunu oyna-
nır. Çocuklar iki gruba ayrılır ve karşılıklı belirli bir mesafede 
dururlar. Ortada bir çocuk mendil tutma görevini alır ve hiçbir 
gruba dâhil değildir. Gruplardan birer çocuk karşılıklı olarak 
aynı anda mendili almaya çalışır ve ebelenmeden yerine dö-
nerse takımına bir puan kazandırır. Ebelenirse puan diğer ta-
kıma geçer. 

Açık havada 30 dakika serbest oyun oynanır. 

Türkçe Rutin Etkinlik Zamanı:
Kitap Okuma Oturumu

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
olarak seçilen resimli bir çocuk kitabı, resimleri 
çocukların görebileceği şekilde tutularak yüksek 
sesle okunur. 

*Öneri olarak “Dinozorlar Okula Nasıl Gi-
der? ” ( Yazar: Jane Yolen / Beyaz Balina Ya-
yınları ) adlı kitap okunabilir.



Etkinlik 1
Etkinlik Adı: İlkokul Sınıfını Tanıyalım 
Etkinlik Çeşidi: Alan Gezisi -Büyük Grup Etkinliği

Kazanım ve Göstergeleri
• Yakın çevrede olan bir ilkokula gezi düzenlenir. Okulun 

bölümleri, sınıfları, bahçesi gezilir, incelenir.

EKLER
1. Gezi Planı



2. İzin Belgesi

VELİ İZİN BELGESİ

................................................................................................. Okul Müdürlüğüne

Velisi bulunduğum okulunuz .......................... Sınıfı ................................ numaralı öğrencisi 

................................................... ............................................................’in ........./......../.................... 

tarihinde, öğretmeni ........................................................ refakatinde ...........................................

........................................................ gezisine katılmasına izin veriyorum

............../............./.................

..................................................................

Veli

Adres:

Telefon: ...............................................................

Günü Değerlendirme ve Uğurlama
• Ziyaret ettiğimiz ilkokul sınıfında neler gördük? 
• Ziyaret ettiğimiz ilkokul sınıfında bizim sınıfımızdan farklı neler vardı?
• Çocuklara “Gelişim Raporları” verilir. Bir hatıra fotoğrafı çekilir. 

Veda partisi yapılır, bu parti esnasında dans edilir. Şarkılar söylenir. 
Çocuklar sevgiyle ilkokula uğurlanır.

Genel Değerlendirme

Aile Katılımı
Ailelere okul anılarını çocuklarına anlatmaları istenir.

Öneriler

Alan gezisi kapsamında bir kütüphane ve bir müze ziyareti 
yapılabilir. 


