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2021 – 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ 

GÜNLER EYLÜL-- 2021 EKİM --2021 KASIM --2021 

 Hafta No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pazartesi 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Salı 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Çarşamba 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

Perşembe 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Cuma 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Cumartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Pazar 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

İş günü  19 iş günü 20, 5 iş günü 17 iş günü 

GÜNLER ARALIK-- 2021 OCAK--2022 ŞUBAT--2022 

Hafta No: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Pazartesi 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Sal 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Çarşamba 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Perşembe 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Cuma 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Cumartesi 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Pazar 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

İşgünü     23  iş günü     15  iş günü     16 iş günü 

GÜNLER MART--2022 NİSAN--2022 MAYIS--2022 

Hafta No: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Pazartesi 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Salı 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Çarşamba 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Perşembe 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Cuma 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Cumartesi 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Pazar 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

İşgünü     23  iş günü     17  iş günü     18,5  iş günü 

GÜNLER HAZİRAN--2022 BİRİNCİ DÖNEM: 

49,5 + 45 =94,5 iş günü 

İKİNCİ DÖNEM: 

45 + 42,5 = 87,5  iş günü 

TOPLAM: 

182  iş günü 

Hafta No: 36 37 

Pazartesi 6 13 20 27 

Salı 7 14 21 28 

Çarşamba 1 8 15 22 29 

Perşembe 2 9 16 23 30 

Cuma 3 10 17 24 

Cumartesi 4 11 18 25 

Pazar 5 12 19 26 

İşgünü 13 iş günü 

AÇIKLAMALAR( ÖNEMLİ GÜN VE RESMİ TATİLLER) 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Uyum Haftası 31 Ağustos 2021-03 Eylül 2021 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Başlaması 06 Eylül 2021 

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2021 Perşembe yarım gün 29 Ekim Cuma 

1. Dönem Ara Tatil 15 -19 Kasım 2021 

Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2022 Cumartesi 

Yarıyıl Tatili 24 Ocak - 4 Şubat 2022 

2. Dönem Ara Tatil 11-15  Nisan 2022 

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2022 Cumartesi 

Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2022 Pazar 

Ramazan Bayramı 1 Mayıs 2022 Pazar 13.00 da başlar 4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı sona erer. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2022 Perşembe 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sona Ermesi 17 Haziran 2022 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2022 Cuma 

Kurban Bayramı 8 Temmuz 2022 Cuma 13.00 da başlar.  12 Temmuz 2022 Salı  akşamı sona erer. 

30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2022 Salı 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

1- BEN KİMİM 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe etkinliği ve sanat etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup    Etkinliği) 

Yaş Grubu : 60 + 

2- OKULUMUZU  TANIYALIM 

Etkinlik Çeşidi: Alan Gezisi ve Türkçe etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük 

Grup Etkinliği) 

Yaş Grubu : 60 + 

  

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 1:  Yer  değiştirme hareketleri 

yapar. 

Göstergeleri: 

(Isınma ve soğuma hareketlerini bir 

rehber eşliğinde yapar. Yönergeler 

doğrultusunda yürür. ) 

Kazanım   4:   Küçük   kas   kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri : 

(Kalemi doğru tutar,Kalem kontrolü 

sağlar,Çizgileri  istenilen  nitelikte çizer) 

 Dil Gelişim: 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

Göstergeleri : 

(Sohbete    katılır,Duygu    düşünce    ve 

hayallerini söyler) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

. 

 Okulun bölümlerini tanıtan bir gezi 

yapılır. 

 Okulda çalışan kişilerle çocuklar 

tanıştırılır. 

 ‘Kutu   içerisinde   daire   şeklinde  küçük 

minderler getirilir. 

 Çocukların kutunun içinde olan nesneyi 

tahmin etmeleri sağlanarak merak 

uyandırılır. 

 Minderler çocuklarla incelenir. 

 Çocuklar iki gruba ayrılır. Yere konan 

minderlere oturulup daire şeklindeki 

materyallerle ilgili    konuşulur. 

 Saat,ayna,ve tabak getirilip çocukların 

gözlem yapmaları sağlanır. 

 Etkinlik kitabından sayfa iki incelenir ve 

çocuklarla sohbet edilir. 

 Daha sonra masalara geçilip etkinlik 

kitabından üçüncü sayfa öğretmen 

rehberliğinde uygulanır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Etkinlik sonunda ya da aralarda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 
 

 

 Okulda kimler çalışıyor? 

 Sizce en zor olan okul görevi 

hangisidir? 

 Kutunun içinden neler 

çıkabilirdi? 

 Etrafınızda okulunuza benzeyen 

yerler var mı ? 

 Okulun ilk gününde neler 

hissettiniz ? 

 Etrafınızda Daireye benzeyen 

başka neler görüyorsunuz ? 

 

MATERYALLER 

 

kutu,  minder,saat,ayna,tabak 

 

SÖZCÜKLER 

Okul, çalışan, minder,  saat,tabak,ayna 
 

 

 
KAVRAMLAR 

Geometrik şekil : Daire 

 

AİLE KATILIMI 

 

 Ailelerden çocuklarının aklında 

kalan okul bölümlerinin ve 

çalışanlarının isimleri hakkında 

sohbet  edilip  resimlerini 

çizmeleri istenir ve  çalışmayı 

okula göndermeleri istenir 

 Dahi çocuk Aile katılım  kitabı  

eve gönderilip sayfa 3 ün 

yapılması istenir. 

 

DİKKAT    EDİLMESİ    GEREKEN 

NOKTALAR 

 

 Çocukların ilk günleri olduğu 

düşünülerek oyun etkinliğini bütün 

etkinliklerin içinde yer verilmesi 

unutulmamalıdır. 

 Materyallerin  çocuğun  sayısına 

uygun bir şekilde temin edilmesi ve 

gözlemlerini  rahat  bir  şekilde 

yapması sağlanır. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 
 

 

 Müzik etkinliği ve drama  etkinliğiyle 

okul şarkıları ve canlandırmalar 

yapılabilir. 

 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 
 

 

 Dahi çocuk eğitim seti  1.kitap 

sayfa 4 

UYARLAMA 

 

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4: Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri : 

(Kalemi doğru tutar,Kalem  kontrolü 

sağlar,Çizgileri istenilen nitelikte çizer) 

 Dil Gelişim: 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

Göstergeleri : 

(Sohbete katılır,Duygu düşünce  ve 

hayallerini söyler) 

Sosyal ve duygusal  Gelişim: 

Kazanım 1: Kendisine ait  özellikleri 

tanıtır. 

Göstergeleri: 

(Fiziksel  özelliklerini söyler,Duyuşsal 

özelliklerini söyler) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

. 

 Çocuklar iki gruba ayrılır. Kızlar bir 

tarafa erkekler karşı tarafa  geçerler. 

 Kız ve erkek bebekler çocuklara 

verilir.Bebekleri inceledikten sonra 

değiştirmeleri istenir . 

 Öğretmen çocuklara cinsiyet kavramı ile 

ilgili önceden hazırlamış olduğu kartları 

gösterir.Dünyada insanların kız ve erkek 

olarak iki cins olduğunu  kendilerinin 

bunlardan hangisine dahil  olduğunu 

çocuklara sorar? 

 Çocuklardan gelen   cevaplar dinlenir. 

 Daha sonra masalara geçilip  etkinlik 

kitabından birinci sayfa öğretmen 

rehberliğinde uygulanır. 

 Öğretmen çocuklara kız ve  erkek 

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

söylemelerini ister ve onları  dinler. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Etkinlik sonunda ya da aralarda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 
 

 

 Gruplara  ayrıldığınızda neler 

hissettiniz ? 

 Bebekleri incelerken neler 

hissetiz? 

 Kartlar da neler gördünüz ? 

 Kitapta boyama yaparken neler 

hissettiniz ? 

 Etrafınızda kız veya erkek 

kimleri görüyorsunuz ? 

 Kız-erkek sembolleri var  mıdır? 

 Kız-erkek sembolleri ile 

nerelerde karşılaşırız ? 

 

MATERYALLER 

 

SÖZCÜKLER 

 

AİLE KATILIMI 

 

 Ailelere cinsiyetlere özel 

hazırlanmış olan giysi resimlerini 

içeren boyama sayfaları 

gönderiler ve bunlarla ilgili evde 

sohbet etmeleri söylenir. 

 Bebek,Kart 

Erkek ve kız Bebek,Cinsiyet  kartları  

  

KAVRAMLAR 

 Geometrik şekil : Daire 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 

 Materyallerin  çocuğun sayısına 

uygun bir şekilde temin edilmesi ve 

gözlemlerini rahat bir şekilde 

yapması sağlanır. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 
 

 

 Sanat etkinliği olarak çocuğun  fiziksel 

özelliklerini gösteren bir boyama sayfası 

hazırlanıp saç,göz ve benzeri  

özelliklerini içeren bir  etkinlik 

oluşturulabilir. 

 Çocukların neleri sevip neleri sevmediği 

hakkında sohbet edilip kendilerini daha 

iyi tanımalarına olanak  sağlayacak 

drama etkinliği düzenlenebilir. 

 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 
 

 

 Dahi çocuk eğitim seti  1.kitap 

sayfa 3 

UYARLAMA 

 



 



 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : /Eylül / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

‘Okulumuzun Bölümleri?’ adlı bütünleştirilmiş Sanat ,Okuma yazmaya hazırlık etkinliği 

becerileri (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) (Etkinlik - 5 ) 
ve Öz bakım 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

‘Az ve Çok “ adlı Türkçe-Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği 
(Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) (Etkinlik 6) 

  Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 



 

6-Okulumuzun  Bölümleri 

Etkinlik Çeşidi: Sanat ,Okuma yazmaya hazırlık etkinliği ve Öz bakım becerileri (Bütünleştirilmiş Etkinliği) 

Yaş Grubu : 60 + 

6- Az ve Çok 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe-Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Tüm Grup    Etkinliği) 

Yaş Grubu:60+ 

  

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 

 Sosyal ve   Duygusal Gelişim: 

Kazanım   1:   Kendine   ait   özellikleri 

tanır. 

Göstergeleri: 

(Adını   soyadını,   fiziksel   özelliklerini 

söyler.) 

 Dil Gelişimi 

Kazanım   8:   Dinledikleri/izlediklerini 

çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: 

(Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular 

sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili 

sorulara cevap verir.) 

Motor Gelişimi 

Kazanım    4:    Küçük    kas   kullanımı 

gerektiren hareketleri  yapar. 

Göstergeleri 

(Kalemi doğru tutar.  Kalem  kontrolünü 

sağlar. ) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

 Öğretmen fen merkezine ‘vücudumuz’ 

resmini asar. Dramatik oyun merkezine 

erkeklere ve kızlara özgü kıyafetler koyar. 

Ve sınıfa gelen öğrencilere öğrenme 

merkezlerinde değişiklik olup olmadığını 

sorar. Birlikte köşeler  dolaşılır. 

Malzemeler ile ilgili sohbet  edilir. 

 Öğretmen yanına bir kız bir de erkek 

öğrenci çağırır. Aralarında ki benzerlik ve 

farklılıklarla ilgili tartışma ortamı  başlatır. 

 ‘Kız Mı, Erkek Mi?’adlı hikâye  anlatılır.. 

 Yere kraft kâğıtları serilir. İstekli olan bir 

erkek öğrenci bir de kız öğrenci kraft 

kâğıtları üzerine uzanırlar. Öğretmen kalın 

siyah kalemle vücutlarının şeklini çıkarır. 

pastel ve kalem boyalarla  birlikte. 

iki ayrı masaya konur. Sonra iki gruba 

ayrılırlar. 1.grup kız resmi oluşturmaya 

çalışır, 2. grup erkek resmi oluşturur. 

Çalışmalar  duvarlarda sergilenir. 

 Dahi çocuk Eğitim Seti-1 de ki cinsiyet, 

benzerlik ve farklılıklar çalışması ile birer 

birer sayma çalışmaları yönergeler 

doğrultusunda yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sonunda ya da aralarda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 

 Vücudumuz  çalışmasında hangi 

materyalleri kullandık? 

 Vücudumuzun bölümlerini 

sayabilir misiniz? 

 Sınıfımızda kaç kız kaç erkek 

arkadaşın var? 

 Drama  ve  Oyun   Merkezindeki 

kıyafetleri denediniz mi? 

 Etkinlik kitabında neler  yaptınız 

? 

 Etrafınızda   Benzer   ve  farklı 

neler görüyorsunuz ? 

 

MATERYALLER 

Kız ve erkek kıyafetleri (etek, 

pantolon, bilezik, çanta, kemer, kravat 

vb.),  kraft kâğıdı, kalem ve  pastel 

boyalar, öğrenci fotoğrafları. 

 

SÖZCÜKLER 

Vücut, kıyafet, kız, erkek,  cinsiyet, 

 
KAVRAMLAR 

Zıt: Benzer, farklı 

 

AİLE KATILIMI 

 

Çocukların aileleriyle birlikte 

çocukluk fotoğraflarının benzerlik 

ve farklılıklara göre incelenmesi 

istenir. 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 

 Etkinliğe katılmak istemeyen 

çocuklar zorlanmamalıdır. Yakın bir 

yerden   gözlem yapmaları 

sağlanmalıdır. 

 Materyallerin her çocuk için  uygun 

sayıda olmasına dikkat  edilmelidir. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 
 

 
 ‘Az-çok” adlı şaşırtma oyunu  oynanarak 

az-çok kavramı pekiştirilebilir. 

 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

 

Dahi Çocuk 1.s: 8 

UYARLAMA 

 

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 4: Nesneleri sayar. 

Göstergeleri: 

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik 

sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi 

gösterir. 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4: Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri : 

(Kalemi doğru tutar,Kalem  kontrolü 

sağlar,Çizgileri istenilen nitelikte çizer) 

 Dil Gelişim: 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

Göstergeleri : 

(Sohbete katılır,Duygu düşünce  ve 

hayallerini söyler) 

Öz bakım Becerileri: 

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik 

kurallarını uygular. 

Göstergeleri: 

(Elini/Yüzünü yıkar. 

Tuvalet gereksinimine yönelik işleri 

yapar) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

. 

 Öğretmen bir gün önceden çocuklardan 

atık materyaller getirmelerini ister.(şişe 

kapakları,peçeteler,renkli  ipler v.b) 

 Öğretmen çocuklarla birlikte  sanat 

etkinliği için sınıfa geçer. 

 Çocuklar sınıfa girince öğretmenin 

önceden hazırlamış olduğu kutuları 

açarlar ve her biri değişik  sayıdaki 

kalemleri kutuların içinden çıkarırlar. 

 Öğretmen çocuklara kimin önünde az 

kimin önünde çok kalem olduğunu sorar 

ve çocuklardan gelen cevapları  dinler. 

 Daha sonra kalemler eşitlendikten sonra 

etkinlik kitabından sayfa sekiz,dokuz ve 

onu uygular. 

 Atık materyalleri bu etkinlik sırasında 

kullanırlar. 

 Etkinlik bitiminde okulun  bölümleri 

dolaşılır yemekhanede yeterli ve dengeli 

beslenmeyle ilgili sohbet edilir.Tuvalet 

ve lavabolarda kişisel temizlikle ilgili 

dikkat edilmesi gerekenler  konuşulur. 

 Her çocuğun etkinliğe katılımın 

gözlemleyen  öğretmen etkinlik 

bitiminde çocuklarla bugün  öğrenilen 

konularla ilgili sohbet edip etkinlik 

sonlandırılır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Etkinlik sonunda ya da aralarda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 

 

 Atık materyal nedir ? 

 Evden hangi atık materyalleri 

getirdiniz? 

 Kutuların içinden başka neler 

çıkabilirdi ? 

 Kitap çalışması yaparken  neler 

hissettiniz ? 

 Yemekhanede hangi yemekleri en 

çok severek yiyorsunuz ? 

 Yeterli ve dengeli beslenme  ne 

demekmiş ? 

 Sağlığa zararlı yiyecekler neler 

olabilir? 

 Tuvalet ve lavabolarda nelere 

dikkat etmemiz gerekiyor? 

 Evden okula gelirken en çok ve 

en az hangi yiyecekleri 

görüyorsunuz ? 

 

MATERYALLER 

 

Kutu,Atık materyal,Boyama 

Kalemleri,Kitap 

 

SÖZCÜKLER 

Kutu,Kalem,Materyal,Beslenme 

KAVRAMLAR 

Miktar : Az-çok 

Sayı : 1 sayısı 

 

AİLE KATILIMI 

* Ailelerden öz bakım becerileriyle 

ilgili oyunlar oynamaları 

istenebilir.Bu oyunlardan ilginç 

olanlar okulda da çocuklarla birlikte 

uygulanabilir. 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 

 Atık materyal seçiminde çocuklara 

zarar verebilecek malzemelerden 

uzak durulmalıdır. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 
 

 

 Alan gezisi düzenlenerek ilk okullardaki 

yemekhane ve lavabolar gezilip  nelere 

dikkat  edilmesi hakkında konuşulabilir. 

 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 
 

 

 Dahi çocuk eğitim seti  1.kitap 

sayfa 10 

UYARLAMA 

 



 



 



 



 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : /Eylül / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

Mandala adlı Oyun ve Sanat etkinliği (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) (Etkinlik 11) 
 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

‘Türkiyem “ adlı okuma yazmaya hazırlık etkinliği  (Tüm Grup Etkinliği) (Etkinlik 12) 

  Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 



 

70.MANDALA 

Etkinlik Çeşidi: Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği (bireysel   etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

12-TÜRKİYEM 

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ( Tüm Grup   Etkinliği) 

Yaş Grubu: 60+ 

 

 

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 5: Nesne ya da  varlıkları 

gözlemler. 

Göstergeleri: 

(Nesne/varlığın adını söyler. ) 

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır. 

Göstergeleri: 

(Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı 

olguları söyler. Atatürk’ün kişisel 

özelliklerini söyler.) 

 Dil Gelişim: 

Kazanım 7: 

Dinledikleri/izlediklerinin  anlamını 

kavrar. 

Göstergeleri:(Sözel yönergeleri yerine 

getirir.  Dinledikleri/izlediklerini 

açıklar. Dinledikleri/izledikleri 

hakkında yorum yapar.) 

 Motor Gelişimi: 

Kazanım 4: Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri  yapar. 

Göstergeleri: 

(Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar. Çizgileri istenilen  nitelikte 

çizer.) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

 Çocuklara kitaptaki Türkiye haritası 

gösterilir ve ülke tanıtılır.Çocuklardan 

sorular gelirse cevap  verilir. 

 Daha önce bayrak görüp görmedikleri 

sorulur Türk bayrağı boyama sayfası 

verilir ve kırmızı kuru boyalarla 

boyamaları istenir.. 

 İstiklal marşı ve Atatürk hakkında bilgi 

verilir.Öğretmen Atatürk’ün hayatını 

çocuklara anlatır. 

 Başkent kavramı açıklanır ve sayfa 18 

deki  etkinlik gerçekleştirilir. 

 Sayfalar yönergeler doğrultusunda 

gerçekleştirilir. 

 Etkinlik sonunda  değerlendirme 

sorularına geçiş yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 

 Yaşadığımız ülkenin adı nedir  ? 

 Bayrağımızı  boyarken neler 

hissettiniz ? 

 Atatürk’ün  hayatından aklınızda 

kalanlar nelerdi ? 

 Başkentimiz neresi ? 

 Türkiye de yaşayan halka  ne 

denir ? 

 Etrafımızda nerelerde ve ne 

zaman bayrakları görüyoruz ? 

 Bayrağımızın neden kırmızı 

renkte olduğunu biliyor 

musunuz? 

 

MATERYALLER 

Dahi çocuk eğitim seti  1.Kitap 

 

SÖZCÜKLER 

Türk,Bayrak,Cumhuriyet,Başkent 

 

KAVRAMLAR 

Renk :Kırmızı 

 

AİLE KATILIMI 

 

 Ailelerden çocuklarıyla evde 

bulunan kırmızı renkteki 

yiyecekleri  bulmaları istenir. 

 Ailelerin evde Atatürk le ilgili 

etkinlik yapmaları istenebilir. 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 

*Verilecek bilgileri ilk defa 

duyabilecek çocuklar olduğu 

düşünülüp onların anlayabileceği 

nitelikte verilmesine dikkat 

edilmelidir. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 

 Türkiye haritası getirilip boyama 

sayfaları verilebilir. 

 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 
 

 

 Dahi çocuk eğitim seti-1 s:  17,18 

UYARLAMA 

 

 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1:  Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya  odaklanır. ) 

Kazanım 2.  Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4. Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. 

Nesneleri değişik  malzemelerle bağlar) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

 Öğretmen çocuklara büyük gönyeler vererek 

incelemelerini ister.Gönyenin içinde oluşan 

üçgen şekline dikkat çekerek üçgen şeklinin 

tekrarı yapılır. 

 Gönyenin içindeki üçgen bölümüne kırmızı 

kağıtlar konulur dışında kalan bölümüne ise 

mavi renk kağıtlar konur. Sonra içindeki ve 

dışındaki kağıtlar yer  değiştirilir 

 Daha sonra çocuklara gönyenin içine ve 

dışına başka neler konulabilir diye sorulur ? 

ve çocukların cevapları  gözlemlenir. 

 Öğretmen Dahi çocuk 3. Kitabının 9. 

Sayfasını çocuklarla birlikte  uygular. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına 

geçilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 
 

 

 Etkinlik sırasında içinde ve 

dışında kavramlarını başka 

hangi örneklerle 

açıklayabiliriz ? 

 Üçgen şeklini başka hangi 

etkinliklerde kullanabiliriz ? 

 Etkinlik kitabındaki boyamayı 

yaparken dikkatinizi neler 

çekti ? 

 Etrafınızda içten dışa doğru 

gelişen başka neleri 

gözlemliyorsunuz ? 

 

MATERYALLER 

Etkinlik  kitabı,Gönye,Boyama 

kalemleri,Kırmızı ve mavi renkli el işi 

kağıtları 

 

SÖZCÜKLER 

Kağıt 

KAVRAMLAR 

Mekanda  Konum:İçinde-Dışında 

Geometrik şekil:Üçgen 

Renk:Kırmızı-Mavi 

 

AİLE KATILIMI 

 Aileyle beraber evde  içten 

dışa doğru boyama 

yapmalarını sağlayacak 

boyama  sayfaları gönderilir. 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Çocukların boyama yaparken sınırlı 

boyama kurallarına dikkat etmeleri 

sağlanır. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 

 Bağış zarfları hazırlanarak  yakındaki 

Kızılay merkezine gezi düzenlenip bağış 

zarfları çocuklarla birlikte  götürülür. 

 

KULLANILAN 

KAYNAKLAR 

Dahi çocuk etkinlik kitabı 1 

sayfa: 16 

UYARLAMA 

 



 



 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : /Eylül / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

‘Mutlu’ adlı Türkçe ve Sanat etkinliği (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği)(Etkinlik 

15) 
 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

 Genel Değerlendirme 

 
"İyilik yapalım,mutlu olalım adlı matetmatik ve okuma yazmaya hazırlık etkinliği 

(bütünleştirilmiş büyük grup ve bireysel etkinlik) 

(etkinlik 16) 

*Oyun zamanı : 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun /günü değerlendirme etkinliğine giriş 

 
*Günü değerlendirme zamanı: 

daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları ,çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları 

 
*Eve gidiş: 

aile katılım çalışmalarının duyurulması/ giriş hazrılıkları ve vedalaşma 

 
*Genel değerlendirme 



15.MUTLU 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Sanat etkinliği (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği    )

Yaş Grubu: 60+ 

16.İYİLİK  YAPALIM  MUTLU OLALIM 

Etkinlik çeşidi:   Matematik ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş büyük grup ve   bireysel

etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 5. Nesne ya da  varlıkları 

gözlemler. 

Göstergeleri: 

( Nesne/varlığın adını, rengini,  şeklini, 

büyüklüğünü,uzunluğunu, dokusunu, sesini, 

kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, 

miktarını ve kullanım amaçlarını  söyler.) 

Kazanım 7. Nesne ya da  varlıkları 

özelliklerine göre gruplar. 

Göstergeleri: 

(Nesne/varlıkları  rengine, şekline, 

büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, 

yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, 

miktarına ve kullanım amaçlarına göre 

gruplar.) 

 Dil Gelişimi: 

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını  geliştirir. 

Göstergeleri: 

(Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri  fark 

eder ve sözcüklerin anlamlarını  sorar. 

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin  anlamını 

söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına 

uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı 

ve eş sesli sözcükleri  kullanır.) 

Öz  bakım Becerileri: 

Kazanım 3. Yaşam alanlarında  gerekli 

düzenlemeler yapar. 

Göstergeleri: 

(Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle 

kullanır, toplar, katlar, asar,  yerleştirir.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Öğretmen panoya çok sayıda müzik aleti 

resmi asar. Çocuklardan bunları  önce 

çıkardıkları seslere ve sonra da Çeşidine 

göre (Yaylı, vurmalı, telli  v.s.) 

gruplamalarını; birbirine benzeyen müzik 

aletlerini eşleştirmelerini(Örneğin piyano 

ve org), belirlenen grupta farklı olanı ve 

farklılık sebebini bulmalarını  ister. 

 Öğretmen, okul eşyalarını sınıfın ortasına 

yayar. Çantayı bir tarafa, kalem kutusunu 

bir tarafa koyar ve “Çocuklar, çanta ve 

kalem kutusu, bizden yardım  istiyor. 

Nasıl bir yardım mı? Ortadaki eşyalardan 

kalem kutusuna konulması gerekenleri 

kalem kutusuna; çantaya  konulması 

gerekenleri de çantaya  koymanızı 

istiyorlar. Haydi, onlara yardım edelim.”

diyerek çocukları yönlendirir. Son olarak 

da kalem kutu, çantaya  konulur. 

 Öğretmen çantayı konuşturarak “Bana ve 

arkadaşım kalem kutusuna yardım ederek 

iyilik yaptınız. Bunun için size  çok 

teşekkür ederiz. İyilik yaparak bizi çok 

mutlu ettiniz. İyilik yaparken siz de mutlu 

oldunuz mu?” diyerek  çocukların 

cevaplarını alır. Öğretmen; çocuklarla 

birlikte “İyilik yapan mutlu olur.  İyilik 

yapılan mutlu olur. İyilik yapalım, mutlu

olalım. İyilik bulalım, mutlu olalım.” 

sözlerini ezgili bir şekilde  söylerler. 

 Etkinlik değerlendirme sorularına geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Bazı çantaların ön cepleri kalem 

koymak için ayrılmıştır. Yani sabit 

bir kalem kutusudur.  Bizim 

çantamız da böyle olsaydı kalemleri 

kalem kutusuna mı yoksa çantanın 

bu gözüne mi koyardınız? 

 Neden?

 Başka neler koyardınız  oraya?

 Etkinlikte kullanılan materyaller

nelerdi ? 

 Etkinlik uygulanırken neler

hissettiniz ? 

MATERYALLER 

Kalem kutusu, çanta,  kitaplar 
SÖZCÜKLER 

Çanta gözü, ayakkabı-pabuç, kıyafet-giysi, 

kafa-baş,  doktor-hekim, kalemtıraş-açacak 

KAVRAMLAR 

Eşanlamlı ve eşsesli  sözcükler 

AİLE KATILIMI 

- 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Etkinlik uygulanması esnasında çocukların 

öğrenme sürecine aktif  katılımını 

sağlamaya  özen gösterilmelidir. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Sanat      etkinliği      kapsamında kesme 

yapıştırma   çalışması yapılır. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

- 

UYARLAMA 

. 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

Bilişsel gelişim: 

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 

kurar. 

Göstergeleri: 

(Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir 

olayın olası sonuçlarını söyler.) 

 Sosyal ve Duygusal  Gelişim: 

Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri 

tanıtır. 

Göstergeleri: 

(Anne/babasının  adını, soyadını, 

mesleğini vb. söyler. Anne/babasının 

saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel 

özelliklerini söyler. Teyze/amca gibi 

yakın akrabalarının isimlerini söyler.) 

Kazanım 4: 

Bir olay ya da durumla ilgili olarak 

başkalarının duygularını açıklar. 

Göstergeleri: 

(Başkalarının duygularını söyler. 

Başkalarının duygularının nedenlerini 

söyler. Başkalarının duygularının 

sonuçlarını söyler.) 

 Motor Gelişimi: 

Kazanım 4: Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar. Çizgileri istenilen  nitelikte  

çizer.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Öğretmen çocuklara  dün  işlediği 

çekirdek aile etkinliğini hatırlatır. Hangi 

durumlarda geniş aile olunduğu hakkında 

fikri olan var mı ? diye  sorulur. 

 Çocuklara bayramlarda Aileleriyle birlikte

nerelere  gittikleri hakkında sohbet  

edilir.Büyüklerimizi ziyaret ederek 

aslında nasıl bir geniş aileye sahip 

olduğumuz anlatılır ve bununla ilgili bir 

hikaye kitabı okunabilir. 

 Eski bayramlarla şimdiki bayramlar 

hakkında konuşulur.Bayram günlerinde 

insanların nasıl mutlu oldukları hakkında 

bir beyin fırtınası yapılır. 

 Daha sonra çocuklara sizi en çok mutlu

eden olaylar nelerdir diye sorulur ve

cevapları dinlenir. 

 Daha    sonra    çocuklarla    Dahi   çocuk 

etkinlik kitabı 1 sayfa 22  uygulanır.

 Sayfalar yönergeler doğrultusunda 

gerçekleştirilir.



DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Kutudan ne çıkmasını istersiniz?

 Büyük kutunun içinden ne 

çıkacağını  düşünüyorsunuz?

 Küçük kutunun içinden ne 

çıkacağını  düşünüyorsunuz?

 Hayattaki her şey küçük olsaydı 

neler yaşardık? 

 Hayatımızdaki her şey büyük 

olsaydı neler yaşardık? 

 Etrafınızda büyük ve küçük neler 

gördüğünüzü hatırlıyor  musunuz

? 

MATERYALLER SÖZCÜKLER AİLE KATILIMI 

 Ailelerden çocuklarıyla birlikte 

en çok mutlu olduğu anların 

hatırlanması istenir ve bununla 

ilgili bir günlük oluşturulur. 

Kuru boya,etkinlik kitabı Bayram,Aile,mutlu 

KAVRAMLAR 

Duygu: Mutlu 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

* Bayramın anlamının  çocuklara

iyi anlatılması ve gözlem 

yapmalarına olanak sağlanması 

gereklidir. 

*Birlik ,beraberlik,saygı ve sevginin 

önemi  vurgulanarak anlatılmalıdır.. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Yaşlı ve kimsesiz insanlar için arife  günü

gezi düzenlenebilir ve çocuklara  bu 

insanların sadece bayramlarda değil her 

zaman hatırlanmaları ve ihtiyaçları varsa 

yardım etme gerektiği hakkında sohbet 

edilebilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

Dahi çocuk eğitim seti-1 s22

UYARLAMA 







 



 



 

/Eylül/ 



 



 

/Eylül/ 



 



 

/Eylül/ 



 
 

24-   YAŞADIKLARI YERE GÖRE HAYVANLAR 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe etkinliği, Fen etkinliği ve Alan gezisi    (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği    ve bireysel 

Yaş Grubu : 60 + 

25. GERİ  DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI 

Etkinlik Çeşidi:   Türkçe,Drama ve Sanat (Bütünleştirilmiş Tüm Grup  Etkinliği) 

Yaş Grubu : 60 + 

  

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1. 

Nesneye/duruma/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesneye/duruma/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. 

Nesneyi/durumu/olayı ayrıntılarıyla 

açıklar.) 

Kazanım 13. Günlük yaşamda 

kullanılan sembolleri tanır. 

Göstergeleri: 

(Gösterilen sembolün anlamını 

söyler,) 

Dil Gelişim: 

Kazanım 7. 

Dinlediklerinin/izlediklerinin 

anlamını kavrar. 

Göstergeleri: 

(Sözel yönergeleri yerine  getirir.) 

 Sosyal ve Duygusal Gelişim: 

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla 

ifade eder. 

Göstergeleri: 

(Özgün özellikler taşıyan ürünler 

oluşturur.) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 

 Geri dönüşüm vakfının cam, plastik ve kâğıt geri 

kazanımına yönelik resimleri odanın duvarlarına 

asılır.

 Geri kazanım sembolünün olduğu kartlar çocuklara 

dağıtılır.   Çocuklar kartlardaki şekli incelerler.

 Çocuklar müzik eşliğinde dans ederler. Müzik 

durduğunda öğretmenin yönergelerine göre süt 

şişesi, plastik su şişesi, gazete, kâğıt, kavanoz vb. 

nesneleri drama yöntemiyle canlandırırlar. Daha 

sonraki turda ise müzik durduğunda çocuklar kendi 

istedikleri bir nesnenin sabit maketi olup müzik 

başlayınca maket oldukları nesne rolünde dans 

ederler.

 Çocuklar  geri  dönüşümü düşünerek   çevre  ile ilgili

istedikleri yerler ile ilgili resim yaparlar. 

 Çocukların belirledikleri dört-beş resimden yola 

çıkılarak öykü oluşturulur. Öykü oluşturulurken 

resimlerden birinde önemli bir olayın yaşandığı 

vurgulanır.  Oluşturulan  öykü canlandırılır.

 Masalara farklı boyutlarda olan geri kazanım 

sembollerinin yapıştırıldığı kâğıtlar ve  boyalar 

konur. Geri kazanım sembolüne dikkat çekilerek 

başka nerelerde gördükleri sorulur. Kâğıtlarında 

bulunan geri kazanım sembolünün anlamı hakkında 

çocuklarla konuşulur. Çocuklar  kâğıtlarında  

bulunan geri kazanım sembollerini kullanarak 

resimlerini tamamlarlar.

 Etkinlik  değerlendirme  sorularına geçilir.

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sırasında ya da 

sonunda  çocuklara aşağıdaki 

sorular yöneltilebilir; 
 

 
 Etkinliği yaparken neler 

düşünüp neler hissettiniz? 

 

 Çevremizi korumak için 

geri dönüşüm neden 

önemlidir ? 

 

 Geri kazanım sembolünü 

kullanarak neler yaptık? 

 Geri kazanım sembolü 

hakkında neler 

söyleyebilirsiniz? 

 Yaptığınız resimlere 

bakarak öykü 

oluşturmaktan hoşlandınız 

mı? 

 Daha önce geri kazanım 

sembolünü nerelerde 

gördünüz? 

 

MATERYALLER 

Belediyelerin cam, plastik ve kâğıt 

geri kazanımına yönelik afişleri, 

geri kazanım sembolünün olduğu 

kartlar, çevresine cam ve plastik 

şişelerin, kâğıtların atılmış olduğu 

bir çöp kutusunun fotoğrafı 

 

SÖZCÜKLER 

Geri kazanım, sembol 

 

KAVRAMLAR 

Zıt:Kirli-Temiz 

 

AİLE KATILIMI 

 Ailelerden geri kazanım 

ile ilgili görselleri 

kullanarak bir albüm 

hazırlamaları istenebilir. 

 

DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN  NOKTALAR 

 Öykü oluşturmak üzere resim 

seçilirken  çocuklar arasında 

rekabet  oluşturulmamasına özen 

gösterilmelidir. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 

 Geri kazanım ile ilgili bir birime alan gezisi 

düzenlenebilir. 

 

KULLANILAN 

KAYNAKLAR 

UYARLAMA 

 

 

KAZANIMLAR VE 

GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1. 

Nesneye/duruma/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesneye/duruma/olaya odaklanır. 

Kazanım 2. 

Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını 

söyler. İpuçlarını birleştirerek 

tahminini söyler. Gerçek durumu 

inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

 Dil Gelişim 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

Göstergeleri: 

(Konuşma sırasında göz teması 

kurar. Jest ve mimikleri anlar. 

Konuşurken jest ve mimiklerini 

kullanır. Konuşmayı başlatır. 

Sohbete katılır.) 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: 

Kazanım 5: 

Bir olay ya da durumla ilgili 

olumlu/olumsuz duygularını 

uygun  yollarla gösterir. 

Göstergeleri: 

(Olumlu/olumsuz duygularını 

olumlu sözel ifadeler kullanarak 

açıklar.) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

 Öğretmen öğrencileri karşılar ve bugün Alan gezisi 

etkinliği olacağını anlatır ve gezide uyulması 

gereken kuralları tekrar  hatırlatır. 

 Hayvanat bahçesi gezisi olacağını bir gün önceden 

bildiren öğretmen çocuklardan kullanabilecekleri 

fotoğraf  makineleri getirmelerini ister. 

 Daha sonra yardımcı öğretmenle birlikte çocuklar 

servislere bindirilir ve gezi alanına yolculuk  başlar. 

 Yolculuk         esnasında         çocuklara        şarkılar 

,tekerlemeler ve bilmeceler  sorulur. 

 Gezi alanına gelince çocuklar gruplara ayrılır bir 

grup havada yaşayan hayvanların diğer bir grup 

karada yaşayan hayvanların başka bir grupta suda 

yaşayan hayvanların resimlerini çeker.Bu olay 

dönüşümlü bir şeklide  uygulanır. 

 Okula gelindiğinde Dahi çocuk 2.kitap açılır ve 

öğretmen rehberliğinde üzerinde konuşulur.Bugün 

geziden aklında kalanları çocukların resim olarak 

çizmesi istenir. 

 Değerlendirme sorularına geçilerek etkinlik 

sonlandırılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sırasında ya da 

sonunda  çocuklara aşağıdaki 

sorular yöneltilebilir; 
 

 
 Etkinliği yaparken neler 

hissetiniz ? 

 

 En sevdiğiniz hayvanlar 

hangileri ,Neden ? 

 

 Hayvanlar olmasaydı ne 

olurdu ? 

 

 Bu hayvanlardan 

hangilerine evde 

bakabiliriz ? 

 

 Hayvanat bahçesinde 

hangi hayvanları gördünüz 

? 

 

 Evden okula gelirken 

farklı ve benzer hangi 

hayvanları görüyorsunuz 

? 

 

MATERYALLER 

 

SÖZCÜKLER 

 

AİLE KATILIMI 

 Hayvanat bahçesine 

gezisine velilerinde katılıp 

fotoğraf  çekimini 

çocuklarıyla birlikte 

yapmaları sağlanabilir. 

Etkinlik  kitabı,kuru boya,Resim Kara,Hava,Su, 

kağıdı,Fotoğraf makinesi  
 KAVRAMLAR 

 Zıt: Farklı-benzer 

DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN  NOKTALAR 

 Alan gezisi olduğu için 

çocukların güvenliğine  çok 

dikkat edilmelidir. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 

 Okuldaki  televizyon odasında  belgesel izletilebilir. 

 

KULLANILAN 

KAYNAKLAR 

 

Dahi çocuk kitap 2  s: - 4 

UYARLAMA 

 



 

/Eylül/ 



 



 

/Eylül/ 



 



 

/Eylül/ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

56. MEKANSAL ALGI 

Etkinlik Çeşidi:Oyun etkinliği ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği ve 

bireysel etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

57. HAYVANLARIN  DEĞİŞİK ÖZELLİKLERİ 

Etkinlik Çeşidi:Müzik etkinliği ve   Okuma yazmaya hazırlık   etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup   Etkinliği 

ve bireysel etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 
 

 

 

 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini 

çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular 

sorar.) 

Kazanım 2.  Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

 Motor Gelişimi: 

Kazanım 4. Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

( Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar.) 

 Dil Gelişimi : 

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini 

çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile 

ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. 

Dinlediklerini/izlediklerini müzik yoluyla 

sergiler.) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

 Öğretmen çocuklara “meraklı kirpi” adlı 

şarkıyı daha önce hiç duyup duymadıklarını 

sorar sonra çocuklara şarkının sözlerini  

söyler .( Bir meraklı kirpi çıkarmış 

dikenlerini,Ağaçtan  ona  bakıyor  kuyruklu 

bir kertenkele,Papağan tekrar ediyor şarkıyı 

güzel sesiyle,Ormanda var çeşitli hayvanlar 

kimisi dikenli,kimisi zehirli, Dikkat etmek 

lazım her hayvanın var bir değişik özelliği 

layla layla layla laayy ….) 

 

 Şarkı birkaç kere tekrar edilir daha sonra 

çocuklarla birlikte söylenir.Şarkı bittikten 

sonra şarkı hakkında çocuklarla sohbet 

edilir.Hayvanların büyüklük ve 

küçüklüklerine göre Müzik etkinliğini 

uygularken çocuklardan isteyene kirpi 

kostümü ,papağan kostümü ya da kertenkele 

kostümü veya maskeleri hazırlanıp 

giydirilebilir. Daha sonra dahi çocuk 2.kitap 

sayfa 30 öğretmen rehberliğinde  uygulanır. 

 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına 

geçilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 
 

 

 Etkinliği uygularken neler 

hissettiniz ? 

 

 Şarkının en çok hangi 

bölümünü beğendiniz ? 

 

 Size göre en ilginç  özelliği 

olan hayvan hangisi  neden ? 

 

 Etrafınızda ilginç özellikleri 

olan başka hangi hayvanları 

görüyorsunuz ? 

 

MATERYALLER 

Etkinlik kitabı 

 

SÖZCÜKLER 

Kirpi,Papağan,Kertenkele 

KAVRAMLAR 

Boyut:Büyük-küçük 

 

AİLE KATILIMI 

 Hayvan dükkanına gezi 

düzenlenip etkinlik kitabında 

yer alan hayvanların canlı 

gözlemi yapılır. 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Şarkı yeni olduğu için bu şarkıdan önce 

çocukların bildiği başka bir  şarkı 

söylenip çocukların müzik etkinliğine 

geçişi kolaylaştırılır . 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 

 Oyun hamuru verilerek yaratıcılık  yönü 

destekleyici etkinliklere  yer verilebilir. 

 

KULLANILAN 

KAYNAKLAR 

 

 Dahi çocuk kitap 2 S:30 

UYARLAMA 

 

 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1:  Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini 

çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular 

sorar.) 

Kazanım 2.  Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

 Motor Gelişimi: 

Kazanım 2. Denge hareketleri  yapar. 

Göstergeleri: 

(Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. 

Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili 

denge hareketlerini yapar.) 

Kazanım 4. Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

( Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar.) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

 Öğretmen çocuklardan gönüllü olan birine 

kanguru kostümü giydirir ve birkaç metre 

ileriye geçer diğer çocuklar zıplaya zıplaya 

kangurun yanına gelirler ve kesesine üç tane 

ceviz koyarlar. 

 Daha sonra çocuklar tek bir ceviz  alıp 

başının üstüne koyarak yere düşürmeden 

karşıya geçmeye çalışır  ve  karşıdaki 

masanın üstüne cevizleri  koyar. 

 Tüm çocuklar bu şekilde oyunu tamamlarlar 

ve en kısa zamanda en çok cevizi getiren 

çocuğu hep birlikte  alkışlarlar. 

 Daha sonra öğretmen minderlerin altına 

cevizleri saklar ve çocuklara minderlerin 

altından en çok cevizi kimin getireceğini 

merak ettiğini söyler ve çocukları oyun 

alanına gönderir. 

 Çocuklar cevizlerle gelirler tek tek sayılır ve 

en çok cevizi getiren çocuk hep birlikte 

alkışlanır. 

 Daha  sonra  Dahi  çocuk  2.kitap  sayfa     29 

öğretmen  rehberliğinde uygulanır. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına 

geçilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 
 

 

 Etkinliği uygularken neler 

hissettiniz ? 

 Cevizleri taşırken etrafta neler 

gördünüz ? 

 Sizce bu etkinlikte ceviz 

yerine başka ne  kullanılabilir 

di ? 

 

 Kitap çalışması yaparken 

nelere dikkat ettiniz ? 

 

 Etrafınızda dikkatli olarak 

baktığınızda neleri fark 

ediyorsunuz ? 

 

MATERYALLER 

Kabuklu  Ceviz,,Etkinlik kitabı 

 

SÖZCÜKLER 

Ceviz, 

KAVRAMLAR 

Mekanda  Konum:Üstünde-altında 

 

AİLE KATILIMI 

 Evde daha önce fark 

edilmeyen nesneler araştırılıp 

resimleri çizilip okula 

getirilir. 

 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Cevizleri taşırken yerin kaygan  olmayan 

bir malzemeden olmasına dikkat edilir. 

 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 

 Puzzle verilerek eşleştirme çalışmaları 

yapılabilir. 

 

KULLANILAN 

KAYNAKLAR 

 

 Dahi çocuk kitap 2 S:29 

UYARLAMA 

 



 



 



 



60.ATATÜRK VE CUMHURİYET 

Etkinlik Çeşidi:Türkçe ve Sanat etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği ve bireysel etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 
 

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ 

 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini 

çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular 

sorar.) 

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır ve Türk 

toplumu için önemini açıklar. 

Göstergeleri: 

Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı 

olguları söyler.Atatürk’ün getirdiği 

yenilikleri söyler. 

Motor Gelişimi: 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

( Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar.) 

 Dil Gelişimi : 

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini 

çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile 

ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. ) 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 

 

 Öğretmen çocuklara Atatürk ü tanıyıp 

tanımadıklarını sorar gelen cevapları dinler 

ve Atatürk hakkında bilgi verir. 

 Daha önceden hazırlamış olduğu belgesel cd 

yi çocuklara izletir ve belgesel hakkında 

konuşulur. 

 Cumhuriyet bayramı ve anlamı hakkında 

çocuklarla sohbet edilir.Cumhuriyetin 

anlamı çocukların anlayabileceği bir dille 

anlatılır. 

 Atatürk’ün resminin ve Türk bayrağının 

olduğu bir boyama sayfası çocuklara verilir 

ve bayrağımızı kırmızı renkte boyamamız 

gerektiği hatırlatılır. 

 Boyama sayfası bittikten sonra Atatürk 

yaşasaydı ona neler söylemek isterdiniz diye 

çocuklara sorulur ve cevapları not edilir 

verilen cevaplar yazılarak akşam ailelere 

verilir. 

 Daha sonra çocuklarla birlikte Atatürk 
köşesi oluşturulur ve çocuklar boyadıkları 

resimleri buraya bırakırlar. 

 Etkinlik bitiminde değerlendirme sorularına 

geçilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 

 

 Etkinliği uygularken neler 

hissettiniz ? 

 
 Atatürk’ün bu ülke için 

yaptıkları nelerdir ? 

 

 Atatürk’ün çocuklara verdiği 

önem hakkında bir bilginiz 

var mı ? 

 

 Etrafınızda Atatürk’le ilgili 

neler görüyorsunuz ? 

 

 Atatürk yanınızda olsaydı ona 

ne söylemek isterdiniz ? 

 

MATERYALLER 

Boyama sayfası,Belgesel cd 

 

SÖZCÜKLER 

Atatürk,Cumhuriyet,Bayrak 

KAVRAMLAR 

Renk:Kırmızı 

 

AİLE KATILIMI 

 Florya Atatürk deniz köşküne 

gezi yapılabilir. 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Atatürk’ün çocuklara sevdirilmesine 

özen gösterilmelidir. 

 

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER 
 

 Alan gezisi olarak Florya Atatürk deniz 

köşküne gezi düzenlenebilir. 

 

KULLANILAN 

KAYNAKLAR 
 

 Dahi çocuk  degerler egitimi 
kitapı sy 8 

UYARLAMA 



 



 



 

/Ekim/ 



 



 

/Ekim/ 



 



 

/Ekim/ 



 



 

/Ekim/ 



 



 

/Ekim/ 



 



 

/Ekim/ 



 



 

/Ekim/ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : /Kasım / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“ BİLMECELER ” Türkçe ve okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük 

Grup ve bireysel Etkinlik) (Etkinlik - 81) 

 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“VATANSEVERLİK” adlı Fen etkinliği   ve Okuma yazmaya hareket etkinliği 

(Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği ve Bireysel Etkinlik) (Etkinlik-82) 

 

 Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 



 



 



 



 



 



 



 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : / Kasım / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“ ÖRÜNTÜ ” Matematik etkinliği,Sanat etkinliği ve okuma yazmaya hazırlık 

etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve bireysel Etkinlik) (Etkinlik - 89) 

 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“GRUPLAMA ” adlı Sanat,Matematik ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş 

büyük grup etkinliği ve Bireysel Etkinlik) (Etkinlik-90) 

 

 Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 



89.ÖRÜNTÜ 

Etkinlik Çeşidi: Matematik etkinliği ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup 

Etkinliği ve bireysel  etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

90.GRUPLAMA 

Etkinlik Çeşidi: Sanat etkinliği,Matematik etkinliği ve Okuma yazmaya hazırlık    etkinliği  (Bütünleştirilmiş

Büyük Grup Etkinliği ve bireysel  etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya  odaklanır. ) 

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı  gerektiren 

hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri toplar. 

Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Öğretmen çocukları masalara alır mor ,yeşil 

ve bordo renkli boncuklar plastik tabaklarla 

çocuklara dağıtır. 

 Öğretmen çocuklardan 2 tane  mor

boncuğu,3 tane yeşil boncuğu ve 5 tane 

bordo boncuğu misinaya dizmelerini  ister. 

 Misinaların uçları öğretmen rehberliğinde 

bağlanır.Tabakların içine geri koyulur ve 

gruplamalara tekrar bakılır.Çocuklara kaç 

tane grup yapıldığı sorulur.Gruplamalar 

hakkında değişik örnekler  verilebilir. 

 Dahi çocuk 3.kitap sayfa 25 açılır ve 

öğretmen  rehberliğinde uygulanır. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına

geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Etkinlik süresince neler

yaşadınız ? 

 Boncuk yerine başka nelerle 

gruplama yapılabilirdi ? 

 Kaç tane gruplama yaptınız  ?

 Bu gruplamalar kaçarlı 

sayıdaydı ? 

 Günlük hayatınızda gruplamayı 

hangi durumlarda yapıyoruz  ? 

MATERYALLER 

Etkinlik kitabı,boncuk,Boya kalemleri,kalın 

misina,Plastik tabak 

SÖZCÜKLER 

Renk,Karton 

KAVRAMLAR 

Sayı:2,3,5 

Renk:Mor,Yeşil,Bordo 

AİLE KATILIMI 

 Evde çocukla birlikte 

çamaşırlar gruplara ayrılarak 

yıkanır. 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Boncuklar dağıtıldıktan sonra çocukların 

ağızlarına  götürmemelerine özen 

gösterilmelidir. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Drama etkinliği ile veteriner olarak çalışan

binin canlandırılması doğaçlama olarak 

yapılabilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

 Dahi Çocuk etkinlik kitabı  3

Sayfa :25 

UYARLAMA 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya  odaklanır. ) 

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı  gerektiren 

hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Malzemeleri keser- yapıştırır. Nesneleri ipe 

vb. dizer. Nesneleri toplar. Kalemi doğru 

tutar. Kalem kontrolünü  sağlar.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Öğretmen    çocukları    masalara    alır     sarı 

,kırmızı ve mavi renkli fon kartonlarını 

çocuklara dağıtır. 

 Öğretmen çocuklardan fon kartonlarının 

üzerine çizdiği kareleri makas yardımıyla 

kesmelerini ister. 

 Kare şeklinde kesilen fon kartonlarının 

ortasını delen öğretmen çocuklara kalın 

misinaları dağıtır ve önce kırmızı sonra sarı 

kartonları takmalarını ister .Bu  şekilde 

dizilim devam eder.Sonra  kartları  çıkarılır 

iki kırmızı kart sonra bir sarı kart takılır.Bu 

şekilde dizilim devam eder.Sonra kartlar 

çıkarılır önce sarı sonra mavi kartlar 

takılır.Dizilim bu şekilde devam eder.Daha 

sonra kartlar çıkartılır   ve toplanır. 

 Dahi çocuk 3.kitap sayfa 24 açılır ve 

öğretmen  rehberliğinde uygulanır. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına

geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Etkinlik süresince neler

yaşadınız ? 

 Kareleri keserken nelere dikkat

ettiniz ? 

 Hangi renk fon kartonları  vardı

? 

 Dikkat etmeniz gereken neler 

vardı ? 

 Etkinlik kitabını yaparken neler 

düşündünüz ? 

 Etrafınızda belli aralıklarla 

dikkatinizi çeken hangi olaylar 

oluyor? 

MATERYALLER 

Etkinlik kitabı,Makas,Fon kartonu,Boya 

kalemleri,kalın misina 

SÖZCÜKLER 

Renk,Karton 

KAVRAMLAR 

Geometrik şekil: Kare 

Renk:Sarı,Kırmızı,Mavi 

AİLE KATILIMI 

 Aile ile beraber evde Dahi 

çocuk dikkat kitabının 

36.sayfası yapılır.

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Makas kullanılırken çocukların dikkatli 

bir şekilde kesme işlemi  yapmaları 

sağlanmalıdır. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Türkçe etkinliğinde hikaye okuma 

çalışmaları yapılabilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

 Dahi Çocuk etkinlik kitabı  3

Sayfa :24 

UYARLAMA 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : / Aralık / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“GECE-GÜNDÜZ- 1” Türkçe,Sanat ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği 

(Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve bireysel Etkinlik) (Etkinlik - 119) 
 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“KARTOPU OYNUYORUZ” adlı Hareket ve Matematik etkinliği (Bütünleştirilmiş büyük 

grup etkinliği ve Bireysel Etkinlik) (Etkinlik-120) 

 

 Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 



119. GECE GÜNDÜZ  1 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ,Sanat ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği ve 

bireysel etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

120. KARTOPU  OYNUYORUZ 

Etkinlik Çeşidi: Hareket ve Matematik etkinliği   (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği ve bireysel   etkinlik)

Yaş Grubu : 60+ 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1:  Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya  odaklanır. ) 

Kazanım 2.  Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını 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.) 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4. Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü 

sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte 

çizer.Malzemelere elleriyle şekil verir. 

Malzemelere araç kullanarak şekil verir. 

Malzemeleri  keser- yapıştırır.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Öğretmen   çocuklara   Gece   ve    gündüzün

nasıl oluştuğu ile ilgili belgesel film izletir. 

 Gece ve gündüz arasındaki benzerlik ve 

farklılıklarla ilgili  ocuklarla  konuşur  ve 

sanat etkinliği olarak gece gündüz mobil 

çalışması yapılır. 

 Uygun büyüklükte bir strafor alınıp iki eşit 

parça olacak şekilde siyah ve mavi fon 

kartonuyla iki eşit parça olarak  fon 

kartonları  strafora  yapıştırılır.Mavi  olan 

taraf gündüzü siyah olan taraf geceyi temsil 

eder.Siyah olan tarafa ay kalıbı kesilip 

misine ile takılır,yıldız kalıbı kesilip 

alüminyum folyo ile kaplanıp misine ile 

strafora takılır.Mavi olan gündüz bölümüne 

bulut kalıbı kesilip misine ile takılır.Güneş 

kalıbı kesilip yine gündüz olan bölüme 

misine ile takılır.Böylelikle gece ve gündüz 

olayını temsil eden mobilimiz tamamlanmış 

olur.Sanat etkinliği bittikten  sonra 

materyaller toplanır. 

 Dahi çocuk 4.kitap sayfa 14 öğretmen

rehberliğinde okunup uygulanır.Kitaptaki

boyama alanları boya kalemiyle  boyanır. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına

geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Gece ve gündüz arasında ne tür 

farklılıklar vardır? 

 Geceyi mi daha çok seviyorsunuz 

gündüzümü neden ? 

 Gece neler yapabiliriz ? 

 Güneşin doğuşundan batışına 

kadar geçen sürede neler olur  ?

 Gece ve gündüz nasıl oluşur  ?

MATERYALLER 

Etkinlik kitabı,Boya 

kalemi,Strafor,Kalıplar(güneş,yıldız,Ay), 

Fon  kartonu,Alüminyum folyo,misine 

SÖZCÜKLER 

Mobil,gece,Gündüz 

KAVRAMLAR 

Renk:siyah,mavi 

AİLE KATILIMI 

 Boyama sayfası eve

gönderilebilir. 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Mobil yapımı sırasında yeterli 

malzemenin  bulunmasına özen

gösterilmelidir. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Çizgi çalışmaları kapsamında Dahi çocuk 

Dikkat çalışması kitabından s26  öğretmen

rehberliğinde uygulanabilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

Dahi çocuk 4.kitap sayfa  14 

UYARLAMA 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik 

hazırlar. 

Göstergeleri: 

(Nesneleri  sembollerle  göstererek grafik 

oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da 

sembolleri sayar. Grafiği  inceleyerek 

sonuçları açıklar.) 

 Dil Gelişimi: 

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

anlamını kavrar. 

Göstergeleri: 

(Sözel yönergeleri yerine  getirir. 

Dinlediklerini/  izlediklerini açıklar.) 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 3. Nesne kontrolü  gerektiren 

hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Atılan topu elleri ile tutar. Farklı boyut ve 

ağırlıktaki nesneleri hedefe  atar.) 

Kazanım 4. Küçük kasların  kullanımına 

yönelik hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Nesneleri sıkar.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Çocuklar atık kâğıtları sıkarak kartopu 

yaparlar. Öğretmen “Çok, çok, hem de çok 

kartopumuz olsun” diyerek, çocukların daha 

fazla kartopu yapmalarını  sağlar. 

 Öğretmen tefe vurduğu zaman çocuklar 

kartopu oynamaya başlarlar. Tefe tekrar 

vurulduğunda kartopu atma oyunu 

sonlandırılır. Öğretmen tefe vurduğunda 

çocuklar bir bilerine kartopu atıp, atılan 

kartoplarını da yakalamaya çalışırlar. 

Öğretmen tefe tekrar vurduğunda oyun 

sonlandırılır 

 . Çocuklar sırayla “kartopunu yerden al” ve 

“kardan adama at” yönergeleri ile 

kartoplarını daha önceden duvara asılmış 

olan kardan adam resmine  atarlar. 

 Etkinlik “uzaktan atalım”,  “yakından  

atalım” gibi yönergelerle  sürdürülür.  

Etkinlik sonunda çocuklar kartoplarını açık 

yeşil ve koyu yeşil torbaların içine  toplarlar. 

 Açık ve koyu yeşil torbadaki kartopları 

sayılır. Çocuklar açık yeşil ve koyu yeşil 

torbalardaki kartopu sayısı kadar açık  ve 

koyu yeşil pulları kullanarak grafik 

oluştururlar. Açık ve koyu yeşil pulları 

sayarlar. Hangi grupta daha çok  pul 

olduğunu söylerler. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına

geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Yakından mı yoksa uzaktan mı 

attığımız toplar kardan adama 

daha çok isabet etti?  Neden? 

 Attığınız kartopu isabet 

etmediğinde neler hissettiniz?

 Daha önce ne zaman kartopu 

oynadınız ya da kardan adam 

yaptınız? 

 Kimlerle kartopu oyandınız ya 

da kardan adam yaptınız? 

 Başka ne tür materyaller 

kullanarak  kartopu yapabiliriz?

MATERYALLER 

Duvara yapıştırılmış kardan adam resmi, 

atık kâğıtlar, açık ve koyu yeşil torba ve 

açık ve koyu yeşil pullar. 

SÖZCÜKLER 

Kartopu,tef 

KAVRAMLAR 

Yön/Mekânda  Konum: Uzak-yakın 

Renk: Açık yeşil-koyu yeşil 

AİLE KATILIMI 

 Ailelere çocuklarıyla birlikte 

evdeki materyallerle grafik 

çalışması yapmaları önerilir 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Mobil yapımı sırasında yeterli 

malzemenin  bulunmasına özen

gösterilmelidir. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Dahi çocuk Dikkat kitabı sayfa 9 öğretmen 

rehberliğinde  Benzer-Farklı kavramını 

pekiştirmesi  amacıyla uygulanabilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

Dahi çocuk 4.kitap sayfa  14 

UYARLAMA 

















 



 



 



 



 



 



 



 



 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : / Aralık / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“GECE-GÜNDÜZ 2” adlı Türkçe ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş 

Büyük Grup ve bireysel Etkinlik) (Etkinlik - 137) 
 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“İZ BIRAKAN GEMİLER ” adlı Fen etkinliği  (Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği ve 

Bireysel Etkinlik) (Etkinlik-138) 

 

 Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 



137. GECE-GÜNDÜZ-2 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği ve 

bireysel etkinlik) 

Yaş Grubu : 60+ 

138. İZ BIRAKAN GEMİLER 

Etkinlik Çeşidi: Fen etkinliği   (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği ve bireysel   etkinlik)

Yaş Grubu : 60+ 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1:  Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya  odaklanır. ) 

Kazanım 2.  Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını 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.) 

 Motor Gelişim: 

Kazanım 4. Küçük kas  kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

(Kalemi doğru tutar. Kalem  kontrolünü 

sağlar.. Malzemeleri keser-  yapıştırır.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Öğretmen çocuklara Gece ve  gündüzün 

nasıl oluştuğu ile ilgili belgesel film 

izletir.Belgesel film hakkında sohbet  edilir. 

 Gece ve gündüz arasındaki benzerlik ve

farklılıklarla ilgili çocuklarla  konuşur. 

 Dahi çocuk 4.kitap sayfa 27 öğretmen

rehberliğinde okunup uygulanır.Kitaptaki

boyama alanları boya kalemiyle  boyanır. 

 Etkinlik  bitiminde  değerlendirme sorularına

geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Gece ve gündüz arasında ne tür 

farklılıklar vardır? 

 Geceyi mi daha çok seviyorsunuz 

gündüzümü neden ? 

 Gece neler yapabiliriz ? 

 Güneşin doğuşundan batışına  kadar

geçen sürede neler olur ? 

 Gece ve gündüz nasıl oluşur  ?

MATERYALLER 

Etkinlik kitabı 

SÖZCÜKLER 

Gece,Gündüz 

KAVRAMLAR 

--------- 

AİLE KATILIMI 

 Aileler çocuklarıyla birlikte gece 

gündüz oluşumu ile ilgili sohbet

edebilirler. 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Her çocuğun sürece aktif   katılımı

desteklenmelidir. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Alan gezisi olarak tiyatroya gezi 

düzenlenebilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

Dahi çocuk 4.kitap s27 

UYARLAMA 

KAZANIMLAR  VE GÖSTERGELERİ 

 Bilişsel Gelişim: 

Kazanım 1:  Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 

(Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum/olaya  odaklanır. ) 

Kazanım 2.  Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

(Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu 

karşılaştırır.) 

Kazanım 5. Nesne ya da  varlıkları 

gözlemler. 

Göstergeleri: 

(Nesne/varlığın  rengini söyler.) 

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

Göstergeleri: 

(Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir 

olayın olası sonuçlarını söyler.) 

Dil  Gelişimi: 

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

anlamını kavrar. 

Göstergeleri: (Dinlediklerini/izlediklerini 

açıklar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında 

yorum yapar.) 

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini 

çeşitli yollarla ifade  eder. 

Göstergeleri: 

(Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara 

cevap verir.) 

ÖĞRENME SÜRECİ 

 Çocuklar su dolu üç kabın etrafına otururlar. 

Bu üç kaptaki suya mavi, yeşil ve kırmızı 

renkli gıda boyalarından birer çay kaşığı

eklenir ve çocuklar küçük çubuklar ile 

karıştırırlar. Suların hangi renk olduğunu

söylerler. Elde edilen renkli sular gemi 

şeklindeki buz kalıplarına dökülür ve 

dondurma çubukları veya kürdan batırılıp

buzluğa konur. Buzluğa konan suda nasıl bir 

değişimin olacağı ile ilgili  konuşurlar. 

 Gemi şeklindeki buzlar kalıplarından 

çıkarılır. Farklı renklerdeki buzdan  

gemilerini alan çocuklar içine su konulan 

kapların etrafına geçerler. Sonra renkli 

gemilerini suya bırakırlar. Su içine bırakılan 

buzlarda nasıl bir  değişimin  olacağı 

hakkında konuşulur. Çocuklar gemilerini 

çubuklarından  tutarak gezdirirler. 

 Çocuklar buzların erimesini ve suyun 

renginde olan değişiklikleri gözlemlerler. 

Gözlemledikleri değişimlerle  ilgili 

birbirlerine soru sorarlar. Tüm gemiler 

eridiğinde çocuklar ellerinde kalan gemi 

çubuklarıyla suyu karıştırırlar. “Mavi  ile 

yeşil gemi karşılaşınca hangi renk oluştu? 

Mavi ile kırmızı gemi  karşılaşınca  hangi 

renk oluştu? Kırmızı ile yeşil gemi 

karşılaşınca hangi renk oluştu?” şeklinde 

sorular sorulur ve çocukların açıklamaları 

dinlenir. 

 Etkinlik   sonunda   değerlendirme sorularına

geçilir. 

DEĞERLENDİRME 

Etkinlik sırasında ya da sonunda 

çocuklara aşağıdaki sorular 

yöneltilebilir; 

 Buzdan gemileri nasıl elde ettik?

 Buzdan gemiler nasıl  eridi?

 Etkinliğin en eğlenceli yeri 

neresiydi? 

 Neden? Başka hangi renkli 

nesneleri karıştırsak yeni renkler 

elde edebiliriz? 

 Kimlerin  üzerinde gemilerden 

biriyle aynı renkte olan giysi var?

 Bu hangi renk?

MATERYALLER 

Su, gıda boyası, kürdan ya da küçük 

çubuklar, su kabı, buz  kalıpları. 

SÖZCÜKLER 

Erime, donma 

KAVRAMLAR 

Renk: Mavi, yeşil, kırmızı Zıt:  Katı-sıvı 

AİLE KATILIMI 

 Ailelere evlerindeki buzdolabının 

buzluğuna farklı kalıplarda su 

koyup  çocuklarının değişik 

şekillerdeki buzlarla oynamasına 

fırsat tanımaları önerilir. 

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

 Her çocuğun sürece aktif   katılımı

desteklenmelidir. 

ÖNERİLEN  DİĞER ETKİNLİKLER 

 Matematik etkinliği ile sayı ve geometrik

şekil kavramlarının tekrarı yapılabilir. 

KULLANILAN  KAYNAKLAR 

---------------------------- 

UYARLAMA 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

……………………………………………. OKULU 

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Tarih : / ŞUBAT / 

Yaş Grubu : 60 + Ay 

Öğretmen Adı : 

 
 

  Güne Başlama Zamanı: 

Daire saati ile güne başlama sohbet ve öğrenme merkezlerinin planlaması. 

  Oyun Zamanı : 

Öğrenme merkezlerinde serbest oyun / etkinliğe geçiş. 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“EKSİK OLANI BULMA”  adlı Drama,Sanat ve  Okuma yazmaya hazırlık etkinliği 

(Bütünleştirilmiş büyük grup ve Bireysel Etkinlik) (Etkinlik-184) 

 

  Öğle Yemeği, Temizlik 

 Dinlenme 

  Kahvaltı, Temizlik 

 Etkinlik Zamanı: 

“DUYGULAR” adlı Sanat etkinliği (Bütünleştirilmiş büyük grup ve Bireysel Etkinlik) 

(Etkinlik- 183 ) 

 

 Oyun Zamanı: 

Oyun planlama çalışmaları ve öğrenme merkezlerinde oyun/günü değerlendirme etkinliğine 

giriş. 

  Günü Değerlendirme Zamanı: 

Daire saati ile günü değerlendirme çalışmaları, çocuklarla ertesi günü planlama çalışmaları / 

ev çalışmaları /materyal temini bilgilendirilmesi. 

  Eve Gidiş: 

Aile katılım çalışmalarının duyurulması/gidiş hazırlıkları ve vedalaşma 

  Genel Değerlendirme 
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