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SINIF REHBERLİK PROGRAMI –
UYGULAYICIYA ÖNERİLER

Bu program on bir hafta için belirli kazanımlar göz önüne 
alınarak hazırlanmıştır. Programın amacı yaz okuluna katılan 
çocukların dil ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemektir. Ka-
zanımlar sırasıyla ‘Okulu ve Çevresini Tanır, Kendini Tanır ve Ka-
bul Eder, ‘’İnsanların Farklı Özellikleri Olduğunu Açıklar ve Kabul 
Eder, Duyguları Tanır ve İfade Eder, Okula İlişkin Duygularını İfa-
de Eder, Beden Dilinin İletişimde Önemli Olduğunu Söyler, Kişi-
lerarası İlişkilerde İletişimin Önemini Söyler, Zorbalıkla Karşılaş-
tığında Yapılması Gerekenleri Söyler, ‘Kişisel Sınırların Önemini 
İfade Eder”, Gerektiğinde Hayır Der, İlkokula İlişkin Duygu ve 
Düşüncelerini Söyler’ olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar ve etkinlikler ardışıklık ilkesine göre düzen-
lendiği için uygulayıcının programı belirlenen sıraya göre 
uygulaması önerilmektedir. Uygulayıcı bu kazanımlara yöne-
lik çalışmalarını verilen program doğrultusunda çocukların dil, 
psiko-sosyal, fiziksel, duygusal gelişim düzeylerini gözeterek uy-
gulamalıdır. Programda yer alan etkinlikler grubun dinamiğine 
göre uyarlanmalıdır. Özellikle yabancı uyruklu öğrencilerle ça-
lışan uygulayıcılar etkinlikleri görsel, işitsel (afiş, poster, video, 
ses vb.) materyallerle desteklemelidirler. Bunun sonrasında bu 
öğrencilerin sözel olarak etkinliğe katılmaları teşvik edilmelidir. 
Uygulayıcının yaz okulunun başlangıcında programı bütünüyle 
incelemesi, hazırlık gerektiren etkinlikler için kendi planlamasını 
etkinlikten önce yapması, ailelere gönderilecek Türkçe ve Arap-
ça bilgilendirme bültenlerini belirtilen zamanda iletmesi prog-
ramın verimliliği ve bütünselliği açısından önemlidir. 

Etkinlikler yapılırken uygulayıcının en önemli görevlerinden 
biri, etkinliğe katılan çocukları gözlemlemektir. Yukarıda be-
lirtilen kazanımlarla ilgili sorun yaşayan, yaşantısında travma 
geçmişi olan, özel eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen çocuklara 
yönelik okul rehberlik servisinden veya rehberlik araştırma mer-
kezinden destek alınmalı ve gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır. 

Not: Bu program sınıf rehberlik programı niteliğinde yapılandırıldığı 
için etkinlikler sınıf öğretmenlerinin uygulayabileceği şekilde hazırlan-
mıştır.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Okulumu Tanıyorum

Yaş Grubu: Okul Öncesi

Çocuklara rehberlik edilerek okulun tüm bölümlerinde kukla aranır. Öğretmen, 
etkinlik öncesinde bilgilendirdiği okul personeline (müdür, müdür yardımcısı, hiz-
metli vb.) kuklayı göstererek:
 “Yolunu şaşıran kuklayı arıyoruz. Gördün mü?” diye sorar. İlgili okul personeli kuk-
layı görmediğini söyler ve kendi çalışma alanını, görevlerini  çocuklara anlatır. 
Öğretmen kuklayı aramaya devam etmek gerektiğini söyler ve çocukları diğer 
birimlere götürür. Tüm birimlere gidildikten sonra sınıfa geri dönülür. Öğretmen 
kuklayla çocukları biraz daha konuşturarak yolunu şaşıran kuklanın sınıflarında 
bir yerde olabileceğini söyler ve hep birlikte sınıftaki kukla bulunur. Öğretmen 
çocuklara: “Evet, kuklayı bulduk. Fark ettiniz mi? Kuklayı ararken bütün okulu gez-
miş olduk. Şimdi, kuklalarımızla beraber okulumuzun bahçesini de gezelim.” der. 
Daha sonra öğretmen öğrencilerle birlikte bahçeye çıkar. Öğretmen öğrencile-
re okulun bahçesini ve sınırlarını tanıtır.  Bu esnada, öğrencilerin okuldan çıkar-
ken ve okula gelirken nelere dikkat edebileceklerini  öğrencilerle konuşabilir.

Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Okulu ve Çevresini Tanır
Kazanımın Açıklaması: Çocuğun okula aidiyet duy-
gusu geliştirmesi, kendini güvende hissetmesi, gerek-
tiğinde yardım alması için okul çalışanlarını tanıma-
sı önemlidir.  Çocuğun burada öğretmeni dışında da 
okulda çalışanlar olduğunu fark etmesi, bu çalışanları 
isimleri ile olmasa da müdür, müdür yardımcısı, rehber 
öğretmen, hizmetli, memur, güvenlik görevlisi, aşçı vb. 
görev alan personeli tanıması beklenmektedir.
Materyaller: İki Kukla (Pelüş oyuncak vb. kullanıla-
bilir.)
Ortam: Sınıf Ortamı-Okul Bölümleri ve Okulun 

Bahçesi

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

Ailelerden evde, çocukları ile 
birlikte okulu ve bahçesini tanı-
tan bir resim çizmeleri istenir. 

Öneri
• Bu etkinliğin sonunda farklı kaynak-
lardan yararlanılarak okulu, okulun 
bahçesini ve çalışanları tanıtan bilgi 
ve dokümanlar da veliler de payla-
şılabilir.

AİLE KATILIMI

1. HAFTA

ETKİNLİK SÜRECİ

Öğretmen çocuklar gelmeden önce sınıf içerisinde herhangi bir yere bir kuk-
la ya da pelüş oyuncak saklar. Ayrıca etkinlikte çocukların okulda karşıla-
şabilecekleri bütün görevlilere çocukların yapacağı etkinlik hakkında bilgi 
verilir. Ardından çocuklar sınıfa gelince onlara elindeki kuklayı göstererek: 
“Kuklamızın bir sorunu var. Arkadaşı ile birlikte okulumuzun bahçesini gezmek 
istiyorlarmış. Ancak arkadaşı yolu şaşırmış ve gördüğünüz gibi burada yok. 
Bizden yardım istiyor. Birlikte arkadaşını arayıp ona yardımcı olalım.” der. 

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer sorular 
sorularak etkinliğin değerlendirmesi yapılır.
• Okulumuzda kimler çalışıyor?
• Okulumuzun hangi bölümlerini gezdik? 

DEĞERLENDİRME



SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Kendimi Kabul Ediyorum

Yaş Grubu: Okul Öncesi

Çocuklar, kendisinden istenen özelliklerini söyledikten sonra aşağıdaki benzer 
ifadelerle etkinlik devam ettirilir:
• Saç rengi
• Göz rengi
• Sınıfta en sevdiğim oyuncak 
• En sevdiğim şarkı (İsteyen çocuklar şarkılarını söyleyebilir.)
• En sevdiğim yemek
• En sevdiğim renk
• En sevdiğim meyve 
Çocuklar kendini ifade ettikten sonra öğretmen çocuklara “Hepimizin farklı 
özellikleri var, hepimiz özeliz ve kendimizi severiz.” şeklinde bir açıklama yapar. 
Bu açıklamadan sonra çocukların kendilerine sarılıp “Hepimiz özeliz, kendimizi 
severiz.” cümlesini ritimle söyleyerek çemberde dönmeleri istenir.  

Yeterlik Alanı: Kendini Kabul
Kazanım: Kendini Tanır ve Kabul Eder
Kazanımın Açıklaması: Çocuğun kendisine 
ait özelliklerini grup içerisinde söyleyebilmesi, 
kendi özelliklerini kabul edebilmesi beklen-
mektedir. Bu etkinlikte önemli olan çocukların 
kendilerine ait özelliklerini ifade etmelerini 
sağlamaktır.   
Materyaller: Top
Ortam: Sınıf Ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

DEĞERLENDİRME

2. HAFTA

ETKİNLİK SÜRECİ

Öğretmen çocuklarla el ele tutuşarak çember oluşturur ve örnek olarak önce 
kendisine ait bir özelliğini söyler. Örneğin; “Benim saçlarım kıvırcık.” gibi. 
Ardından öğretmen elindeki topu yanındaki çocuğa uzatır. Topu elinde tutan 
her çocuk kendi saçının yapısını söyler ve topu arkadaşına verir. Sıra tekrar 
öğretmene geldiğinde öğretmen bu defa kendi göz rengini söyleyip bütün 
grubun tek tek kendi göz renklerini söylemelerini sağlar.

Her çocuğun kendini ifade etmesi desteklenmelidir. 
Öğretmenin süreci dikkatli bir şekilde takip ederek çocukların farklı özellikle-
rinden dolayı birbirleriyle dalga geçmelerini önlemelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer 
sorular sorularak etkinliğin değerlendirmesi ya-
pılır.
• Kendiniz hakkında hangi özelliğinizi fark etti-
niz?
• Arkadaşlarınızın hangi özelliklerini fark ettiniz? 
• Etkinliğin en çok hangi kısmında eğlendiniz?



ETKİNLİK SÜRECİ

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Kendimi Kabul Ediyorum

Yaş Grubu: Okul Öncesi

Kumkum her zamanki gibi zıplama yarışı yapmak istemiş, diğer yavrular kabul 
etmişler. Tabii Kurbağa Kumkum kazanmış yarışı. Ardından Tavşan Tomtom da 
koşu yarışı yapmayı önermiş. Ama Kurbağa Kumkum istememiş, zıplama yarışının 
sanki nesi varmış. Diğer yavrular tavşan ile birlikte başlayınca koşu yarışına, bi-
zimki söylene söylene yerleşmiş bir dere kenarına... “Keşke herkes bana benze-
seydi... Hep benim istediklerimi isteselerdi. Böylece hep benim istediğim oyunlar 
oynanırdı.” diye düşünerek, tatlı bir uykuya dalmış. Birazdan bir kalabalık sarmış 
etrafını. Ama o da ne? “Tavşan Tomtom”, “Zürafa Zumzum”, “Fil Fumfum” hepsi 
aynı kendisi gibi bir kurbağa olmamış mı? Hadi zıplama yarışı yapalım demişler. 
Çok sevinmiş Kurbağa Kumkum hemen kabul etmiş bu teklifi. Saatlerce zıplayıp 
durmuşlar. Sonunda sıkılmış Kurbağa Kumkum... Biraz serinlemek için dereye atla-
yacakmış ama tüm arkadaşları aynı anda serinlemek için dereye atlayınca, ona 
yer kalmamış. Bari biraz sevdiğim yiyeceklerden yiyeyim diye düşünmüş, ama 
boşuna... Çünkü herkesin en sevdiği yiyecekler, onun en sevdiği yiyecekler olduğu 
için zaten çoktan bitmemiş mi? Hadi biraz da başka bir oyun oynayalım sıkıldım 
demiş. Ama herkes sadece zıplama oyunu oynamak istiyormuş kimseyi ikna ede-
memiş. “Öff… herkesin bana benzemesi ne kadar da sıkıcıymış, keşke her şey eski 
haline dönse diye hayıflanırken, “Haydi Kumkum... Haydi uyan. Şimdi “Şempanze 
Şamşam’ın istediği daldan dala atlamaca oyununu oynuyoruz…” sesleri ile uyan-
mış Kumkum… Meğer gördüğü bir rüyaymış. Oh! iyi ki rüyaymış diye düşünmüş vee 
büyük bir sevinç ile arkadaşlarının arasına katılmış…”
Yazan: Nalan Kuru Turaşlı
Çocuklarla öyküdeki kahramanların farklı özellikleri ile ilgili aşağıdaki sorularla 
sohbet sürdürülür?
Kurbağa Kumkum rüyasında ne hissetmiş olabilir?
Sizce Kurbağa Kumkum neden böyle hissetti?
Kurbağa Kumkum’un yerinde olsaydınız 
siz ne hissedersiniz?
Kurbağa Kumkum’un rüyasında 
olduğu gibi insanlar da birbiri-
nin aynı olsaydı ne olurdu?
Alınan cevapların ardından, 
çocukların ikişerli eş olmaları 
sağlanır. Çocuklardan eşle-
rini inceleyerek ortak özel-
liklerini ve farklı özelliklerini 
sınıfa söylemesi istenir.
Gerekirse önce öğretmen ör-
nek verebilir.  

Yeterlik Alanı: Kişilerarası İlişkiler
Kazanım: İnsanların Farklı Özellikleri Olduğu-
nu Açıklar ve Kabul Eder
Kazanımın Açıklaması: Kendisinin ve arka-
daşlarının çeşitli özellikleri olduğunu bilir. Ço-
cukların her birinin farklı özellikleri olduğunu 
ve çeşitli özelliklere sahip kişilerle bir arada 
olmanın bir zenginlik olduğunu anlamaları ço-
cuklardan beklenmektedir. 
Materyaller: Kurbağa Kumkum Öyküsü
Ortam: Sınıf Ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

3. HAFTA

Çocuklara Form 1’de yer alan görseller eşliğinde aşağıda verilen Kurbağa Kumkum 
öyküsü okunur. (Görseller kullanılarak pipet ya da çöp şişle kukla hazırlanabilir).

KURBAĞA KUMKUM
Bir zamanlar birçok hayvanın bir arada yaşadığı bir orman varmış. Bu ormanda 
tüm hayvanlar çok iyi arkadaşmış. Her gün akşama kadar birlikte türlü türlü oyunlar 
oynarlarmış. Bazen aralarında tatsızlıklar da çıkarmış tabii. En çok da “Kurbağa 
Kumkum” huysuzluk edermiş, çünkü hep onun istediği oyunlar oynansın istermiş. Gün-
lerden bir gün, ormanda bütün yavru hayvanlar yine birlikte oynuyorlarmış. Kurbağa 



• Ailelerden çocuğun evdeki bireylerle farklı ve benzer özelliklerini 
bulmaya yönelik oyunlar oynamaları istenir. Bulunan özelliklerin aile 
tarafından yazılarak (Çalışma Sayfası 2) okula göndermeleri istenir. 
“Örneğin evden gelen yazıda; Ayşe’nin gözlerinin renginin ninesine 
benzediği, burnunun annesinin burnuna benzediği ama saçlarının 
renginin ailedeki bireylerden farklı olduğu, babası gibi neşeli oldu-
ğu belirtilebilir”. 

AİLE KATILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Kitabı (2013)  

FORM-1

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bütün çocukların kendilerini ifade etmesi ve 
sınıfın dinlemesi sağlanmalıdır. 
Öykü anlatılırken görsel kuklalardan fayda-
lanılarak çocukların öyküyü anlaması sağ-
lanmalıdır. Ses tonu, göz teması öykünün an-
laşılmasında etkili olacaktır. 

DEĞERLENDİRME

• Etkinlik sürecinde sorulan so-
rular ve gelen cevaplar ışığında 
öğretmen tarafından çeşitlilik-
lerin aslında zenginlik olduğu ve 
hayatı kolaylaştırdığı konusunda 
bir özetleme yapılır.



ÇALIŞMA SAYFASI 1

BENZER ÖZELLİKLERİM

 Sayın veli, 
 Çocuğunuzun özelliklerini düşünerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz. “Gözlerim 
anneme benzer.” gibi. Bulduğunuz farklı özellikleri de dördüncü maddeden itibaren ya-
zabilirsiniz. 

1. Gözlerim ...................................................................’ye benzer.

2. Saçlarım ...................................................................’ye benzer.

3. Tenimin rengi ...................................................................’ye benzer.

4. ...........................................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................................

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Duygular Dünyası*

Yaş Grubu: Okul Öncesi

Yeterlik Alanı: Kendini Kabul
Kazanım: Duyguları Tanır ve İfade Eder

Kazanımın Açıklaması: Bireylerin, kendini kabul ve kendini 
ifade etmede, başkaları ile kurduğu ilişkilerde duyguları-
nı fark etmesi, anlamlandırması başkalarıyla iletişimini ve 
ilişkilerini güçlendirir. Temel duyguların dışındaki duyguları 
fark etmesi, bunu iletişimine ve ilişkilerine yansıtması çocu-
ğun kendini daha doğru ifade etmesini, başkalarını da daha 
doğru anlamasına temel oluşturur. Burada temel duyguların 
dışında; şaşkınlık, kırgınlık, heyecan, öfke, gurur, alınganlık, 
hayranlık, hüzün, sevinç, şefkat gibi duyguların olduğunu da 
bilmesi beklenmektedir.

Materyaller: Form–1 (Duygu Resimleri) Form–2 
(Farklı Duygu İsimlerinin Listesi)

Ortam: Sınıf Ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

4. HAFTA

ETKİNLİK SÜRECİ

Çocukların daire/U düzeninde oturmaları sağlanır. Çocuklara aşağıdaki her 
bir temel duyguya ait örnek durum verilir. Çocuklara “Bireylerin farklı duyguları 
aynı anda yaşayabilecekleri gibi farklı duygulardan birini daha baskın yaşa-
yabilecekleri hatırlatılır. Daha sonra çocuklara her bir örnek olayın ardından 
baskın olarak hangi duygunun yaşanabileceği sorulur.” Ardından da o duygu 
kartı çocuklara gösterilir.



Eda’nın çok istediği bir oyuncak vardır. Eda’nın istediği oyuncağı babası akşam getirir. 
Akşam babası Eda’nın istediği oyuncağı alır getirir.

1. Sizce, Eda daha çok hangi duyguyu yaşar? (Mutluluk)
2. Sizce, Eda mutlu olmanın dışında böyle bir olay karşısında başka hangi duyguları his-

sediyor olabilir?

Deniz, çikolatayı çok sevmektedir ama fazla yediğinde alerji olduğu için annesi çikolata 
yemesine izin vermemektedir. 

1. Sizce, Deniz en çok hangi duyguyu yaşar? (Üzüntü)
2. Sizce, Deniz üzgün olmanın dışında böyle bir olay karşısında başka hangi duyguları 

hissediyor olabilir?

Efe’nin çok sevdiği bir suluğu vardır. Arkadaşı Efe’den izin almadan suluğunu alır ve kırar.

1. Sizce, Efe en çok hangi duyguyu yaşar? (Kızgınlık)
2. Sizce, Efe kızgın olmasının dışında böyle bir olay karşısında başka hangi duyguları 

hissediyor olabilir?

Miray, evde oyun oynarken bir anda anlam veremediği yüksek bir ses duyar.

1. Sizce, Miray en çok hangi duyguyu yaşar? (Korku)
2. Sizce, Miray korkmuş olmasının dışında böyle bir olay karşısında başka hangi duygu-

ları hissediyor olabilir?

Arda, okulda etkinlik yaparken bir anda annesini ve babasını görür. Annesi ve babası 
ona sürpriz yaparlar ve Arda’nın yanına gelirler. 

1. Sizce, Arda en çok hangi duyguyu yaşar? (Şaşkınlık)
2. Sizce, Arda şaşkın olmasının dışında böyle bir olay karşısında 

başka hangi duyguları hissediyor olabilir?

Aşağıdakilere benzer sorular ile grup etkileşimi devam eder.
• Hangi duygu isimlerini öğrendiniz?
• Bu duygu isimlerinden hangilerini ilk defa duydunuz?
• Önceden duymadığınız ama bu etkinlik sırasında öğrendiğiniz duy-
gular nelerdir? gibi. Tüm çocukların konuşmaları tamamlandıktan son-
ra, “mutluluk, üzüntü, kızgınlık, korku, şaşkınlık” gibi duyguların dışında 
farklı duyguların da olduğu ve bu duyguların neler olduğu hatırlatılarak 
etkinlik sonlandırılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

FORM 1 Duygu Resimleri

• Temel duygulara ilişkin verilen örneklerde, çocuklar farklı duygular söyleyebilir-
ler. Yazılanın dışında farklı duygu ismi söylediğinde yargılanmamalıdır. “Böyle bir 
durumda… duygusu yaşanır.” gibi bir yönlendirme de yapılmamalıdır.

• Çocuklara bazı durumlarda aynı anda birden fazla duygunun yaşanabileceği 
hatırlatılır. Bireylerin kızgınlık duygusunu yaşarken aynı zamanda üzüntü duygusu-
nu da yaşayabileceği gibi.

• Çocuklara baskın duygunun dışında başka hangi duyguların yaşanabileceği so-
rulduğunda öğretmen, Form-2 de yer alan duygu isimlerinden de faydalanarak 
çocuklara kolaylaştırıcılık yapabilir.

• Çocukların baskın duyguyu bulmakta zorlandıkları gözlemlenir ise baskın duygu 
sorulduktan sonra çocuklar tahminde bulunmadan önce duygu resimleri göste-
rilerek “Bunlardan hangisini daha çok hisseder?” diye sorularak kolaylaştırıcılık 
yapılabilir.

• Aileler, yaşanılan olaylar sonrasında duygularını doğru bir şekilde ve içtenlikle ifade 
ederek hem duygularını ifade edebilme becerileri ile ilgili hem de duyguları tanımalarına 
yönelik model olmaları konusunda yönlendirilmelidirler. Ailelerden de evde çocukları ile 
duygu resimleri aracılığıyla ile oyunlar oynamaları istenebilir. (Duygu resimleri çoğaltılarak 
ailelere ulaştırılmalıdır. Sınıf öğretmeni aileleri bu etkinlik konusunda bilgilendirmelidir.)

AİLE KATILIMI



ACI COŞKU İNCİNMİŞLİK MUTLULUK ŞÜPHE

ACIMA ÇILGINLIK İNSAF MUTSUZLUK TAKDİR

AFFETME ÇÖKKÜNLÜK İŞE YARAMAMAZLIK NEŞE TEDİRGİNLİK

AİT OLMA DEHŞET KABUL EDİLMİŞLİK NEFRET TİKSİNME

ANLAMSIZLIK GIPTA KARARLILIK ÖZLEM ÜMİT

ANLAŞILMAMIŞLIK GÜVEN KARARSIZLIK PİŞMANLIK ÜRKEKLİK

ARZU HASRET KARMAŞA REFAH ÜRKÜNTÜ

AŞK HAYRANLIK KAYIP SABIR ÜSTÜNLÜK

BAŞARMA HAZMETME KAYITSIZLIK SADAKAT ÜZGÜN

BAĞLILIK HEVES KENDİNE GÜVEN SALDIRGANLIK YABANCILIK

BASKI HEYECAN KIRGINLIK SAYGI YALNIZLIK

BAŞETME HIRS KISKANÇLIK SEMPATİ YILGINLIK

BEDBİNLİK HİÇLİK KIZGINLIK SEVGİ ZAFER

BEĞENİLME HİDDET KORKU SIKINTI ZEVK

BERABERLİK HUZUR MEMNUNİYET ŞAŞKINLIK Steven J. Da-

BIKKINLIK HUZURSUZLUK MEMNUNİYETSİZLİK ŞEFKAT
R. D’Augell

Allan L. Hau-

CESARET HÜZÜN MEST OLMA er (1994)

Form– 2 (Farklı Duygu İsimlerinin Listesi)

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Okulum, Ben ve Duygularım*

Yaş Grubu: Okul Öncesi

5. HAFTA

Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Okula İlişkin Duygularını İfade Eder
Kazanımın Açıklaması: Çocuğun okula ilişkin 
mutlu, mutsuz, korkmuş, heyecanlı gibi (okulda ya-
şadıkları, hafta sonu okulu özleyip özlemediği, fa-
aliyetlere ilişkin duyguları vb.) çeşitli duygularını 
açıklaması beklenmektedir.
Materyaller: Çalışma Yaprağı 1, Çalışma Yapra-
ğı 2, Çalışma Yaprağı 3, Boyama Kalemleri.
Ortam: Sınıf Ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

Çocuklara “mutlu, üzgün, heyecanlı, korkmuş” yüz ifadeleri tanıtılır. Etkinliğin 
amacının çocukların okula ilişkin duygularını ifade etmesi olduğu açıklanır. 
Çocuklara beyaz bir papatyaları olduğu ve bu papatyanın okulla ilgili bazı 
duyguları ifade ettiği söylenir. Çalışma Yaprağı 1’de yer alan papatya re-
simleri gösterilir ve neden bu duyguya sahip olabileceği sorulur. Aşağıdaki 
durumlar çocuklara anlatılarak uygun duyguyu bulmaları için rehberlik edilir.

ETKİNLİK SÜRECİ



• Çok sevdiğin oyuncağın kayboldu. Ne hissedersin? Hangi papatya senin duyguna uy-
gun?

• Bahçede arkadaşlarınla en sevdiğin oyunu oynuyorsun. Ne hissedersin? Hangi papatya 
senin duyguna uygun?

• Okuldaki ilk gününde ne hissetmiştin? Hangi papatya senin duyguna uygun?
• Arkadaşın senden izin almadan boya kalemlerini aldı. Ne hissedersin? Hangi papatya 

senin duyguna uygun?
• Okul bahçesinde daha önce hiç görmediğin bir hayvan gördün. Ne hissedersin? Hangi 

papatya senin duyguna uygun?
• Sabah öğretmenin okul kapısında seni güler yüzlü bir şekilde karşıladı. Ne hissedersin? 

Hangi papatya senin duyguna uygun?
Soru ve cevapların ardından ‘Çalışma Yaprağı 2’ öğrencilere dağıtılarak okula ilişkin duy-
gularını anlatan yüz ifadesini papatya resmine eklemeleri, “Ben ve Okulum” isimli resim 
yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer sorular so-
rularak etkinliğin değerlendirmesi yapılır.
• Biz bu etkinlikte neler yaptık?
• Okulda olduğunuz zamanlarda en fazla hangi duyguyu his-
sediyorsunuz?
• Okulda ne yapmak hoşunuza gidiyor?

• Çocuklara ‘Çalışma Yaprağı 3’ dağıtılır. Ço-
cuklara bu etkinliği aileleri ile birlikte yapma-
ları gerektiği açıklanır. Çalışma yaprağında yer 
alan ifade aile üyeleri tarafından okunur ve o 
durumda okula yönelik hangi duyguyu hissettik-
lerini düşünmeleri sağlanır. O duruma yönelik 
duygunun karşısında yer alan kutucukları boya-
ma kalemleri ile boyamaları istenir.

AİLE KATILIMI

ÇALIŞMA YAPRAĞI 1

*Okul Öncesinde Grup Rehberliği Etkinlikleri - Editör: Doç. Dr. Şerife IŞIK –Pegem Akademi



ÇALIŞMA YAPRAĞI 2
ÇALIŞMA YAPRAĞI 3

1. Okulda arkadaşlarımla oynarken hissederim.

2. Sınıfta boyama yaparken hissederim.

3. Öğretmenimle etkinlik yaparken hissederim.

4. Okul kapısından içeri girerken hissederim.

5. Beslenme saati geldiğinde hissederim.

6. Öğretmenim bana yıldız verdiğinde hissederim.



ETKİNLİK SÜRECİ

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Konuşmadan Anlaşmak

Yaş Grubu: Okul Öncesi

6. HAFTA

Öğretmen, çocuklara: “Şimdi konuşmadan anlaşma oyunu oynayalım. Bu oyunda 
konuşmak yok.” der. Ardından hareketli bir müzik açar ve her yönerge için ortalama 
bir dakika süre verir. 
• “Şimdi rahat bir şekilde dolaşın. Etrafınızda neler var? Kimler var? Konuşmadan 

sadece fark edin.” 
• “Arkadaşlarınızın gözlerine bakın ve onlarla sadece bakarak selamlaşın.”
• “Şimdi işaret parmağınızı dokundurarak selamlaşın.”
• “Kollarınızı dokundurarak selamlaşın.”
• “Omuzlarınızı dokundurarak selamlaşın.”
• “Ayaklarınızı dokundurarak selamlaşın.” 
• “Birbirinizle tokalaşın.” 
Selamlaşmanın ardından öğretmen, çocuklara neler hissettiklerini sorar. Daha son-
ra farklı ülkelerden/yörelerden gelen çocukların kendi ülkelerindeki selamlaşma 
biçimlerini sırayla göstermelerini ister. Daha sonra diğer çocukların da bunu tekrar 
etmesini ister.   
• “Kızgın birisi gibi yürüyün.”
• “Heyecanlı birisi gibi yürüyün.”
• “Üzgün birisi gibi yürüyün.”
• “Şaşkın birisi gibi yürüyün.”
• “Mutlu birisi gibi yürüyün.”
Öğretmen aşağıdaki açıklamalarla etkinliği sürdürür. 
“Yüz ifademiz bizim nasıl hissettiğimizi anlatabilir. Birisine komik bir şey anlatırken 
güleriz ya da birisine ciddi bir şey anlatırken yüzümüz de ciddi olur. Eğer canımız 
sıkılmışsa yüzümüzde üzgün bir ifade oluşabilir. Peki, şimdi hep beraber düşünelim 
birisinin yüzüne baktığınız da nasıl hissettiğini nasıl anlarız, siz de örnekler verebilir 
misiniz?”
Ardından öğretmen ‘Çalışma Yaprağı 1’deki’ yüz ifadelerini çocuklara gösterir ve 
ilgili soruları çocuklara sorarak çocukların cevabını alır. 

Yeterlik Alanı: Kişilerarası İlişkiler 
Kazanım: Beden Dilinin İletişimde Önemli Ol-
duğunu Söyler
Kazanımın Açıklaması: Beden dili iletişim sü-
recinde etkilidir. Özellikle göz teması, yüz ifa-
desi, ellerin-kolların nasıl kullanıldığı iletişimi 
etkiler. Bu etkinliğin en önemli amacı beden 
dilinin iletişimdeki önemini çocukların fark et-
melerini desteklemektir. 
Materyaller: Hareketli müzik
Ortam: Sınıf ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Yönergelerin gerçekleştirilmesinde öğrencilere örnek olunma-
lıdır.

• Sözsüz iletişim etkinliklerinde çocukların birbirine zarar verme-
den yönergeye



ÇALIŞMA YAPRAĞI 1

Bu erkeğin yüz ifadesi ne anlatıyor?

Neden böyle hissetmiş olabilir?

Bu kızın yüz ifadesi ne anlatıyor?

Neden böyle hissetmiş olabilir?

Bu kızın yüz ifadesi ne anlatıyor?

Neden böyle hissetmiş olabilir?

Bu erkeğin yüz ifadesi ne anlatıyor?

Neden böyle hissetmiş olabilir

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: İki Elma
Yaş Grubu: Okul Öncesi

7. HAFTA

ETKİNLİK SÜRECİ

Öğretmen elmalar hakkında çocuklarla konuşur ve iki elmanın birbirine ne kadar ben-
zediğinden bahseder. Ardından daha önce darbe almış elmayı eline alır ve ondan hiç 
hoşlanmadığını söyler ve benzer ifadeler kullanmaları için elmayı sırayla çocuklara verir. 
Elma elden ele dolaşırken her çocuğun elmaya olumsuz bir ifade kullanması istenir.  (Çir-
kin görünüyorsun, seni sevmedim, kötü görünüyorsun vb.) 
Tüm çocuklara söz hakkı verildikten sonra öğretmen elmayı alır ve çocuklara elmanın neler 
hissettiğini sorar. Çocuklara “Siz olsaydınız nasıl hissederdiniz?” sorusunu yöneltir. Çocuklardan 
cevaplar alındıktan sonra öğretmen elmayı çocukların görebileceği bir yere bırakıp diğer el-
mayı alır. Bu elmaya da olumlu sözler söylemelerini ister. Elma elden ele dolaşırken her öğrenci 
bu sefer elmaya olumlu sözler söyler. (Çok güzelsin, seni çok seviyorum, sen çok iyisin vb.) 

Tüm çocuklar söz hakkı aldıktan sonra öğretmen elmaları ikiye böler ve kötü sözler söyle-
nen elmanın ezilmiş olduğu, güzel sözler söylenen elmanın ise hala güzel ve parlak olduğu 
görülür. Durumla ilgili çocukların görüşü alınır. 

Etkinlik sonunda öğretmen kişiler arası iletişimde, olumlu iletişimin öneminden bahseder.

Yeterlik Alanı: Kişisel Arası İlişkiler 
Kazanım: Kişiler Arası İlişkilerde İletişimin Önemini Söyler

Kazanımın Açıklaması: Bireylerin kendi duygularının farkına var-
ması, bunu uygun bir şekilde ifade etmesi ne kadar önemli ise başka-

larının ne hissettiğini anlamak başka deyişle, empati kurmak da bir o 
kadar önemlidir. Kişilerarası ilişkilerde bireylerin karşılıklı olarak bir-
birini anlaması ilişkinin niteliğini güçlendirir. Çocukların benmerkezci-
liklerinden sıyrılmalarının temelini oluşturacak davranışlardan biri de 
başkalarının olay ya da durumlar karşısında neler hissedebileceğini 
fark etmesi ve düşünmesidir.

Materyaller: İki elma (Elmalardan biri, etkinlikten bir süre önce 
birkaç kez sert bir zemine vurulur, ancak dış görünüşünün ze-

delenmemesine dikkat edilir.)
 Ortam: Sınıf ortamı (Çocukların U/çember şek-

linde oturması)

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI



• Eğitim ailede başlamaktadır. Çocuğun iletişim şeklini, arkadaşlarına karşı olan dav-
ranışlarını aile içindeki iletişim belirlemektedir. Aile iletişim becerilerini kullanmazsa 
çocukta iletişim becerilerini kullanamaz. Dolayısıyla çocuk hem ailede hem de sosyal 
çevrede sürekli çatışma içine girer. Bu yüzden ailelere çocuklarına olumlu model olma-
ları için “Aile içi İletişim Bülteni” gönderilir. 

AİLE KATILIMI

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Ezilmiş olarak nitelendirilen elmanın darbe aldığının dışardan bakıldığında anlaşıl-
maması gerekir.
• Çocukların paylaşımlarında ezilmiş elmaya yönelik abartılı olumsuz duygu gözlendi-
ğinde çocuk, ailesi aracılığıyla okul rehberlik servisine ya da rehberlik araştırma mer-
kezine yönlendirilebilir. 
• Etkinlik sonunda öğretmenin değerlendirme yaparken empati duygusundan bahset-
mesi önemlidir. Çocukların arkadaşlarının nasıl hissettiğini anlamaları kişilerarası ilişki-
lerinin niteliğini ve insani özelliklerini (empati kurmak, duyarlı olmak, yardım etmek, vb.) 
güçlendirecektir.

DEĞERLENDİRME

AİLE İÇİ İLETİŞİM*

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer sorular sorularak değerlendirilme ya-
pılır.
• Güzel elma sen olsaydın nasıl hissederdin?
• Ezilmiş elma sen olsaydın nasıl hissederdin?
• Etkinlikten neler öğrendik? 

Anne baba ilişkisi çocuğun davranışlarının şekillenmesinde temel belirleyicidir. Evde 
şiddete, kötü söze maruz kalan bir çocuğun toplumda uygun davranışlar sergilemesi 
beklenemez. Baba anneye, anne de babaya saygı duyuyorsa, özür diliyorsa, anlayış ve 
sevgi gösteriyorsa, çocuk da ilişkilerinde bu yolu benimseyecektir.

• Çocuğunuzu Tanıyın
İletişimi doğru kurmanın ilk adımı karşımızdaki insanı tanımaktır. Aile içi iletişimde de 
çocuğa ulaşmak, onunla bağ kurabilmek için onu tanımak gerekir.
Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntemleri birbirinden 
farklı olabilir.

• Değerli Olduğunu Hissettirin

En güzel iletişim dili sevgidir. Sevginin ilk görevi dinlemektir. Aşağılamak, suçlamak yerine 
onu dinleyin, ona “Sen dinlemeye değerlisin.” mesajını verin.

• İyi Bir dinleyici Olun
İyi bir dinleyici olmak öğrenilebilir bir durumdur.
İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Bazı İpuçları;
• Çocuğumuz bir şeyler anlatırken, çocuğumuzla mutlaka göz teması kurmalıyız.
• Konuşurken çocuğumuza doğru eğilmek onun anlattıklarına önem verdiğimizi hissettirir.
• Anlatırken yargılayıcı olmayan sorular sormak bizimle daha fazla şey paylaşması için 

çocuğu cesaretlendirecektir.
• Konuşma esnasında anlatılanlar kadar beden dili ve ses tonu da önem taşır.
• Çocuğunuz anlatırken, çocuğunuzun sözünü kesmeyin, çocuğunuzu sonuna kadar dinle-

yin. O anlatacaklarını bitirdikten sonra birlikte yorum yapabilirsiniz.

• Takdir Edin
Davranışları takdir edilen çocuk kendini önemli hisseder ve üretken olur. Burada önemli 
olan nokta takdiri çocuğa değil, çocuğun yapmış olduğu davranışa yapmaktır.

• Örnek Olun
Çocuklar ne söylediğimize değil, ne yaptığımıza bakarlar. Bir konuda çocuğumuza öğüt 
verirken o davranışı kendimizin yapıp yapmadığını sorgulamalıyız. Aksi takdirde söylenen 
sözlerin bir anlamı ve kalıcılığı olmayacaktır.

• Tutarlı Olun
Tutarlı olmak demek doğruların ve yanlışların farklılık göstermemesi demektir.
Ebeveynlerin davranışlarında tutarlılık yoksa çocuk anne ve babanın doğrularını sorgu-
lamaya başlayacaktır.

• Ulaşılabilir Olun
Yoğun bir işiniz ve dar bir zamanınız da olsa çocuğunuz için ulaşılabilir olmanız çok 
önemlidir. Gün içerisinde hiçbir dikkat dağıtıcı araç etkin değilken (TV, telefon vb.) ço-
cuğunuza ayıracağınız zaman iyi bir iletişim alışkanlığı kurmanıza yardımcı olacaktır.

• Anlamaya Çalışın
Ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun gibi sorularla anlamaya çalışın.
Korku ve endişelerine saygı duyun.

• Kıyaslamayın
Her insan özel, eşsiz ve değerlidir. Kıyaslama; çocuğu mutsuz eder, kaygı ve stresini art-
tırır, çocukta yetersizlik duygusu geliştirmesine neden olur.
‘’Çocuğun başarısı başkalarıyla kıyaslama yoluyla değil, kendi gelişimi içinde değerlen-
dirilmelidir. Başarı çocuğun dünü ve bugünü arasındaki değişimdir.’’



SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Sen Olsaydın

Yaş Grubu: Okul Öncesi

8. HAFTA

Yeterlik Alanı: Kendini Kabul ve Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Zorbalıkla Karşılaştığında Yapılması Gereken-
leri Söyler
Kazanımın Açıklaması: Zorbalık, okullarda meydana ge-
len dövme, vurma, tekme atma, alay etme, dalga geçme, 
kızdırma, isim takma, kötü söz söyleme, arkadaş grubuna 
almama, dışlama, yalnızlığa terk etme, iftira etme, söylenti 
çıkarıp yayma gibi saldırganlık türlerini içermektedir. Ço-
cuğun zorbaca davranışlara maruz kaldığında yapması 
gerekenleri bilmesi, kendini güvende hissetmesi, güvenli-
ğini sağlaması ve haklarını koruması onun kişisel gelişimi 
açısından önemlidir. Burada çocuğun zorbaca davranış-
lara maruz kaldığında neler yapabileceğini ve gerekiyor-
sa ailesi, öğretmenleri vb. kişilerden yardım alabileceğini 
söylemesi beklenmektedir.
Materyaller: Durum Kartları
Ortam: Sınıf Ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

• Günlük hayatta yaşanılan çeşitli durumlar ve duygular üzerine sohbet edilerek sınıf 
etkinliğe hazır hale getirilir (Öğretmen, bu aşamada duyguları tekrar hatırlatmalı-
dır.) 

• Öğretmen, çocuklara “Zorbalık nedir?” sorusunu yöneltir ve çocukların verdikle-
ri cevapları dinlenerek zorbalığın tanımı yapılır. “Zorbalık; çocukların birbirlerine 
vurması, alay etmesi, kötü söz söylemesi, isim takması, arkadaş grubuna almaması 
gibi davranışlardır.” Ardından durum kartları sırasıyla çocuklara gösterilir, kartların 
alt kısımlarında yazan sorular sorulur ve cevaplar alınır. 1. 2. ve 3. kartlardan sonra 
çocuklara zorbalığa maruz kaldıklarında veya tanık olduklarında neler yapmaları 
gerektiği (zorbalığa maruz kalınan ortamlardan uzaklaşma, zorba kişilerle aynı 
ortamda baş başa kalmamaya özen gösterme, anne, baba, öğretmen, okul müdürü 
gibi yetişkinleri bilgilendirme, yetişkinlerden yardım isteme) ile ilgili bilgilendirme 
yapılır.

ETKİNLİK SÜRECİ

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Görsel materyaller kullanıldıktan sonra çocukların sözel olarak ifadeleri tekrar et-
meleri ve tüm çocukların konuşması sağlanmalıdır.
• Öğretmen etkinliklere başlarken örnek uygulama ile açıklama yapabilir. Bu saye-
de çocukların hazır bulunuşluk düzeyi arttırılır ve etkinliğe geçilir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer sorular sorularak değerlendirmesi 
yapılır.
• Zorbalık hakkında ne öğrendiniz?
• Zorbalığa maruz kaldığınızda ya da başka bir arkadaşınızın maruz kaldığına tanık 
olduğunuzda ne yaparsınız?



Form-1 Durum Kartları

EKLER

*Okul Öncesi Öğrencilerine Yönelik Örnek Rehberlik Etkinlikleri-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sorgun Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi yayınından uyarlanmıştır.

Sizce bu çocuklar neler hissediyor olabilir?

Bu resimde ayakta duran iki çocuk yerde oturan çocukla dalga geçiyorlar.
Sizce yerde oturan çocuk neler hissediyor?

Bu olay karşısında yerde oturan çocuk neler yapabilir?
Arkadaşınızın başına böyle bir olay geldiğini görürseniz siz ne yaparsınız?

Resimdeki kızlar yeşil elbiseli kızı oyunlarına almak istemediler. 
Sizce yeşil elbiseli kız neler hissediyor? Yeşil elbiseli kız neler yapabilir? 

Sen olsan ne hissedersin?

Sizce bu resimde ne oluyor? Turuncu kazaklı çocuk
Ne hissediyor? Sen olsan ne hissederdin?



Bu resimde neler görüyorsunuz? Sizce resimdeki çocuklar
neler hissediyor? Resimdeki çocuklardan biri sen olsaydın neler hissederdin?

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Kişisel Sınırlarım

Yaş Grubu: Okul Öncesi

9. HAFTA

Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Kişisel Sınırların Önemini İfade Eder
Kazanımın Açıklaması: Çocukların kişisel sınır-
larını bilmelerinin ve korumalarının sağlıklı ve gü-
venli yaşam için önemli olduğunu fark etmeleri 
beklenmektedir.
Materyaller: Çalışma Yaprağı 1, Çalışma Yapra-
ğı 2, Tebeşir
Ortam: Sınıf ortamı, okul bahçesi bahçe

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

“Genel” ve “Özel” kavramlarının ne olduğu örnekler verilerek açıklanır. Genel alan, 
genel eşya; özel alan ve özel eşyaya örnekler verilir.
Genel Alan: Mutfak, balkon, okul bahçesi, sınıf vb.
Genel Eşya: Televizyon, mutfaktaki yiyecekler, sınıfa ait oyuncaklar vb.
Özel Alan: Kendi bedeni, anne ve babanın yatak odası, kendi yatak odası vb.
Özel Eşya: Kendine ait eşyalar, arkadaşlarına ait eşyalar, öğretmene ait eşyalar, anne 
babaya ait eşyalar vb.

ETKİNLİK SÜRECİ



Aşağıdaki sorular sorularak grup tartışması başlatılır.
• Evinizin genel alanları nerelerdir?
• Evinizin özel alanları nerelerdir?
• Evinizde kullanılan genel eşyalar nelerdir?
• Evinizdeki özel eşyalar nelerdir?
• Özel eşyanız sizden izinsiz alındığında ne hissedersiniz?
• Özel alanlara girilirken nelere dikkat etmek gerekir?
Çocuklarla soru cevap çalışmasının ardından bahçeye çıkılır ve her çocuğun kendi et-
rafına tebeşirle bir kişisel sınır çemberi çizmesi istenir (Çemberin büyüklüğü bir hulahop 
genişliğinde olabilir hatta yeteri kadar hulahop varsa kullanılabilir).  Çocuklara bu çem-
berin kişisel sınırları olduğu söylenir ve ardından şu yönergeyle etkinlik sürdürülür:
“Eşyalarımızda olduğu gibi bedenimiz de bizim için özeldir. Bu çizdiğimiz sınır da bizim 
kişisel sınırımızdır. Örneğin: saçımız, burnumuz, gözümüz bizim özelimiz. Kimsenin siz iste-
meden bedeninize dokunmasına izin vermeme hakkınız var. Ancak bazı durumlarda; ör-
neğin, temizliğiniz için anneniz banyo yaptırırken ya da hasta olduğunuzda doktorunuz 
iyileşmeniz için sizden izin alarak size dokunabilir.”
“Kişisel sınırlarımızın dışında başka kişilerle ilişki kurmamız gerekebilir. Örneğin; ailemiz, 
sınıf arkadaşlarımız, mahalledeki arkadaşlarımız, akrabalarımız, komşularımız, öğret-
menlerimiz bu kişilerdendir. Bu kişilerle kişisel sınırlarımıza ve onların kişisel sınırlarına 
özen göstererek ilişki kurabiliriz. Buna da sosyal sınır deriz.”  
“Şimdi bahçe içinde herkes kendi kişisel sınırlarına ve arkadaşlarının kişisel sınırlarına 
özen göstererek, sosyal sınırlar içinde dolaşmaya ve birbiriyle konuşmaya başlayabilir. 
Burada çocuklara “Haydi! şimdi hayali sınırları düşünerek dolaşalım.” (Varsa hulahop-
larını taşıyabilirler.) denebilir. Çocuklara bu şekilde yaklaşık 10 dakika birbirleriyle et-
kileşimde bulunma süresi verilir, ardından etkinlik sonlandırılır. Bahçede etkinliğe ilişkin 
değerlendirme kısmı yapılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Kişisel sınırlar ile ilgili bilgi verilirken çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulun-
durulmalıdır. 
• Çocukların dil gelişimine bağlı olarak genel-özel, kişisel-sosyal kavramları tam olarak 
anlaşılamayabilir. Bu kavramların anlaşılmasına ilişkin somut örnekler verilebilir. 

DEĞERLENDİRME

ÇALIŞMA YAPRAĞI 1

• Genel eşya ve özel eşya nedir? Örnek verebilir misiniz?
• Genel alan ve özel alan nedir? Örnek verebilir misiniz?
• Kişisel sınır ve sosyal sınır nedir? 
Kişisel sınırlarını korumanın önemini vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Aşağıdaki cümleleri çocuklarınıza okuyunuz. Uygun olan davranışlar için gülen yüzü, 
uygun olmayan davranışlar için ise üzgün yüzü boyaması gerektiğini söyleyiniz.
• Ailelere Çalışma Yaprağı 1 ve Veli Bilgilendirme Bülteni gönderilerek çocuklarla bir-
likte etkinliği yapmaları istenir.

AİLE KATILIMI

EKLER

Çalışma Yaprağı 1 
Veli Bilgilendirme Bülteni

*İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı - T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesinde 
Grup Rehberliği Etkinlikleri-Editör: Doç. Dr. Şerife IŞIK, Pegem Akademi kaynaklarından yararlanılmıştır.

Öneri
• Bu etkinliğin sonunda Veli Bilgilendirme Bülteni örneği yer almaktadır. Sizler de fark-
lı kaynaklardan yararlanarak içeriğini uyarlayabilir, zenginleştirebilir ve velilerinizle 
paylaşabilirsiniz.
• Etkinlik sonrasında zaman kalması halinde Eğitim Bilişim Ağından https://www.eba.
gov.tr/video/izle/1135c5bd1586e51af43deac6bd1b171dffdd7c9bd8001 adresinden 
“İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş” videosu izletilebilir.” 

1. Ali annesinin yatak odasına girerken kapıyı 
her zaman çalar.

2. Ahmet, müdürün odasına girerken kapıyı 
çalar.

3. Abdullah, babasının telefonunu izinsiz 
kullanır.

4. Fatma, arkadaşının boyama kalemini 
kullanmak için izin ister.

5. Zeynep, annesinin parfümünü izinsiz kullanır.

6. Muhammet, ablasının diş fırçasını kullanır.

7. Ayşe, arkadaşının oyuncaklarını izin 
almadan evine götürür.

8. Merve, sınıf dolabındaki kitabı öğretmenine 
sorarak alır.

9. Emine, abisinden izin almadan odasındaki 
gitarla oynar.

10. Hasan, dedesinden saatiyle oynamak için 
izin ister.



VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

Bu eğitim, çocukların kendisinin ve diğer insanların özelinin/özel alanının farkına var-
ması, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı 
duyması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir.
Vücudun kişiye özel olan bölgeleri, bu bölgelerin gizlenmesi gerektiği çocuğa iki yaşın-
dan itibaren yavaş yavaş anlatılabilir. Bu alanın başkalarından gizlenmesi ve anne-ba-
ba ve doktorlar dışında bu bölgeye kimsenin dokunmaması gerektiği çocuğa öğretil-
melidir. 

Çocuğun Başkalarının Önünde Kıyafetinin Değiştirilmemesi
“Daha küçük” diye düşünerek çocuğu iç çamaşırına varıncaya kadar başkalarının önün-
de soyup giydirmek doğru değildir. Tabi ki anne-babanın da çocuğun görmeyeceği 
bir alanda giyinip-soyunması da çocuğun bütüncül bir mahremiyet duygusu geliştirmesi 
açısından önemlidir.

Tuvalette
4 yaşına gelen bir çocuk tuvaletin özel bir mekân olduğunu öğrenmeli, tuvalet ihtiyacının 
başkaları tarafından görülmesinin uygun olmayacağını bilmelidir. Çocuk genital bölge-
nin görülmesinden rahatsızlık duymaya kendisini tuvalette iken gören birine karşı tepki 
vermeye alışmalıdır.

Çocuğun Anne Babayla Yatağının Ayrılması
2 yaşla birlikte çocuk yavaş yavaş bağımsızlığını kazanır ve kendi başına yemek ye-me-
ye, yolda kendi başına yürümek istemeye başlar.
Bu dönem gelişim olarak da çocuğun odasının ayrılabileceği bir zamandır. Ancak eks-
tra bazı durumlar olabilir. Genel olarak 4 yaşına kadar bu sorun çözülmelidir. Çocuğun 
anne babasının özel ilişkisine şahit olması sakıncalıdır.
Odanıza İzin Alarak Girmesi Gerektiğini Öğretme
Çocuklara dört-beş yaştan itibaren, anne ve babasının odasına kapı kapalı ise odaya 
kapıyı çalarak ve izin alarak girmesi gerektiği öğretilmelidir. Çocuğun odasına girerken 
kapısının çalınması çocuğa iyi bir model oluşturacaktır.

Kim Kimdir Bilinci
Çocuk babasının kardeşi olan amca ile mahalledeki amcayı ayırt edebilmelidir. Kimin 
güven kategorisinde yer aldığı kimin sınırlı güven kategorisinde bulunduğu öğretilmeli-
dir. Yetişkin herkese karşı güven duygusunun sınırsız olmadığını bilmelidir. Issız bir yerde 
oynama teklifine, hediye vermeye “hayır” cevabını verebilmelidir. Çocuklara hayır de-
meyi öğretmeliyiz.

Anne Baba İyi Gözlemci Olmalı
Çocuğun duygu ve davranış değişiklilerinin dikkatle izlenmesi, korkuların ve tercihlerin 
dikkate alınması gerekir. Bir olumsuzluk olduğunda, çocuk suçlanmamalı gerekli koruma 
ve tedavi sağlanmalıdır. Çocuktaki belirtiler dikkate alınmalı cinsel istismardan şüphe-
lenilirse hemen bir uzmana başvurulmalıdır.
Küçük çocukları cinsel organlarına dokunarak, onları konu yaparak sevmek doğru değil-
dir. Çünkü bu durum, onların özel alanlarının ihlalidir. Çocuk bu şekilde başkalarının özel 
alanları kullanılarak şaka yapmanın normal olduğunu düşünür. Ayrıca çocukları cinsel 
organlarını konu ederek sevmek, onları kendilerini kötü niyetli yabancılardan korumak 
konusunda etkisiz kılabilir. Çocuk, bir başkası özel alanına dokunmak istediğinde bunun 
iyi mi yoksa kötü mü olduğunun ayrımını yapamayabilir. Çocuğun cinsel organlarını şaka 
konusu yapmak, göstermesini istemek, onlara dokunmaya çalışmak çocuğun cinsel kimlik 
gelişimi açısından oldukça sakıncalıdır.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Evet-Hayır Yarışması*

Yaş Grubu: Okul Öncesi

10. HAFTA

ETKİNLİK SÜRECİ

Etkinliğin amacının çocuklara istemedikleri durumlarda ‘hayır’ demeyi öğrenmek olduğu 
açıklanır. Ardından çocuklara boyama etkinliği yapılacağı söylenerek her öğrenciye 
birer tane “Evet Kartı” ve “Hayır Kartı” dağıtılır. Çocuklardan Evet Kartını yeşil renge 
Hayır Kartını ise kırmızı renge boyamaları istenir. Boyama bittikten sonra çocuklara 
yeşil kartın “evet”, kırmızı kartın “hayır” anlamına geldiği ifade edilir. Aşağıdaki örnek 
durumlar, sırasıyla çocuklara sorulur sorularak çocuklardan yanıt olarak da kendilerine 
göre uygun olan kartı kaldırmaları istenir. (Örnek uygulama yapılıp uygun olan cevapla 
ilgili alıştırma yapılarak etkinliğin anlaşılması sağlanmalıdır.)

Örnek Durumlar:
• Okul çıkışında seni alacak kişiyi beklerken tanımadığın birisi sana “Seni evine götüre-

yim mi?” derse ona ne cevap verirsin? (Hayır kartı)
• Hasta olduğun zaman arkadaşın sana “Hadi dondurma yiyelim.” derse ona ne dersin? 

(Hayır kartı)
• Sınıfta öğretmenin tüm çocuklara “Haydi çocuklar oyuncakları toplayalım mı?” dedi-

ğinde ona ne dersin? ( Evet kartı)
• Sınıfta arkadaşın sana “Öğretmene söylemeden sınıf dışına çıkalım mı?” derse ona ne 

dersin? (Hayır kartı)
• Eve giderken tanımadığın bir kişi senin yanına gelip “Sana çikolata vereceğim, be-

nimle gelir misin?” derse ona ne cevap verirsin? (Hayır kartı)
• Kardeşinle oyun oynarken kardeşin sana “Oyuncaklarını benimle paylaşır mısın?” der-

se sen ona ne dersin? (Evet kartı)
• Arkadaşın izinsiz olarak senin boya kalemini almak isterse ona ne dersin? (Hayır kartı)
• Sen bahçede oynarken birisi yanına gelip zorla paranı alırsa bunu annene, babana 

veya öğretmenine söyler misin? (Evet kartı)
Sınıfın gelişim düzeyine göre bu sorular daha da çeşitlendirilebilir.
Çocukların örnek sorulara verdikleri cevaplar hemen değerlendirilir ve hangi durumlar-
da “hayır” denileceği ifade edilir. Tartışma soruları yöneltilerek istemedikleri bir durumla 
karşılaştıklarında “hayır” demeleri gerektiği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Yeterlik Alanı: Kişisel Sosyal Rehberlik
Kazanım: Gerektiğinde “Hayır” der.
Kazanımın Açıklaması: Kişiler arası ilişkilerde, bireylerin 
gerektiğinde “hayır” diyebilmesi onu koruyan davranışlar-
dan birisidir. Çocuklara erken yaşlardan itibaren kendi-
sinden her istenilene “evet” dememesi gerektiği, istenilen 
şeyin ona zarar verme, rahatsız etme ihtimali olduğunda 
yapmak zorunda olmadığı ve “hayır” demesi gerektiği 
bilinci yerleştirilmelidir. Ayrıca gerektiğinde, hayır deme 
hakkı olduğu, hayır diyebileceği konusunda cesaretlendi-
rilmelidirler. 
Materyaller: Evet (yeşil) kartı, hayır (kırmızı) kartı, boya 
kalemleri.
Ortam: Sınıf Ortamı

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Öğretmen, çocukların cevaplarını hem kartla hem de sözlü olarak ifade etmeleri konu-
sunda cesaretlendirebilir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer sorular sorularak değerlendirme 
yapılır.
• ‘Hayır’ demek neden önemlidir?
• Nelere ‘hayır’ dersiniz?

• Yapmak istemediğimiz bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda ya da yapınca huzursuz 
olabileceğimizi düşündüğümüz olaylar karşısında ‘hayır’ diyebilmenin önemli olduğu 
çocuklara tekrar hatırlatılır. Ailelerden çocukları ile birlikte ‘hayır’ demenin gerekli ol-
duğu durumlar ile ilgili sohbet etmeleri istenir.  Velilerden çocuklarıyla birlikte evet ve 
hayır dedikleri durumlar istenerek sınıfta paylaşılabilir.

AİLE KATILIMI



EKLER

Evet Kartı (yeşil) 
Hayır Kartı (kırmızı)

*Okul Öncesinde Grup Rehberliği Etkinlikleri kitabından yararlanılmıştır. Editör: Doç. Dr. Şerife IŞIK, Pegem 
Akademi.

EVET

HAYIR

SINIF REHBERLİK PROGRAMI
Etkinliğin Adı: Yeni Okulumu Tanıyorum

Yaş Grubu: Okul Öncesi

11. HAFTA

Yeterlik Alanı: Eğitsel Gelişim
Kazanım: İlkokula İlişkin Duygu ve Düşüncelerini Söyler
Kazanımın Açıklaması: Çocuğun ilkokula ilişkin duygu 
ve düşüncelerini ifade etmesi beklenmektedir ve hazır-
bulunuşluk düzeyi onun yeni durumlara uyumunu belirleyici 
önemli etkenlerden biridir. Çocuğun, yeni durumlara alış-
ma sürecinde ön hazırlığın olması da uyumu kolaylaştırır. 
Bundan dolayı, çocuğun duygusal-sosyal ve bilişsel ha-
zırbulunuşluğunu gözlemek, duygu ve düşüncelerini ifade 
edeceği fırsatlar sunmak, yapılacak ön hazırlığın içeriğini 
belirlemede önemli veriler oluşturur.
Materyaller: Okul gezisi yapılamayacak durumlarda ilko-
kul kademesini tanıtacak bir video kullanılabilir.
Ortam: Sınıf ortamı ve yakındaki bir ilkokul

YETERLİK ALANI-
KAZANIM AÇIKLAMASI



ETKİNLİK SÜRECİ

• Öğretmen çocuklara; “Bugün sizlerle ana sınıfını bitirdiğinizde nerede eğitim göre-
ceğiniz konusunda konuşacağız.” der. “Ana sınıfından sonra hepiniz ilkokula gide-
ceksiniz. İlkokulun ne olduğunu bilen var mı? Kim söylemek ister?” soruları yöneltilerek 
çocukların bu konudaki duygu ve düşünceleri dinlenir.

• Öğretmen çocuklarla daha önce planlanan ilkokula gezi düzenler. Okulun bölümleri 
gezildikten ve tanıtıldıktan sonra bir sınıf seçilerek çocuklara ilkokul kademesi hak-
kında bilgilendirme yapılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kaygılı görünen çocuklar belirlenmeli ve bu çocukların ailelerine okul rehberlik servisi 
veya Rehberlik Araştırma Merkezi aracılığıyla rehberlik edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdakilere benzer sorular sorularak değerlendirmesi 
yapılır.
• Yeni bir okula geldiğinizde neler hissettiniz?
• Yeni okulunuzla ilgili hayalleriniz neler?


