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Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Lü�en benimle olumlu ifadelerle konuş. Günün Hatırlatması: Bugün sağlıklı yaşamak için spor 
yapmayı unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA
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Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Ebe Tura Bir İki Üç

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir kişiyi ebe seçiniz. Ebeden arkasını dönmesini isteyiniz. 
Diğer kişiler ise ebenin 3-4 metre uzağında bir hizada 
bekleyecektir. Ebe diğer kişilere arkası dönük olarak; “Ebe 
Tura 1-2-3” diyecektir. Diğer kişiler bu sırada ileriye doğru 
adım atarak ebeye yaklaşmaya çalışacaktır. Ebenin sözü 
bittiğinde arkadakiler heykel gibi donacaklardır. Ebe 
önünü döndüğünde hareket ederken gördüğü kişiyi 
oyundan çıkaracaktır.  Ebe tekrar arkasını dönerek “Ebe 
Tura 1,2,3”diyecek ve sözü bittiğinde arkasındakilere 
dönecektir. Diğer kişiler her defasında biraz daha ebeye 
yaklaşacaktır. Ebenin sırtına arkadakilerden birisi 
dokunduğunda ebenin yakaladığı kişi ebe olur.                                                          
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Yeşil mantolu, kırmızı elbiseli, siyah düğmelidir.” Acaba bu nedir? 
(Karpuz)

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir kâğıdı yukarıdan aşağı ortadan ikiye katlayınız. Kâğıdın 
üst köşelerini üçgen olacak şekilde içe doğru katlayınız. 
Altta kalan bir yaprağı yukarı doğru katlayınız. Daha sonra 
kâğıdı ters çevriniz. Kâğıdın altta kalan diğer kısmını yukarı 
doğru katlayınız. Sonra kâğıdın arasını açınız. Kâğıdı 
açtığınız yönde katlayınız ve iki tarafındaki uçları iç içe 
geçiriniz. Daha sonra kâğıdınızı açık uçları üçgen olacak 
şekilde yukarı doğru katlayınız. Şimdi kâğıdın arasını açınız 
ve açtığınız yönde katlayınız. Oluşan karenin açık 
uçlarından zıt yöne doğru çekiniz.

ETKİNLİK ADI: Kâğıttan Gemi Yapıyorum
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Marşlarımız

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bayraklar ve milli marşlar milletlerin, ülkelerin 
en önemli sembollerindendir. Ülkemiz 
tarihinde kahramanlıklarımızı ve başarılarımızı 
simgeleyen birçok marş bulunmaktadır. 
Örneğin İstiklâl Marşı bağımsızlığımızın 
sembolü olmuştur. Mehter Marşları, Gençlik 
Marşı ve Ankara Marşı bunlardan bazılarıdır. 
Bugün biz de tarihimizde yer etmiş bir marşı 
dinleyip, söyleyeceğiz. İnternetten ‘Hoş Gelişler 
Ola Marşı’ nı bulunuz ve dinleyiniz. Sonra da 
ailecek söyleyiniz.

   Hoş Gelişler Ola

Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa…

Askerin, bayrağın, milletinle çok yaşa!

Arş — Arş — Arş… İleri — İleri…

Arş ileri… Marş ileri…

Dönmez geri Türk’ün askeri!

Cumhuriyet bayrağım, göklerde 

dalgalanır.

Parlayan yıldızım, evreni aydınlatır.

Arş — Arş — Arş… İleri — İleri…

Arş ileri… Marş ileri…

Dönmez geri Türk’ün askeri!
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Basit Browni Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır.
Malzemeler: 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 150 gr tereyağı, 3 
paket bitter çikolata, 1 su bardağı un, 1 paket kakao
Sıcak su dolu bir kabın üzerine küçük bir kap koyunuz. Kabın 
içerisine çikolataları koyarak eritiniz. Bir sos tenceresinde 
erittiğiniz tereyağı ile erimiş çikolataları karıştırınız. Oda 
sıcaklığındaki yumurtalar ile şekeri bir kapta çırpınız. Erimiş yağ 
ve çikolata karışımını yumurta ve şeker karışımına dökünüz. Un 
ve kakaoyu da ekleyerek güzelce karıştırınız. Cam bir kaba 
pişirme kâğıdı sererek hazırladığınız karışımı dökünüz. Kekinizi 
önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişiriniz. 
Browni artık hazır. Afiyet olsun.

! Fırın kullanırken anne veya babanızdan yardım alınız.
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Buzları Boyuyorum 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir gece önceden dondurulmuş buzları kalıplarından 
çıkararak geniş bir tepsiye alınız.  Kenarda duran 
tabağınıza parmak boyası/sulu boya/guaj boyadan birini 
koyunuz. Buz küplerini rengarenk boyayınız. 



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bu oyun için evinizde doktor seti oyuncağınız varsa onu 
kullanabilirsiniz. Oyuncağınız yoksa kendiniz 
kartonlardan keserek doktor seti yapabilirsiniz. Aile 
bireylerinden birini doktor olarak seçiniz. Ailenin diğer 
üyelerini hasta olarak belirleyiniz. “Hastalar doktora 
giderken ne yapar?  Önce doktoru arayarak randevu 
oluştururlar. Daha sonra muayene olamaya giderler. 
Rahatsızlıklarını anlatırlar vb.” Doktorla hastaların 
iletişim içinde olduğu oyunu bu şekilde kendi 
yönlendirmelerinizle ilerletiniz.    

ETKİNLİK ADI: Ben Doktorum
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Şeker Deneyi

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Düz bir tabağın içerisine rengarenk şekerleri renk 
sıralaması veya aynı renkleri yan yana getirerek 
diziniz. Sonra tabağın ortasına sıcak su dökünüz ve 
yavaşça sonucu bekleyiniz. Suyun verdiği sıcaklıkla 
renkler erimeye ve gökkuşağı oluşmaya başlıyor değil 
mi? Sonrasında renkler, renklerin karışımı, 
gökkuşağı, sıcak suyun yumuşatma ve eritme özelliği 
ile ilgili konuşunuz. 



9

ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: İlk Ulaşan Kazanır

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Etkinlik için iki kişi seçiniz. Bu iki kişinin ayaklarını 
bileklerden bir şal ya da fular yardımıyla çok sıkı olmayacak 
şeklide bağlayınız. Daha sonra bir başlama ve bitiş noktası 
belirleyiniz. Bitiş noktasının olduğu yere bir sehpa ve 
sehpanın üzerine bir ödül (elma, pasta, kuru yemiş, meyve 
suyu) koyunuz. Ardından iki kişi başlama noktasına geçiniz 
ve yürüyerek ödüle ulaşmaya çalışınız. Ödüle ilk ulaşan 
kazanır.
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Mutfakta Market Alışverişi Yapıyorum 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Süreç içerisinde evde olduğumuz için alışverişinizi 
kendi mutfağınızda yapınız. Birlikte market listesi 
oluşturunuz. Bir kişiyi market sahibi, bir kişiyi 
alışveriş yapan kişi olarak belirleyiniz. Listeye 
uyarak alışveriş yapınız. Alışveriş yaparken sıraya 
girmeyi, ihtiyacınız kadar ürün almayı ve aldığınız 
ürünlerin ücretini ödemeyi unutmayınız. 
Alışverişiniz bittikten sonra aldıklarınızı 
mutfağınızda uygun yerlere yerleştiriniz.
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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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Özel Eğitim ve Rehberlik
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Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim @mebozelegitim

/mebozelegitim


