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#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Lütfen sana olan güvenimi 
kaybetmeme izin verme.

Günün Hatırlatması: Bugün camı açarak odamı 
havalandırmayı unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Hareketli Cevizler

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir karton kapağın orta kısmına yuvarlak bir delik 
açınız. Kapağın içine istediğiniz sayıda ceviz koyunuz. 
Kapağı sağa sola eğerek cevizleri delikten geçirmeye 
çalışınız. En kısa sürede tüm cevizleri deliklerden 
geçiren kişi yarışmayı kazanır. 

Not: Ceviz yerine bilye, erik veya folyodan yuvarlak 
toplar hazırlayarak etkinliği yapabilirsiniz.
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Ay varken uçar, gün varken kaçar.” Acaba bu nedir?
(Yarasa)

? ?
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Tuvalet ya da havlu kâğıdı rulosunu yarısına kadar makas 
ile şeritler hâlinde kesiniz. Kestiğiniz parçaları örümcek 
bacağı gibi bükünüz. Örümceği istediğiniz bir renge 
boyayınız. Boya kuruduktan sonra göz ve ağız çizerek 
çalışmanızı tamamlayınız. 

ETKİNLİK ADI: Rulodan Örümcek Yapma
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Şarkı Dinleyelim

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Haydi bugün örümcek ile ilgili 
internetten güzel bir şarkı bulunuz. 
Bulduğunuz şarkıyı öğreniniz. Ailenizle 
birlikte söylediğiniz şarkıyı videoya 
kaydetmeyi ve bizimle paylaşmayı 
unutmayınız .  
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Malzemeler: Yarım kilo kadayıf, 1 su bardağı ceviz, 100 gram tereyağı,  
Şerbeti için; 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 2-3 damla limon suyu

Bir tencereye iki bardak şeker ve iki bardak su ekleyerek ocağın üzerine 
koyunuz ve kaynatmaya başlayınız. Kaynayan şerbetin içerisine 2-3 damla 
limon suyu damlatarak 10 dakika daha kaynatınız. Daha sonra ocağınızı 
kapatarak şerbeti soğumaya bırakınız. Ardından fırın tepsisini 1 yemek kaşığı 
sıvı yağ ile yağlayınız. Daha sonra kadayıfı elinizde parçalayarak tel tel ayırıp 
fırın tepsisine koyunuz. Burada ne kadar çok parçalarsanız o kadar iyi 
olacaktır. Tepsinin tamamını parçaladığınız kadayıf ile doldurunuz. Sonra 
avuç içinizle kadayıfların üzerine basınız. Ardından cevizi üzerine serpiniz ve 
sonra tekrar parçaladığınız kadayıf ile cevizlerin üzerini kapatınız. 
Kadayıfların üzerine tekrar bastırınız. Daha sonra erittiğiniz tereyağını kaşık 
yardımıyla tepsinin her yerine dökerek tepsiyi fırına yerleştiriniz. Kadayıfınız 
150 derece fırında 30 dakika piştikten sonra fırından çıkarınız. Üzerine soğuk 
şerbeti dökünüz. Tatlınız artık hazır. Afiyet olsun.

! Ocak ve fırın kullanırken aile bireylerinizden yardım alınız.

ETKİNLİK ADI: Kadayıf Tatlısı Yapıyorum
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Hava Akımı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: 4 adet kâğıt bardak, yapıştırıcı, yelpaze.

İkişer adet kâğıt bardakları taban kısımlarından 
birbirlerine yapıştırınız. İki kişi olacak şekilde 2-3 
metre mesafede karşılıklı olarak oturunuz. Önünüze 
sınır çiziniz. Elinizdeki yelpazeyi sallamaya başlayınız. 
Hava akımı oluşturarak bardakları karşı tarafın 
çizgisinden geçirmeye çalışınız. Bardakları karşı 
tarafın çizgisine ilk geçiren kişi oyunu kazanır. 
Kazanan oyuncu diğer aile üyeleriyle yarışmaya 
devam eder.



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aile bireyleri ile birlikte aile albümünüze bakınız. 
Fotoğraflardaki kişiler hakkında “Bu kim? Annenin 
kardeşi senin neyin oluyor? Dayının kızının adı ne?” 
gibi sorularla akrabalık ilişkileri üzerine konuşunuz.  

ETKİNLİK ADI: Akrabalarımı Tanıyorum
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Şişen Balon

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

2 adet kabı masanın üzerine koyunuz. Birine sıcak su, 
diğerine buzlu soğuk su koyunuz. Bir adet pet şişenin 
ağız kısmına balonun ağız kısmı gelecek şekilde 
balonu yerleştiriniz. Balonun şişeye iyice sarıldığından 
emin olunuz. Sıcak suyun içerisine şişeyi koyarak 
bekleyiniz. Balonun şiştiğini gözlemleyeceksiniz. Aynı 
şişeyi sırası ile buzlu soğuk suyun içerisine koyunuz. 
Şişen balonun söndüğünü gözlemleyeceksiniz. Balon 
içerisindeki havanın ısındığı zaman balonu şişirdiğini, 
soğuduğu zaman da balonun büzüştüğünü 
gözlemlediniz. Şimdi ailenizle birlikte bu konu 
hakkında konuşabilirsiniz.
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İki kişi karşılıklı olacak şekilde 2 metre 
mesafe uzaklığında durunuz. 2 adet poşeti 
üfleyerek şişiriniz ve poşetlerin ağzını sıkıca 
bağlayınız. İçi hava dolu poşetleri yukarı 
doğru atınız. Karşı oyuncunun poşetini yere 
düşmeden yakalamaya çalışınız. Bu sırada 
mesafeye dikkat ederek yer değiştirmeye 
dikkat ediniz. Poşeti en yukarıda 
yakalayabilen kişi oyunu kazanır.

ETKİNLİK ADI: Sosyal Mesafeyi Öğreniyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır.
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Çantalarımızı Düzenliyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Sizin ve ailenizin kullandığı çantaları 
toplayarak bir araya getiriniz. Çantaların 
içerisini tek tek kontrol ediniz. İçlerinde 
kullanılmayan, gerekli bulmadığınız eşyalar 
varsa çıkarınız. Çantalarınızın temizliğini 
kontrol ediniz değilse temizleyiniz. Daha 
sonra çantaları kategorilerine ayırarak 
dolaplarınıza 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 araştırma yaptığın etkinlik hangisiydi?
-En konuştuğun etkinlik hangisiydi?
-En hareketli olduğun etkinlik hangisiydi?

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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GÜNÜN ENLERİ



#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim

/mebozelegitim

@mebozelegitim

MEB Özel Eğitim


