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#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Yanlış bir davranış sergilediğimde lü�en 
benimle sakince bu durumu konuş.

Günün Hatırlatması: Bugün saçlarımı taramayı unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Listeyi Tamamla 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Yarışa katılacak kişileri belirleyiniz. Ardından herkese 
on adet eşya/meyve/sebze vb. isimlerden oluşan bir 
liste veriniz. Örneğin listenize “Bir oyuncak, iki elma, 
üç kalem” yazabilirsiniz. Tüm listelerde aynı sayıda ve 
türde nesne isimleri yazmalıdır. Yarışmacılara listede 
bulunan nesneleri bulmaları için süre belirleyiniz. 
Örneğin listeyi tamamlamak için 1-2 dakika süre 
verebilirsiniz. Süre bitiminde listedeki eşyalardan en 
fazla toplayan kişi yarışı kazanır.                                                                      
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Gece oldu dizildik, gündüz oldu silindik” Acaba bu nedir?
(Yıldız)

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Kâğıt havlu rulolarını sulu/guaj/parmak boyası kullanarak 
farklı renklerde boyayınız. Boyadığınız rulolarınıza farklı 
renkte karton/elişi kâğıdı vb. kullanarak ağız, göz, burun 
çiziniz. İsterseniz hazır ağız, göz ya da burun yapışkanı da 
kullanabilirsiniz. Kuklalarınıza tüylü tel/kâğıt/karton/elişi 
kâğıdı kullanarak kollar ve bacaklar yaparak yapıştırmayı 
da unutmayınız. İsterseniz kuklalarınıza isim verebilir ve 
verdiğiniz isimleri üzerlerine yazabilirsiniz. Tüm kuklalar 
hazır olduğunda üst kısmından delerek ip geçiriniz. İpleri uç 
kısımlarından bağlamayı unutmayınız.     

ETKİNLİK ADI: Sevimli Kuklalar



4

ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Kuşaktan Kuşağa

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bugün annenize ya da babanıza küçükken en 
sevdiği şarkının ne olduğunu sorunuz. 
Söyledikleri şarkıyı size öğretmelerini isteyiniz. 
Birlikte söylerken videoya çekiniz ve geleceğe 
güzel bir anı bırakınız. 
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Tatlı Trafik Işıkları

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır.

Dikdörtgen şeklindeki kremalı bisküvilerin ortasını hafif 
aralayarak kürdan ya da dondurma çubuğu yerleştiriniz. 
Bisküvilerin üzerine hafifçe bastırarak çubukları 
bisküvilerin arasına sıkıştırınız. Bir kapta çikolata 
eritiniz. Bisküvilerin üzerine erittiğiniz çikolatayı kaşık 
yardımı ile dökünüz. Dilerseniz bisküvileri erimiş 
çikolata içine batırarak her tarafını çikolata ile 
kaplayabilirsiniz. Bisküvilerin üzerindeki çikolata 
soğumadan yukarıdan aşağı doğru kırmızı, sarı ve yeşil 
renkli şekerlemeler ile süsleyiniz. Trafik ışıklı tatlınız 
hazır. Çikolatanız soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet 
olsun.  



6

ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: İki Ebe Nerede?

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aile bireylerinden iki kişiyi ebe seçiniz. Ebelerden yere 
çömelmesini isteyiniz. Çömelen ebelerin gözlerini 
bağlayınız. Birinci ebenin eline zil, düdük ya da ses 
çıkaran bir nesne veriniz. İkinci ebe ise adını söyleyerek 
“Neredesin?” diye seslenecektir.  Birinci ebe elindeki zili 
çalarak yerini belli edecek ve ardından yakalanmamak 
için yer değiştirecektir. Oyun, birinci ebenin 
yakalanmasıyla sona erecektir. Oyunun ikinci aşaması 
ebelerin rollerini değiştirmeleriyle ya da ebelerin 
değişmesiyle devam eder.



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Kâğıt havlu rulolarından yaptığınız kuklaları alınız. 
Kuklaları her aile bireyine bir adet olacak şekilde 
dağıtınız. Herkesten kuklalarına isim vermesini 
isteyiniz. İsterseniz kuklalarınıza ait başka özellikler de 
belirleyebilirsiniz. Örneğin “Kuklamın adı Can. Can 
doktordur ve dans etmeyi çok sever.” şeklinde 
kuklanızın özelliklerini şekillendirebilirsiniz. Ardından 
sıra ile kuklalarınızı iplerinden hareket ettirerek 
konuşturunuz. Kuklalarınızı konuştururken bir konu 
seçiniz. Örneğin kuklalarınızı yeni tanışan arkadaşlar 
olarak düşünüp konuşturabilirsiniz.

ETKİNLİK ADI: Sevimli Kuklalar Konuşuyor
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Kararmayan Elmalar

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir elmayı ortadan ikiye bölünüz. Elmanın bir yarısına 
yarım limon sıkınız ve bir tabağa koyunuz. Diğer 
yarısını farklı bir tabağa koyunuz ve herhangi bir işlem 
yapmayınız. İki tabağı yan yana masa veya tezgâh 
üstüne koyunuz. Bir müddet bekledikten sonra iki 
elmanın da nasıl göründüğüne bakınız. Limon sıkılan 
elmanın kararmadığını, diğer elmanın ise giderek 
karardığını fark edeceksiniz. Deneyinizi gün içinde 
sürekli gözlemleyiniz. İki elmanın da zaman içindeki 
değişimlerinin fotoğraflarını çekebilirsiniz.
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Evinizde bulunan kumaşlardan küçük bir 
torba dikiniz. İçine nohut ya da fasulye 
doldurunuz ve ağız kısmını dikiniz. 
Minderlerden, sandalyelerden ve iplerden 
yararlanarak evinizde geniş bir alana parkur 
oluşturunuz. Torbayı başınıza, omzunuza, 
sırtınıza koyarak düşürmeden parkuru 
tamamlamaya çalışınız.

ETKİNLİK ADI: Torbayı Düşürmeden Yürüyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Ekmeğe Çikolata Sürüyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir dilim ekmek alınız. Ekmeğe süreceğiniz 
çikolatayı masaya koyunuz ve kapağını açınız. Daha 
sonra bir çatal ya da bıçak yardımı ile bir miktar 
çikolata alınız. Aldığınız çikolatayı ekmeğinizin 
üzerini kaplayacak şekilde sürünüz.

! Bıçak kullanırken aile büyüklerinizden yardım 
almayı unutmayınız.
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GÜNÜ DEĞERLENDİRELİM

*Bugün yapmaktan en çok keyif aldığınız etkinliğin resmini çiziniz.

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü



• Şampiyonu kim?
• En beceriklisi kim?
• En bilgini kim?
• En hareketlisi kim?
• En komiği kim?
• En konuşkanı kim?
• En düzenlisi kim? 

B U G Ü N Ü N B U G Ü N
-En sevdiğin etkinlik hangisiydi?
-En eğlendiğin etkinlik hangisiydi?
-En zorlandığın etkinlik hangisiydi?
-En öğrendiğin etkinlik hangisiydi?
-En araş�rma yap�ğın etkinlik hangisiydi?
-En konuştuğun etkinlik hangisiydi?
-En hareketli olduğun etkinlik hangisiydi?

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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GÜNÜN ENLERİ
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#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim @mebozelegitim

/mebozelegitim


