MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH: NİSAN
YAŞ GRUBU: 36-48 AY
ÖĞRETMEN ADI:
AYLAR
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

NİSAN

BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik
sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler.
Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.
Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. Nesne/varlıkları
yapıldığı malzemeye göre gruplar. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder,
karşılaştırır. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını
ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne /varlıkları uzunluklarına göre sıralar. Nesne /varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik
şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir
örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)
Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.
(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara böler. Bütün ve yarımı gösterir. Parçaları
birleştirerek bütün elde eder.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.)
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.
(Göstergeleri: Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.)
Kazanım 22. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.
(Göstergeleri: Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu

ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri
doğru kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini
söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Yeni öğrendiği
sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.)
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında
yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar
oluşturur.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
(Göstergeleri: Telefon numarasını söyler.)
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün
özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
(Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla
gösterir.
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
(Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade
eder.)
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
(Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.)
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri
olduğunu söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirli bir
mesafeyi sürünerek gider.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri çeker.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem

kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.)

Renk: Siyah-Beyaz
Yön/Mekânda Konum: Alt-Üst, Altında-Üstünde
Duyu: Islak-Kuru
Zıt: Düzenli-Düzensiz
Boyut: Büyük-Orta-Küçük
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Dünya Tiyatrolar Günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
DEĞERLENDİRME:

KAVRAMLAR

ALAN GEZİLERİ

AİLE KATILIMI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 02.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Doğadan Gelenler” isimli oyun büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Vahşi Hayvanlar 2-Aslan” isimli fen, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

DOĞADAN GELENLER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları yapıldığı
malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine
getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen bir masayı “Doğadan Gelenler” masası olarak düzenler. Masada
bal, süt, yumurta, yün, iplik vardır. Çocuklara bunlarla nerelerde
karşılaştıkları sorulur. Ardından Minik Okul 6, sayfa 30-31 incelenerek
ürünlerin nerelerden elde edildiği bulunur. Çocuklar masalardaki ürünlerin
tadına bakarlar. Daha sonra Faaliyet Kitabı 46. sayfadaki hayvan resimleri
kesilir. Öğretmen küçük bir oyun oynayacaklarını söyler. Hangi ürünün adını
söylerse onu üreten hayvanın figürünü kaldırmalarını ister. Şaşıran çocuk o
hayvanın taklidi yapar. Son olarak kesilen hayvan figürleri Minik Okul 6,
sayfa 30-31’deki ilgili yerlere yapıştırılır.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır.)

MATERYALLER: Hayvansal ürünler, Minik Okul
6, Faaliyet Kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

02.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Hayvansal ürün ne demek?
• Sizin evde hayvansal ürün var mı?
• Oyunumuzu sevdin mi?

VAHŞİ HAYVANLAR 2-ASLAN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını
açıklar. Gerçek durumu inceler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen turuncu ve kahverengi kartonlardan hazırladığı aslan yelesi
şeklindeki boyunluğu takarak etkinliği başlatır. “Ormanların kralıyım,
kükreyerek adını duyuyorum.” diyerek bilmecesini sorar ve çocuklardan
tahmin etmelerini ister. Aslan cevabını aldıktan sonra çocuklara aslanlarla
ilgili bir belgesel izletir. Çocuklara ormanların kralının da ailecek yaşadığını
vurgulayarak ailesine katılmayı teklif eder.
Tüm çocuklar masalara alınır. Turuncu kartondan daire şeklinde kesilmiş
boyunluklar çocuklara dağıtılır. Ardından çocuklara kahverengi karton
parçaları dağıtır. Çocukların küçük şeritler kesmeleri istenir. Kesilen
şeritler çocuklarca uçlarından yukarı doğru kıvırarak boyunluğa
yapıştırırlar.
Tüm çocuklar boyunluklarını tamamladığında boyunlarına asarlar. Öğretmen
aslanların çok iyi avcı olduklarını vurgular ve sınıfa sakladığı avdan
bahseder. Çocuklara sakladığı yere blok köşesine yakın vb. ipuçları verir.
Çocuklar da saklanan avı bulmaya çalışırlar.

MATERYALLER: Karton, makas, yapıştırıcı.

SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

02.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Sen hiç aslan gördün mü?
• Aslanlar ne yerler?
• Aslanlar nerede yaşarlar?
• Aslanlar tehlikeli midir?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 03.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Çim Adam Oldum” isimli fen bireysel etkinlik

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Tiyatro Afişi Yapıyorum” isimli sanat büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre
sıralar.)

MATERYALLER: Çim tohumu, toprak, bardak,
fotoğraf makinesi, Minik Okul 6.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

ÇİM ADAM OLDUM

03.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
İlkbaharda doğada oluşan değişiklikler çocuklarla hatırlanır. Çiçeklerin,
çimlerin nasıl olduğu çocuklara sorulur ve konuyla ilgili Minik Okul 6, sayfa
32 incelenir. Çizgi çalışması tamamlanır. Ardından çocuklarla bahçeye çıkılır
ve çocuklara dağıtılan bardaklara yarıya kadar toprak doldurularak sınıfa
dönülür. Her çocuğa biraz çim tohumu verilir. Çocuklar çim tohumlarını
bardaklarının üzerine koyarak öğretmenin masasındaki tabaktan bir kaşık
daha toprak alarak tohumların üzerini kapatırlar. Öğretmen “Can suyu”nu
bilen olup olmadığını sorar. Can suyunun bitkilere verilen ilk su olduğu
açıklanır ve her çocuk tohumuna can suyu verir. Son olarak çocukların
fotoğrafları çeyrek A4 kâğıdı boyutundan çıkartılır ve bardaklara
yapıştırılır. Böylece çimler çıktığında saç gibi görünür.

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Çim adam ne demek biliyor musun?
• Tohum ekmek eğlenceli miydi?
• Sence bu tohumlar nasıl uzayacak?

TİYATRO AFİŞİ YAPIYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan
sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını
sorar.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Hafta başında yapılan tiyatro etkinliği ile ilgili olarak tiyatro, tiyatrocu,
dekor, kostüm kavramları hatırlanır. Öğretmen çocukları birkaç tiyatro
afişi gösterdikten sonra bu resimli kâğıtların ne olduğunu ve ne için
kullanıldığını sorar. Ardından eksik bilgileri tamamlar. Çocuklara “Bizim
Sınıfımız” isimli bir tiyatro oyunu hazırlamış olsak nasıl bir afişi olabileceği
sorularak grup çalışmasıyla öğretmenin rehberliğinde artık materyaller
gazete ve dergi sayfalarından afiş hazırlanır hazırlanan afiş okulda
sergilenir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın
dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)

MATERYALLER: Kraft kâğıt, artık materyaller,
gazete ve dergiler.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

03.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Afiş ne demek?
• Daha önce hiç afiş gördün mü?
• Afiş hazırlamak hoşuna gitti mi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 04.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Siyah-Beyaz” isimli kavram çalışması büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Atlar” isimli Türkçe büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

SİYAH-BEYAZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: KAVRAM ÇALIŞMASI (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre
gruplar.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfa önceden hazırlanmış birbirine bakan siyah bir ayıcık resmi ile beyaz
bir ayıcık resmi asılır. İki ayıcığın arasına çocuklar şekilli delgeç ile
hazırlanmış siyah ve beyaz kalpleri yapıştırırlar. Siyah Beyaz şiiri
okunduktan sonra Minik Okul 7, sayfa 3 çalışılır. Kitap çalışması bitince
çocuklar iki gruba ayrılır. Grupların ismi siyahlar ve beyazlar olur. Sınıfın
ortasına bir çizgi çizilir. Siyahlar bir yana beyazlar bir tarafa geçerler ve ip
çekmece oyunu oynanır.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri çeker.)

MATERYALLER: Minik Okul 7, ip, ayıcık
resimleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Renk: Siyah-Beyaz
UYARLAMA:

04.04.2018

AİLE KATILIMI:

DEĞERLENDİRME:
• Sınıftan siyah bir nesne getirir misin?
• Sınıftan beyaz bir nesne getirir misin?
• Etkinlikte neler yaptık?
• Sence siyah mı güzel beyaz mı?

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan
sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını
sorar.)

ATLAR

ÖĞRENME SÜRECİ
Atlar ile ilgili pandomim Erdem Yayınları DVD’sinden izlenir. Atlarla ilgili
bilgiler verilir. Yavrusuna tay dendiği, eskiden ulaşımda kullanıldığı, farklı
türleri olduğu, bazılarına pony-midilli dendiği ve boylarının kısa olduğu
anlatılır.
“Dıgıdıkdıgıdık
Gidiyoruz atımla
Bazen bir köye yolculuk
Bazen dedemin evine” şiiri okunur. At resimleri boyanarak etkinlik sona
erer.

MATERYALLER: At resimleri, boyama kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

04.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Sen hiç at gördün mü?
• Atlar nerede yaşar?
• Atlar ne yerler?
• Ata binmek ister misin?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 05.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Sıralıyorum” isimli kavram çalışması büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Tuz Seramiği” isimli sanat bireysel etkinlik

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

SIRALIYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: KAVRAM ÇALIŞMASI (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne /varlıkları büyüklüklerine
göre sıralar.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara üç farklı büyüklükte kare, üçgen ve daire şekilleri kartondan
kesilmiş olarak verilir. Çocukları ellerindeki şekilleri büyükten küçüğe doğru
beyaz bir kâğıda yapıştırırlar. Öğretmen sınıfın yerine küçükten büyüğe
doğru doğru daireler çizer. Çocuklar tek sıra olurlar ve küçükten büyüğe
dairlerin içine sıra ile tek ayakla, çift ayakla zıplarlar. Faaliyet Kitabı sayfa
47 çalışılır.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Çift ayak sıçrayarak belirli
mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli
mesafe ilerler.)

MATERYALLER: Kartondan kesilmiş şekiller,
Faaliyet Kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

05.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Etkinliğimizde neler yaptık?
• En eğlendiğin bölümde neler yaptık?

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler.)

TUZ SERAMİĞİ

ÖĞRENME SÜRECİ
Bugün farklı bir çeşit hamur yapacakları söylenir. Çocukların yardımıyla tuz
seramiği yapılır. Seramik hamuru gıda boyası ile renklendirilir. Yapılan
seramikle bir süre oynarlar. Öğrenilen şekiller ve rakamlar yazılmaya
çalışılır.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)

MATERYALLER: Un, tuz, su, gıda boyası.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

05.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Daha önce oyun hamuru yaptık mı?
• Etkinlik hoşuna gitti mi?
• Oyun hamuru ile neler yaptın?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 06.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Deniz Taşıtları” isimli Türkçe, kavram çalışması bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Kırmızı Balık” isimli sanat, oyun bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

DENİZ TAŞITLARI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, KAVRAM ÇALIŞMASI (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri
uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu
söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru
yere yerleştirir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için
kendini güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan
bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek
için çaba gösterir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Vapur sesi dinletilir.
“Vapurlar suya dizilir
Gidiyor dumanına bak
Uzaklarda gözü
Git güle güle
Gel güle güle
Çok bekletme bizi” şarkısı söylenir. Deniz taşıtlarına ait resimler incelenir.
Denizin üstünde ve altında hareket edebilen taşıtlar hakkında sohbet edilir.
Minik Okul 7, sayfa 4-5 çalışılır. Kitap çalışması bittikten sonra rehber
kitaptan taşıtlar, denizin neresindeyim şiirleri okunur. Kâğıt katlama tekniği
ile gemi yapılarak etkinlik bitirilir.

MATERYALLER: Minik Okul 7, karton.

SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Yön/Mekânda Konum: Alt-Üst
UYARLAMA:

06.04.2018

AİLE KATILIMI:

DEĞERLENDİRME:
• Hiç gemiye bindin mi?
• Deniz altına binen var mı?
• Denizin üstünde hangi taşıtlar var?
• Denizin altında hangi taşıtlar var?
• Denizin altında başka neler var?

KIRMIZI BALIK
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken
nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını
ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin
şiddetini ayarlar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili
sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap
verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü
gibi kompozisyonlar oluşturur.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Yere Kraft kâğıtları serilerek plastik tabaklara parmak boyaları dökülür.
Parmak boyaları ile el baskısı yapılarak kurumaya bırakılır. El temizliği
yapıldıktan sonra çocuklarla Kırmızı Balık şarkısı söylenir. Öğretmen
çocuklara oyunun hareketlerini anlatır. Kırmızı Balık Gölde oyunu oynanır.
Kuruyan el baskılarına öğretmen yardımı ile göz, yüzgeç yaparak balığa
benzetilir.
Çocuklar balıklarla ilgili neler bildiklerini, balık tutmaya gidip gitmediklerini,
balık yemeyi sevip sevmediklerini anlatırlar.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın
dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)

MATERYALLER:
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

06.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Etkinliğimize ne yaparak başladık?
• Kırmızı Balık oyununu daha önce oynadın mı?
• En eğlenceli kısım hangisiydi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 09.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Ördek Ailesi” isimli Türkçe, oyun, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Mutfakta” isimli Türkçe, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

ÖRDEK AİLESİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, OYUN, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir
eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre
gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların büyüklüğünü
ayırt eder, karşılaştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Bir öğrencinin annesinin katılımı ile anneler ve çocukları hakkında sohbet
edilir. Anne hayvanlar konusu açılır ve yavrularına verilen isimler söylenir.
Ördeğin yavrusuna badi, atın yavrusuna tay, tavuğun yavrusuna civciv,
keçinin yavrusuna oğlak adının verildiği söylenir. Çocukların dikkati de göz
önüne alınarak örnekler çoğaltılır.
Ördek Ailesi isimli parmak oyunu oynanır. Minik Okul 7, sayfa 6 çalışılır.
Oyun alanına geçilir. Çocuklar ikili olarak eşleştirilirler. Hayvan yürüme
öykünmeleri yapılır. Taklit bitince masalara geçilerek Faaliyet Kitabı sayfa
48 çalışılır.

MATERYALLER: Faaliyet Kitabı, Minik Okul 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

09.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Hayvanları seviyor musun?
• Koyunun yavrusuna ne denir?
• Ördeğin yavrusuna ne denir?
• Kuklalarınla neler oynarsın?

MUTFAKTA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri
uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu
söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru
yere yerleştirir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine
getirir. Dinledikleri/izlediklerini
açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum
yapar.)

ÖĞRENME SÜRECİ
“Mutfakta neler oluyor
Fasulye bakla bakla bakla
Kızarmıyor bize bakıyor
Hayırdır inşallah
Çatlak patlak
Yusyuvarlak
Kremalı börek sütlü çörek
Çek dostun çek
Arabanı yoldan çek
Çek çek amca burnu kanca
Al sana bir takunya
Takunyanın yarısı
Doktor beyin karısı
İğne iplik getir getir
Sen gir sen çık” tekerlemesi söylenir. Mutfakta hangi araç gereçleri
kullandığımız ve onlarla neler yaptığımız hakkında sohbet edilir.
Bir tava resmi boyanır. Tavanın ortasına büyük bir beyaz daire yapıştırılır.
Büyük beyaz dairenin ortasına da küçük sarı bir daire yapıştırıldıktan sonra
tavada bir yumurta pişirilir. Yumurtanın yararları hakkında sohbet edilir.

MATERYALLER: Tava resmi, boya kalemi,
makas, yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

09.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Etkinliğimizde neler yaptık?
• Daha önce yumurta pişiren var mı?
• Tekerleme hoşuna gitti mi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 10.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Cam, Metal, Ahşap” isimli fen, Türkçe bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Şekiller İstasyonu” isimli oyun, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

CAM, METAL, AHŞAP
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN, TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi
söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları yapıldığı
malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları yapıldığı
malzemeye göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların yapıldığı
malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfa cam bardak, cam şişe, cam çay bardağı, metal kaşık, çatal,
kepçe, tahta kaşık, kâse ve tabak getirir. Çocukların bunlara dokunmalarını,
seslerini duymalarını ve görmelerini söyler. İnceleme bittikten sonra
“Neyden Yapılmışım” isimli şiir okunur. Sınıfta cam, metal ve tahtadan
yapılmış eşyalar bulunur. Minik Okul 7, sayfa 7 çalışılır. Oyuncakların
genelde hangi malzemeden yapıldığı tartışılır. Plastik malzemeler belirlenir
ve gruplanır.

MATERYALLER: Cam, metal ve tahta
malzemeler, Minik Okul 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

10.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Camdan oyuncak yapılabilir mi?
• Yapılırsa nasıl oynanır?
• Tehlikeli olur mu?
• Bloklar hangi malzemeden yapılır?
• Metal ya da plastikten oyuncak yapılır mı?

ŞEKİLLER İSTASYONU
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini
söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre
ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları şekline
göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini
söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri
gösterir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocukların dikkatini çekmek için sınıfın farklı yerlerine
dikdörtgen, daire, kare, üçgen şekillerini asar. Çocuklara “Düt Düt Diye”
şarkısı söylenerek tren olmaları sağlanır.
“Dütdüt diye öttü tren
Tekerlekler mekerlekler
Döndü birden
Hiç yolcusu yokmuş gibi
Hızlandıkça hızlanıyor”
Sınıfta tren olarak gezilir. Üçgen şeklinin önüne gelince Üç Kenarım Var
benim diye bağırılır. Kare şeklinin önüne gelince 4 eşit kenarım 4 tane
köşem var denilir, daire şeklinin önüne gelince ben bir simidim, ortamda
delik var denir, dikdörtgen şeklinin önüne gelince iki uzun iki kısa kenarım
var benim denir.
Oyun bitince masalara geçilir. Bloklar ve boş kâğıtlar dağıtılır. Blokların
izlerini çıkartırlar. Bu şekiller boyanarak tamamlanır.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir. Kalemi
doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.)

MATERYALLER: Boya kalemleri, bloklar.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

10.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Hangi şekilleri biliyorsun?
• En çok hangi şekli seviyorsun?
• Oyun hoşuna gitti mi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 11.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Kasaplar Manavlar” isimli Türkçe, oyun bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Bahar Süsleri” isimli sanat, müzik bütünleştirilmiş bireysel etkinlik

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

KASAPLAR MANAVLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle
kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle
kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle
kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğrencilere meslekler hakkında bilgiler verilir. Kasap ve manav resimleri
gösterilir. Bu resimlerdeki mesleklerin neler sattığı hakkında sohbet edilir.
Oyun merkezleri kasap ve manav şeklinde düzenlenerek toplumsal yaşamla
ilgili oyunlar oynanır. Kasap ve manav rolü üstlenen öğrenciler aralıklarla
değiştirilerek isteyen tüm öğrencilerin oyuna dâhil olması sağlanır. Oyun
oynanırken alışveriş kuralları, doğru beslenme, sebze meyve konuları
hakkında sohbet edilir.
Minik Okul 7, sayfa 8-9 çalışılır.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin
farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere
sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı
rol ve görevleri olduğunu söyler.)

MATERYALLER: Konu ile ilgili resimler, eğitici
oyuncaklar.
SÖZCÜK: Kasap, manav
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

11.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Hangi meslekleri tanıdık?
• Kasaptan ya da manavdan alışveriş yaptın mı?
• Neler aldın?

BAHAR SÜSLERİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, MÜZİK (Bütünleştirilmiş Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü
oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki
kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi
söyler. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Fon kartonları kullanılarak öğretmen sarı-kırmızı ve mavi renkte kalpler
kesilir. Kesilen bu kalpler masaya koyulur. Kalpler artık materyaller
kullanılarak süslenir. Enli rafyalara kalpler yapıştırılarak uygun yerlere
asılır. Bilinen şarkılar tekrar edilir. Ritim aletleri ile ritim çalışması yapılır.

MATERYALLER: Fon kartonu, rafya, yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

11.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Etkinlikten hoşlandın mı?
• Hangi renkleri kullandık?
• Doğru sıraladık mı?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 12.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Kutudan Telefon” isimli fen, sanat büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Yardımsever Araçlar” isimli sanat, oyun bütünleştirilmiş bireysel ve büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

KUTUDAN TELEFON
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN, SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın kullanım amaçlarını
söyler.)

12.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Boş konserve kutusu karşılıklı uzun bir ip yardımıyla birbirine bağlanır. İp
gergin tutularak iki kişi karşılıklı konuşmaya çalışır. Bir kişi konuşurken
diğeri kulağına koyarak onu dinler. Sırayla tüm öğrenciler telefonla konuşur.
Faaliyet Kitabı sayfa 49 çalışılır. Telefonla konuşma kuralları hakkında
sohbet edilir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında
kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
MATERYALLER: Bardak, ip, rulo, kutu, boya,
makas, rafya, Faaliyet Kitabı.
SÖZCÜK: Telefon
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

AİLE KATILIMI: Deneyin evde de tekrarlanması için evlere yazı
gönderilir.
DEĞERLENDİRME:
• Bardaklarla nasıl telefon yaptık?
• Arkadaşının söylediklerini duydun mu?
• Evinizde telefon var mı?
• Telefonla nasıl konuşmalıyız?

YARDIMSEVER ARAÇLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: Sanat, Oyun (Bütünleştirilmiş Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın
dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle
bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak
biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler
kullanarak resim yapar.)

12.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Boş ilaç kutuları ve rulolar kullanılarak öğretmen rehberliğinde ambulans,
polis arabası, itfaiye, otobüs gibi toplumsal araçlar ve evler öğrenciler
gruplara ayrılarak yapılır. Boş ilaç kutuları A4 kâğıtları ile kaplanır.
Öğrencilerden bu kutulara pastel boya ile resimler yaparak ambulans, polis
arabası, itfaiye gibi araçlar yapmaları istenir. Etkinlik sırasında polise 155,
itfaiyeye 110 ve ambulansa 112 numaralarıyla ulaşıldığı söylenir.

MATERYALLER: Boş ilaç kutuları, rulolar, boya,
makas, artık materyal.

SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Sen hangi aracı yaptın?
• Toplumsal araçlarımız nelerdir?
• Bu araçları çağırırken, kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 13.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Çamaşırlar Yıkandı Mı?” isimli oyun bireysel etkinlik

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Sıradaki Resmi Söyle” isimli oyun, matematik küçük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

ÇAMAŞIRLAR YIKANDI MI?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını
açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile
gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğrenciler ıslaklıktan etkilenmeyecek bir zeminde toplanır. 4-5 leğen içine
su koyulur. Öğrencilere “Acaba bu leğenler ile ne yapacağız?” diye sorulur.
Fikirler alınır. Mendil büyüklüğünde kesilip hazırlanmış kumaşlar
gösterilerek tahmin etmeleri istenir. Her leğene eşit sayıda öğrenci
paylaştırılır. Öğrencilere kumaşlar verilir. Kumaşın ıslak mı kuru mu olduğu
sorulur.
Hep birlikte kumaş parçaları yıkanır. Yıkama sonunda tekrar kumaşın ıslak
mı kuru mu olduğu sorulur. Islak kumaş parçaları uygun yere serilerek
kurumaya bırakılır. Minik Okul 7, sayfa 10-11 çalışılır.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını
uygular.
(Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.)
MATERYALLER: Leğen, kumaş parçası, Minik
Okul 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Duyu: Islak-Kuru
UYARLAMA:

13.04.2018

AİLE KATILIMI:

DEĞERLENDİRME:
• Etkinliğimizde neler yaptık?
• Hangi kavramları keşfettik?
• Oyun hoşuna gitti mi?
• Sen ne zaman ıslak olursun?

SIRADAKİ RESMİ SÖYLE
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, MATEMATİK (Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir
eşleştirir.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü
oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki
kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi
söyler. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıf 4 gruba ayrılır. Üzerinde yıldız, kalp, çiçek ve ağaç resimlerinin olduğu
kolyeler hazırlanır. Her grup kendi kolyesini takar.
Oyun alanında her grup kendine bir yer belirler ve öğretmenin vereceği
yönergeler doğrultusunda sıralanır. Farklı şekil örüntüleri oluşturulur.
Tekrarlarında hangi resmin geleceği öğrencilere sorulur. Oyun öğrencilerin
ilgisi doğrultusunda tekrarlanır.

MATERYALLER: Fon kartonu, ip, boya kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

13.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Sen ve grubun hangi şekilde kolye yaptınız?
• Sıralamayı tahmin etmekte zorlandın mı?
• Etkinlikten hoşlandın mı?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 16.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Çöp Adam” isimli sanat bireysel etkinlik

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Bu Kim Olsun?” isimli drama büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında
kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için
kendini güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan
bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek
için çaba gösterir.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
(Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine
getirir.)

ÇÖP ADAM

ÖĞRENME SÜRECİ
İnsan iskeletini gösteren boyama sayfalarına dil çubukları yapıştırılarak
faaliyet yapılır. İnsan vücuduna ait kemiklerin boyama sayfaları teker teker
A4 kâğıdına çizilir ve boyanır. Biten çalışmalar birleştirilerek çöp adam
çalışması tamamlanır. Faaliyet Kitabı sayfa 50 çalışılır.

MATERYALLER: Boyama sayfaları, artık
materyal, yapıştırıcı, Faaliyet Kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

16.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Etkinlikten hoşlandın mı?
• Sen hangi kemik parçasını çalıştın?
• İskelet adamımızın adı ne olsun?

BU KİM OLSUN?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: DRAMA (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını
açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile
gerçek durumu karşılaştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Büyük boy Kraft kâğıtları yere serilir. Kraft kağıdın üzerine bir kız bir
erkek öğrenci sırt üstü yatar. Öğrencilerin vücuduna yakın olacak şekilde
pastel boya ile vücut kalıpları çizilir. Öğrenci sayısına göre çizilen çocuk
sayısı çoğaltılabilir. Öğrenciler artık materyaller kullanarak kalıplara göz,
ağız, burun saç kıyafet yaparlar. Biten çalışmaya her grup bir isim verir.

MATERYALLER: Kraft kağıt, pastel boya, artık
malzeme.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

16.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Neler yaptık?
• Etkinlik sırasında hangi materyalleri kullandın?
• Etkinlikte zorlandın mı?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 17.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Uçalım, Uçuralım” isimli Türkçe, oyun bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Sihirli Resim” isimli fen büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

UÇALIM, UÇURALIM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını
söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını
söyler.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların kullanım
amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan
sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü
gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Taşıtlar hakkında sohbet edilir. Havada, karada ve denizde hareket eden
taşıt resimleri karışık bir şekilde geniş bir zeminde yere dökülür. Müzik
açılır müzik eşliğinde havada giden taşıtlar bulunup panoya asılır. Oyun
alanında dağınık bir şekilde yerleşilir. Aşağıdaki yönergeler verilerek
canlandırma çalışması yapılır:
Uçaklar havaalanında bekliyor (Öğrenciler yere oturur)
Motorlar çalıştı, pervaneler döndü (Ağızla motor sesi çıkarılır)
Uçaklar havalanıyor (Kollar yana açılır, sağa sola sallanır)
Uçaklar uçuyor (Kollar açık alanda dolaşılır)
Uçaklar inişe geçiyor (Kollar açık sağa sola sallanılır)
Uçaklar indi (Yere oturulur) Şerife Umarusman
Minik Okul 7, sayfa 12-13 çalışılır.

DİL GELİŞİMİ
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama
yoluyla sergiler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili
sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap
verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü
gibi kompozisyonlar oluşturur.)

MATERYALLER: Minik Okul 7, taşıt resimleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

17.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Uçakla seyahat ettin mi?
• Neler hissettin?
• Havada giden araçların isimlerini söyler misin?
• Uçak canlandırmada neler hissettin?
• Canlandırma hoşuna gitti mi?

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını
açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile
gerçek durumu karşılaştırır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine
getirir. Dinledikleri/izlediklerini
açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum
yapar.)

SİHİRLİ RESİM

17.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Küçük bardaklara limon suyu koyulur. Öğrencilere görünmeyen bir resim
yapacakları söylenerek dikkatleri çekilir. Malzeme öğrencilere tattırılır ve
tadı hakkında sohbet edilir. Daha sonra sulu boya fırçası ile limon suyu
kullanılarak resim yapılır. Biten resimler öğrencilere gösterilerek, neler
gördükleri sorulur. Resimler öğretmen tarafından ütülenir ve resimler
ortaya çıkar.

MATERYALLER: Limon suyu, fırça, ütü.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

AİLE KATILIMI: Aileye deneyi anlatan yazı gönderilir.
DEĞERLENDİRME:
• Hangi malzemelerle resim yaptık?
• Resim görünüyor muydu?
• Resmi görmek için ne yaptık?
• Deney hoşuna gitti mi?
• Deneyin sonunda ne oldu?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 18.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Pazara Gidelim” isimli drama, Türkçe bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Teknoloji Sergisi, Dünden Bugüne Telefon” isimli fen, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

PAZARA GİDELİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: DRAMA, TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım
amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan
sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını
sorar. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına
uygun olarak kullanır.)
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama
yoluyla sergiler.)

MATERYALLER: Minik Okul 7, oyun hamuru,
boyama sayfaları, boya kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

18.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
“Pazara Gidelim” şarkısı ile etkinliğe başlanır. Şarkıyı bir kez söyledikten
sonra öğretmen “Pazara gitmeye ne dersiniz?” der ve önceden hazırladığı
farklı meyve sebze boyamalarını sınıfın farklı köşelerine koyar. Çocuklar
tren olarak şarkıyı söylemeye başlarlar. Hangi meyve sebzenin yanına
gelirlerse onu şarkıda söylerler. Daha sonra istedikleri boyamayı alıp,
renklendirirler. Ardından çocuklara oyun hamurları dağıtılır ve meyve sebze
yapmaları istenir. Çocukların yaptıkları sebze meyveler gruplandırılır ve
pazar oluşturulur. Çocuklar sırayla pazarcı ve müşteri olurlar. Pazarda
alışveriş yaparlar. Çocuklarla pazar alışverişi, pazarda satılanlarla ilgili
sohbet edilir. Son olarak Minik Okul 7, sayfa 14-15 incelenerek etkinlik
tamamlanır.

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Sen hiç pazara gittin mi?
• Pazarda neler satılır?
• Pazara gitmek eğlenceli mi?

TEKNOLOJİ SERGİSİ, DÜNDEN BUGÜNE TELEFON
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır.)
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama
yoluyla sergiler.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklarla insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları konusunda sohbet
edilir. Kimlerin evinde telefon olduğu, telefonların nasıl kullanıldığı sorulur.
İsteyen iki çocuk karşılıklı telefon diyaloğu yaparlar. Telefon olarak
kullanabilecekleri nesneler seçerler ve karşılıklı olarak telefonda konuşma
öykünmesi yapılır. Daha sonra öğretmen önceden hazırladığı farklı
dönemlere ait telefon resimlerini çocuklara gösterir. Çocuklar resimlerini
incelerler. Öğretmenin rehberliğinde resimler geçmişten günümüze
sıralanmaya çalışılır. Sıralanan resimler sınıfın duvarlarına sırayla asılır.
Sonrasında çocuklar evden getirdikleri kutuları renkli kâğıtlarla kaplarlar.
Kutular kaplandıktan sonra dikdörtgen kartonlar dağıtılır. Çocuklar
öğretmenin yardımı ile rakamları yazarlar. Kutuya rafyalar yapıştırılır.
Rafyanın diğer ucunu da dikdörtgene yapıştırılır. Telefonlar tamamlanarak
sergilenir.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle
bağlar.)

MATERYALLER: Telefon resimleri, karton
kutular, renkli kartonlar, rafya, boyama
kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

18.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Evinizde telefon var mı?
• Telefonla çok konuşmak tehlikeli midir?
• Yaptığınız telefon hoşuna gitti mi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 19.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Vazomdaki Çiçekler” isimli sanat bireysel etkinlik

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Teknoloji Sergisi, Dünden Bugüne Bilgisayar” isimli fen büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

VAZOMDAKİ ÇİÇEKLER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
söyler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında
kullanır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Etkinlik için Faaliyet Kitabı sayfa 51’deki şekiller incelenir. Bunların ne şekli
olduğu konuşulur ve şekiller kesilir. Ardından evinde çiçek besleyenler,
çiçeklerini, rengini ve ona nasıl baktıklarını anlatırlar. Gönüllü tüm çocuklar
dinlendikten sonra boyamaları için çocuklara üçer adet ince dil çubuğu
dağıtılır. Çubuklar sulu boya ile yeşil renge boyanır. Faaliyet Kitabı’ndan
kesilen çiçek figürleri dil çubuğuna yapıştırırlar. Son olarak Faaliyet
Kitabından kesilen vazo resmine hazırlanan çiçekler yapıştırılır. Oluşturulan
vazo ve çiçekler panoda sergilenir.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.)
MATERYALLER: Faaliyet Kitabı, makas, dil
çubuğu, boya kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

19.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Etkinliğimizi sevdin mi?
• Evinde çiçek besleyen var mı?
• Çiçekler ne ile beslenirler?

TEKNOLOJİ SERGİSİ, DÜNDEN BUGÜNE BİLGİSAYAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmak için
sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini
söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili
sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara
cevap verir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocuklara bilgisayarı tanıyıp tanımadıklarını sorar.
Kimlerin evinde bilgisayarı var?
Evinizde bilgisayarı kim kullanıyor?
Bilgisayarda neler yapılır?
Bir bilgisayarın olsa sen neler yapardın?
Geçmişteki bilgisayarlar bunlara benziyor mu sence?
Soruları cevaplanmaya çalışılır. Çocukların sıralarını beklemelerine ve
rahatça duygu düşüncelerini söylemelerine dikkat edilir. Çocuklara dünden
bugüne bilgisayarla ilgili bir slayt izlettirilir. Çocuklara sınıfta var olan
bilgisayarla veya öğretmenin getireceği laptopla denemeler yapma fırsatı
verilir. Son olarak bilgisayar boyamaları dağıtılır.

MATERYALLER: Bilgisayar boyama, boyama
kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

19.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Evinizde bilgisayar var mı?
• Bilgisayar ne işe yarar?
• Bilgisayarlar olmasaydı ne olurdu?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 24.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“23 Nisan” isimli sanat, Türkçe bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Dedemin Madalyası” isimli sanat, Türkçe bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

23 NİSAN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.
(Göstergeleri: Atatürk’ün kişisel özelliklerini
söyler.)
Kazanım 22. Atatürk'ün Türk toplumu için
önemini açıklar.
(Göstergeleri: Atatürk'ün getirdiği yenilikleri
söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini
söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine
getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili
sorulara cevap verir.)

24.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Minik Okul 7, sayfa 18 incelenir. Çocuklara meclis ve Kurtuluş Savaşı
hakkında bilgi verilir. Kurtuluş Savaşı ve ilk meclise ait slayt şeklinde
izletilir. Sayfa 18 tamamlanır. Atatürk’ün 23 Nisan’da kutladığımız bu
bayramı çocuklara armağan ettiği ve çocukları çok sevdiği belirtilerek
“Atatürk ve Çoban” isimli hikâye okunur. Daha sonra her çocuk 4 adet dil
çubuğu veya aynı ebatta mukavva şeritler dağıtır. Çocuklar, öğretmenin
yardımıyla şeritlerle dikdörtgen/kare oluştururlar. Ardından Faaliyet Kitabı
sayfa 52’deki kalp ve yıldız figürleri kesilerek çıkartılır. Çocuklar
oluşturdukları şekillerinin etrafını bu figürlerle süslerler, istedikleri
yerlere sim yapıştırırlar. Daha sonra her çocuğa Atatürk’ün çocuklarla
çekilmiş fotoları dağıtılır. Fotoğraflar çerçevelere yapıştırılarak Atatürk
köşesine asılır. Son olarak Minik Okul 7, sayfa 19 çalışılır.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde
sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere
katılır.)

MATERYALLER: Minik Okul 7, dil çubuğu, slayt,
süsleme malzemeleri, makas, yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Atatürk kimdir?
• Bu bayram neden çocuklara armağan edilmiştir?
• Bayramda hangi kutlamalar yapılacağını biliyor musun?

DEDEMİN MADALYASI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler.)
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.
(Göstergeleri: Atatürk’ün kişisel özelliklerini
söyler.)
Kazanım 22. Atatürk'ün Türk toplumu için
önemini açıklar.
(Göstergeleri: Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin
önemini söyler.)

24.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Atatürk ve ülkemizle ilgili çocuklara fikirleri sorulur. Ülkemizi kurtarmada
Atatürk’ün ve arkadaşlarının da Atatürk’le beraber mücadele ettiği be
bugün bu güzel bayramın oluştuğu eklenir. Bayramlarda her yerin süslendiği
hatırlatılarak Minik Okul 7, sayfa 19’da sınıf süsleyen çocuklara vurgu
yapılır. Çocuklar evlerinden getirdikleri süsleme malzemelerini çıkartırlar.
Öğretmen de her çocuğa bayraklar dağıtır. Tüm çocuklarla sınıfın camları,
kapıları süslenir ve bayrama hazırlanır. Sınıf süslendikten çocuklar
bayraklarını alarak “23 Nisan Kutlu Olsun” şarkısını bayraklarını sallayarak
birkaç kez tekrar ederler. Son olarak Dedemin Madalyası adlı hikâye
okunur. Bayram ile ilgili boyamalar yapılır.

DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken
nefesini doğru kullanır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde
sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere
katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini
farklı etkinliklerle ifade eder.)
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
(Göstergeleri: Çevresini farklı biçimlerde
düzenler.)
MATERYALLER: Sınıf süsleri, bayram boyama
sayfaları, boyama kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Bayram için heyecanlı mısın?
• Bayramda başka neler yapılır?
• Atatürk bu bayramı neden çocuklara armağan etmiştir?

Dedemin Madalyası
– Haydi dede, geç kalıyoruz geçit töreni başlayacak!
– Tamam kızım giyinip geliyorum.
Sabah Öykü ve dedesi çok heyecanlıydı. Birlikte askerlerin, bando takımının geçişini izlemeye gideceklerdi. O
gün 23 Nisan’dı.
– Hazırım, dedi dedesi. Gidebiliriz.
Öykü, dedesinin kıyafetlerini görünce çok şaşırdı. Onu ilk defa böyle görüyordu.
– Aaa... Sen asker mi oldun?
Dedesi, Öykü’nün başını okşadı.
– Gençken asker olmuştum.
Öykü asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek,
– Peki, bu nedir dedeciğim, diye sordu.
– Bu, vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşa katılan askerlere verilir.
– Sen savaşa mı katıldın?
– Evet Öykücüğüm. Çok uzun yıllar önceydi. Vatanımızın her yerinde düşmanlar vardı. Bizim rahat yaşamamızı
engelliyorlardı. Evlerimize, eşyalarımıza zarar veriyorlardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu.
– Peki, düşmanlardan nasıl kurtuldunuz?
– Atatürk askerlerin komutanıy dı. Vatanımızın her yerini dolaştı, askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda
yaşayan tüm insanlar düşmanlardan kurtulmak için Atatürk’e yardım etti. Kadın, çocuk, yaşlı, genç herkes bunun için
çok çalıştı. Bazen çok aç kaldık, çok üşüdük, bazen hasta olduk ama vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar

çalışmaktan hiç vazgeçmedik.
Dedesi o günleri hatırladığında çok duygulanmıştı.
– Ne kadar zor günler geçirmişsiniz, dedi Öykü.
– Vatanımızı çok sevdiğimiz için o zor günleri aşabildik.
– Ben de vatanımı çok seviyorum.
– O hâlde sen de çok çalışmalısın.
– Ne yapabilirim ki?
– Biraz düşün bakalım, neler yapabilirsin?
– Hımm... Derslerimde başarılı olabilirim. Çevremi temiz tutabilirim. Çevremdeki eşyaları özenli ve
dikkatli kullanabilirim. ‹nsanlara saygılı davranabilirim.
Öykü saydıkça sayıyor, konuştukça heyecanı daha da artıyordu. Vatanını sevmek ne güzel bir duyguydu...
– Ben de senin gibi vatanımı hep koruyacağım dedeciğim, dedi.
Dedesinin gözleri dolmuştu. Titreyen sesiyle Atatürk’ün vatanımız için yaptıklarını anlatmaya devam
etti:
– Atatürk bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için yeni bir meclise ihtiyacımız olduğunu söyledi. Vatanını
seven, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi. Meclis 23
Nisan’da açıldı. Sonunda düşmanları vatanımızdan kovduk. Hepimiz çok mutlu olduk.
– 23 Nisan mı? Yani bugün.
– Evet Öykücüğüm. Atatürk çocukları o kadar çok seviyordu ki bugünü çocuklara bayram olarak hediye
etti. Çok şanslısınız biliyor musun? Dünyada çocuk bayramı olan tek ülke Türkiye. Üstelik bu bayramı dünya
çocuklarıyla birlikte kutluyoruz.
– Dedeciğim kutlamayı kaçıracağız. Tören alanına gitmeliyiz, dedi Öykü.
Tören alanına geldiklerinde en ön sırada yerlerini aldılar. Ellerinde kocaman bayrakları, sallamaya
başlamışlardı bile.
– İşte, işte geliyorlar!
– Rap daba rap, rap daba rap!
Önlerinde trampetleriyle bando takımı geçiyordu önce. Hemen arkasından askerler göründü. Elleri
alınlarında, selam çakmış yürüyorlardı. Hepsi aynı anda adım atıyordu.
– Rap, rap, rap!
Öykü ve dedesi de askerlere selam çaktı.
Sırada rengârenk kıyafetleriyle dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar vardı. Hepsi farklı ülkelerden
gelmiş, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı kutluyorlardı. Törene gelenler coşkuyla alkışladı onları.
Bayraklarını sallıyorlar, neşeyle marş söylüyorlardı.
– Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan...
Meral Canoğlu Cantürk, Hümeyra Bektaş, Eser Ünalan Şenler, Değerler Eğitimi Seti, Erdem Yayınları

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 25.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Düzenli-Düzensiz” isimli oyun, Türkçe bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Vahşi Hayvanlar 3-Yılan” isimli fen, oyun, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

DÜZENLİ-DÜZENSİZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri
uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu
söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru
yere yerleştirir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili
sorulara cevap verir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Oyun zamanının sonunda öğretmen çocukların sınıfı toplamasına izin
vermeden etkinlik masasına alır. Sürünme yarışı yapacaklarını söyler ve yan
yana dizilmelerini ister. Komutla yarış başlar. Sınıfta yerlerde oyuncaklar
olduğu için çocuklar zorlanır. Oyun sonunda zorlanıp zorlanmadıkları, sınıfın
durumunun yarışı etkileyip etkilemediği sorulur ve sohbet başlar. Minik Okul
7, sayfa 16 açılarak kavram incelenir. Daha sonra sınıf toplanıp düzenli hâle
geldiğinde yarışmanın nasıl olacağı ile ilgili çocukların fikirleri alınır.
Oyuncakların yerleri çocuklara sorulur. Çocuklar yönergelere göre
oyuncakları yerleştirirler.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
(Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve
rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı
biçimlerde düzenler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Belirli bir mesafeyi sürünerek
gider.)
MATERYALLER:
Minik Okul 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Düzenli-Düzensiz
UYARLAMA:

25.04.2018

AİLE KATILIMI:

DEĞERLENDİRME:
• Sınıfımız dağınık olunca oyunda zorlandın mı?
• Sen düzenli mi yoksa dağınık mısın?
• Dağınık olunca günlük yaşantımız nasıl etkilenir?

VAHŞİ HAYVANLAR 3-YILAN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN, OYUN, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt
eder, karşılaştırır.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne /varlıkları uzunluklarına
göre sıralar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini
başkalarına anlatır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Belirli bir mesafeyi sürünerek
gider.)
MATERYALLER: Renkli karton, süsleme
malzemeleri, makas, yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

25.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Etkinlik yılan ile ilgili slaytın izlenmesi ile başlar. Çocuklara farklı renkli ve
özellikte yılanlar gösterilir ve kısa bilgiler verilir. Çocuklar birbirlerine
öğrendiklerini anlatırlar. Ardından çocuklar bir yılan gibi yerde sürünürler.
Öğretmen bir süre sonra çocukları yan yana dizer ve yılan yarışı başlar.
Sürünerek varış noktasına ilk ulaşan birinci olur. Birinci olan çocuk
arkadaşlarını masaya davet eder ve öğretmenin yardımıyla Legoları dağıtır.
Öğretmen çocuklara Legolarla yılan yapmayı önerir. Çocuklar Lego yılanlarını
tamamlayarak yan yana dizerler. Yılanlar renklerine, boylarına göre
karşılaştırır ve en uzundan en kısaya göre dizilir. Daha sonra çocuklar
öğretmenin dağıttığı renkli kartondaki yılanları keserler ve süslerler ve
dağıtılan süsleme malzemeleriyle süslerler ve sergilerler.

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Sen hiç yılan gördün mü?
• Yılanlar nerede yaşarlar?
• Yılanlar ne yerler?
• Sen yılandan korkar mısın?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 26.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Farklı Kültürler” isimli sanat, Türkçe bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Afrika Afrika” isimli sanat büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

FARKLI KÜLTÜRLER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ:SANAT, TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Sohbete
katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını
kavrar.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini
açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum
yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: İnsanların farklı özellikleri
olduğunu söyler.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Farklı ülkelerin kendine özgü
kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
MATERYALLER:
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

26.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Minik Okul 7, sayfa 17 incelenir. Birçok farklı çocuk ve üzerindeki
kıyafetler hakkında sohbet edilir.
Farklı kıyafetler giyen bir arkadaşınız olsa onunla neler
oynardınız?
Etrafınızda farklı görünen bir arkadaşınız var mı?
Farklı çocuklardan arkadaşınız olmasını ister miydiniz?
Farklı çocuklar da senin yaptıklarını yapar mı, soruları sorulur.
Ardından çocuklara bu kültürlerden birini tanıyacaklarını söylenir.
Bu amaçla Çinli insanların ve çocukların günlük yaşamlarından
görüntülerin olduğu slayt izlenir. Çinlilerin geleneksel müzikleri
dinlenir. Ardından kızlar Çinli yelpazesi yapmaya, erkekler Çinli
şapkası yapmaya yönlendirilirler. Yüz boyama ile erkeklere çekik
göz, kızlara dudak yapılır. Çocuklara kısa bilgiler verilerek etkinlik
sonlandırılır.

AİLE KATILIMI:22 Nisan tarihi için velilerden sınıf süsü istenir.
DEĞERLENDİRME:
• Farkı bir çocuk gördün mü?
• İki gün sonra hangi bayramı kutlayacağız?
• Farklı bir arkadaşın olmasını ister miydin?

AFRİKA AFRİKA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: İnsanların farklı özellikleri
olduğunu söyler.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Farklı ülkelerin kendine özgü
kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
MATERYALLER: Kraft kâğıt, Afrika müziği.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

26.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Bir önceki etkinlikteki farklı kültürlerdeki çocuklar hatırlanır, bunların
hangi kültürlerin çocukları olduğu bulunmaya çalışılır. Çocuklardan bir önceki
etkinlikte çalıştıkları Çin kültürü ile ilgili hatırladıklarını paylaşmaları
sağlanır. Ardından yeni bir kültürle daha tanışacakları söylenip Afrikalı
insanların günlük yaşantılarından kesitler slayt olarak izlettirilir. Daha sonra
çocuklara Afrika müzikleri dinlettirilir. Davul ağırlıklı bu müzikler ve Afrika
kültürü ile ilgili bilgi verilir. Ardından çocuklara uzun şeritler hâlinde
hazırlanmış Kraft kâğıtları dağıtılır. Çocuklar bu şeritleri bellerine göre
kesilmiş beyaz kurdelelere yapıştırarak kendilerine etek oluştururlar.
Etekler giyilir ve Afrika müziği eşliğinde dans edilir.

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Daha önce Afrikalı birini gördün mü?
• Afrikalılar daha çok nerelerde yaşarlar?
• Afrikalı olmak hoşuna gitti mi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 27.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Kara Taşıtları” isimli Türkçe, sanat, oyun bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Büyük- Orta - Küçük” isimli kavram büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

KARA TAŞITLARI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, SANAT, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın kullanım amaçlarını
söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım
amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların kullanım
amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)

MATERYALLER: Minik Okul 7, araba resimleri,
kreponkâğıdı, yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

27.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara araba, otobüs, tren ve tramvay resimleri gösterir. Her
taşıtın özellikleri hakkında konuşulur. Dörtlükler okunur.
Çocuklarla önce araba sürme taklidi daha sonra tren olup dolaşma taklidi
yapılır. Trenlerin mi yoksa otobüslerin mi daha çok yük yolcu taşıdıkları
tartışılır. Araba resimleri yuvarlama tekniği ile süslenir. Sınıf
toparlandıktan sonra çocuklara bu araçların kornalarının nasıl ses
çıkardıkları sorulur. Taklit etmeleri için fırsat verilir. Bir süre birbirlerine
çarpmadan koşmadan gerekli yerlerde korna sesi çıkararak oynarlar. Zaman
zaman öğretmen rehberlik yapar. Minik Okul 7, sayfa 20/21 çalışılır.

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Arabanız var mı?
• Okula servisle gelen var mı?
• Servise nasıl biniyorsun?
• Trene binen var mı?
• Etkinliği sevdin mi?

BÜYÜK, ORTA, KÜÇÜK
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: KAVRAM ÇALIŞMASI (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın büyüklüğünü
söyler.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne /varlıkları büyüklüklerine
göre sıralar.)

ÖĞRENME SÜRECİ
Büyükten küçüğe doğru üç aşamalı dizilmiş yapbozlarla bir süre oynanır.
Faaliyet Kitabı sayfa 53 çalışılır. Sınıfa büyük orta küçük olan
nesne/varlıklar bulunarak büyükten küçüğe doğru dizilir. Üç Küçük Ayı
hikâyesi okunur ve soru yöneltilir:
Üç Küçük Ayı
Temiz Hava Ormanı’nda üç küçük ayı yaşarmış. Üç küçük ayıdan bir tanesi
oldukça şişmanmış, pasta börek yemeyi ve yatıp uyumayı çok severmiş.
İkinci küçük ayı ne çok zayıfmış ne çok şişman. Sebze ve meyve yemeyi çok
severmiş. Bol bol koşar oynar, hoplarmış. Üçüncü küçük ayıcık ise çok zayıf
ve küçükmüş. Annesinin pişirdiklerini yemek istemezmiş. Sizce hangisinin
yaptığı doğrudur?
Çocukların soruyu cevaplaması teşvik edilir.

MATERYALLER: Faaliyet Kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Boyut: Büyük-Orta-Küçük
UYARLAMA:

27.04.2018

AİLE KATILIMI:

DEĞERLENDİRME:
• Sınıftan büyük ve küçük bir nesne getirir misin?
• Etkinlikte neler yaptık?
• Etkinlik eğlenceli miydi?

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 30.04.2018
Yaş Grubu (Ay): 36-48
Öğretmen Adı:

•

Güne Başlama Zamanı

•

Oyun Zamanı

•

Kahvaltı, Temizlik

•

Etkinlik Zamanı
“Çamaşır Katlıyorum” isimli Türkçe, oyun bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

•

Öğle Yemeği, Temizlik

•

Dinlenme

•

Etkinlik Zamanı
“Okulum” isimli oyun büyük grup etkinliği

•

Oyun Zamanı

•

Günü Değerlendirme Zamanı

•

Eve Gidiş

•

Genel Değerlendirme:

ÇAMAŞIR KATLIYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın kullanım amaçlarını
söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım
amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.)

MATERYALLER: Minik Okul 7, çamaşır sepeti,
kız ve erkek çamaşırları.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

30.04.2018

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara kız ve erkeklerin nasıl giyindiklerini sorar. Örneğin
erkeklerin etek ya da elbise giyip giymediklerini sorabilir. Çocuklar daire
şeklinde oturur ve daireni ortasına bir çamaşır sepeti getirilir. Çocuklar sıra
ile sepetten giysileri alır ve kız erkek giysiler olarak ayırıp katlarlar.
Çamaşırlar katlandıktan sonra masalara geçilir ve Minik Okul 7, sayfa 22-23
çalışılır.

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Evde hiç çamaşır katladın mı?
• Hiç etek giyen erkek gördün mü?
• Kızlar nasıl giyinir?
• Etkinlikte neler yaptık?

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 36-48 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri
uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu
söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru
yere yerleştirir.
Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken
nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını
ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin
şiddetini ayarlar.)

OKULUM

ÖĞRENME SÜRECİ
“Okul yolu düz gider (2)
Çocuklar bayram eder
Öğretmenler olmasa
Emekler boşa gider” şarkısı söylenir. Evimiz, okulumuz, sınıfımız isimli oyun
oynanır. Sınıf iki çizgiyle üçe ayrılır. Birinci bölüm evimiz, ikinci bölüm
okulumuz, üçüncü bölüm sınıfımız olur. Öğretmenin çocuklara verdiği
yönergelerle oyun oynanır. Oyun sonunda dünya çocuklarına ait resimler
boyanır. Afrikalı, Japon, Çinli, Alman vb. Dünyanın her yerinde çocukların
okula gittiği anlatılır.

MATERYALLER: Dünya çocukları boyama
sayfası, boyama kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:

30.04.2018

AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
• Okullar olmasaydı ne olurdu?
• Bütün çocuklar okula gitmeli mi?
• Etkinlikte neler yaptık?

