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Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Lü�en herkesin ilgi ve yeteneklerinin 
farklı olduğunu unutma.

Günün Hatırlatması: Bugün bana yardım edenlere teşekkür 
etmeyi unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Kokusundan Tanıyorum 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Küçük kaplar içerisine birbirinden farklı ve kendine 
has kokuları olan nesneler koyunuz. Örneğin nane, 
sabun ve çiçek olabilir. Yarışmacıların gözlerini 
kapatınız. Yarışmacılar kaplardaki nesneleri tek tek 
koklayarak bu nesnelerin ne olduğunu kokusundan 
bulmaya çalışacaktır. En çok doğru tahminde 
bulunan yarışmayı kazanır.                                                            
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin” Acaba bu nedir? 
(Ayna)

? ?
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: Konserve veya salça kutusu, guaj, akrilik, 
parmak veya yağlı boya, fırça

Konserve veya salça kutularını istediğiniz renk bir yağlı 
boya, guaj boya, parmak veya akrilik boya kullanarak fırça 
ile boyayınız. Üzerine istediğiniz şekilde desenler çiziniz. 
Yapmış olduğunuz saksıya çiçek dikiniz. Saksınızı evinizin 
balkonunda sergileyiniz.

ETKİNLİK ADI: Saksı Yapıyorum
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Şarkı Dinliyorum, Hayal Ediyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Pek çok çağrışım yaptıracak, farklı enstrümanların, doğa 
seslerinin vb. kullanıldığı bir müzik seçiniz. Müziğin 
tamamını dinleyiniz. Bir dakika dinletildikten sonra müziği 
kapatınız. Ailenizden bir kişiye müziği dinlerken neler 
hayal ettiğini anlatmasını isteyiniz. Yeniden müziği açınız ve 
bir dakika daha dinleyiniz. Müziğin tamamı bitene kadar 
aile bireylerinizle aynı süreci tekrar ediniz.  
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır. 
Malzemeler: Portakal, greyfurt, elma, armut, çilek, kivi, şeftali, 
kayısı. 

ETKİNLİK ADI: Meyveleri Kurutuyorum

Evde olan veya sevdiğiniz hangi meyve varsa onları 
kullanabilirsiniz. Meyveleri kabukları ile birlikte ince ince halkalar 
halinde dilimleyiniz. Dilimlediğiniz meyveleri yumuşak bir şekilde 
kâğıt havlu ile kurulayınız ve fırın teline diziniz. Fırın teli yoksa yağlı 
kâğıt üstünde veya tabanı yapışmayacak bir tepsiye üst üste 
gelmeyecek şekilde yerleştiriniz. 120-150 derecede önceden 
ısıtılmış bir fırına yerleştiriniz. Meyveleri yarım saatte bir çevirerek 
en fazla 2-3 saat pişiriniz. Pişen meyveleri yoğurtla karıştırarak, 
üstüne biraz pekmez/bal dökerek veya direk olarak atıştırmalık 
şeklinde yiyebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye ve daha az abur cubur 
yemeye lütfen dikkat ediniz . Afiyet olsun. 
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Balon

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aile üyelerinizle “Koş koş koş koş koşarız, zıp zıp zıp zıp 
zıplarız, el ele tutuşuruz, halkaya katılırız.” tekerlemesini 
söyleyerek halka şeklinde diziliniz. Herkes halkaya dâhil 
olduğunda oyunu yönlendiren kişi; “Şimdi hep birlikte 
büyük bir balon olduk. Haydi bakalım bu balonu söndürelim 
sonra da bütün gücümüzle şişirip patlatalım.” diyecektir.  
“Haydi balonu büzüştürün” denildiğinde, herkes ortaya 
toplanacaktır. “Haydi şimdi balonu şişirelim üüffff üffff” 
denildiğinde, herkes elle açılmaya başlayarak halka şekline 
geri dönecektir. “Eyvah! balon çok şişti paaaat!” 
denildiğinde, dairedeki herkes ellerini bırakıp kendini yere 
atacaktır.



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aile büyüklerinizden, akrabalarınızdan veya komşularınızdan 
birini belirleyiniz. Ona birlikte sohbet edeceğinizi belirtiniz. 
Belirlediğiniz kişiyi görüntülü ya da sesli arayınız. Yandaki 
soruları veya farklı soruları sırayla sorunuz ve cevaplarını 
tahmin etmeye çalışınız. Aynı soruları sohbet ettiğiniz kişinin 
size sormasını ve cevaplarını tahmin etmesini isteyiniz. Sohbet 
ettiğiniz kişi doğru tahminde bulunduğunda ailece alkışlayınız 
yanlış tahminde bulunduğunda doğru cevabı söyleyiniz. 

ETKİNLİK ADI: Tahmin Et

Sorular: 

En sevdiğin renk nedir?

En sevdiğin yemek nedir?

En sevdiğin hayvan nedir?

En sevdiğin şarkı nedir?

En sevdiğin tatlı nedir?
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
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ETKİNLİK ADI: Karışmayan Çay

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: Yarım bardak su, kaşık, toz şeker, demlenmiş 
çay

Yarım bardak suya 2-3 tatlı kaşığı toz şeker koyunuz. Şekeri 
karıştırarak eritiniz. Şeker eridikten sonra demlenmiş olan 
çaydan yavaşça şekerli suyun üzerine ekleyiniz.  Şeker ile 
yoğunluğu artan su karışmayacaktır. Yoğunluğu az olan çay 
üstte kalacaktır.
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tahta kalemi ile bir masanın üzerine karışık sayılar 
yazınız. Daha sonra müziği açınız. Bir sayı söyleyiniz.  
Müzikle beraber söylenen sayıyı masanın üzerinde 
bularak ıslak mendille siliniz. Müzik kapatıldığında 
söylenen sayının tamamını silen oyunu kazanır ve sıra 
diğer oyuncuya geçer. Eğer müzik bittiğinde söylenen 
sayının tamamını silemezseniz müzik eşliğinde 
söylenen sayı kadar zıplayınız. İyi eğlenceler.

ETKİNLİK ADI: Müzikle Sayıları Silmece

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 



10

ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Çoraplarımı Düzenliyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Tüm çoraplarınızı bir zemine diziniz. Önce tüm 
çorapların eşlerini bulunuz ve katlayınız. 
Katladığınız tüm çoraplarınızı renklerine göre 
gruplayarak çekmecenize diziniz. Her renk grubu 
birlikte olsun böylece kıyafetinize uygun çorabı 
hızlıca seçebilirsiniz.
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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

12

GÜNÜN ENLERİ
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Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim

/mebozelegitim

@mebozelegitim

MEB Özel Eğitim


