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İSTİKLAL MÂRŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy





ÖNSÖZ

Okul öncesi eğitim dönemi, çocukların temel eğitime başlayacakları güne kadar geçen 

yılları kapsayan ve çocukların bilişsel, bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerinin 

büyük oranda tamamlandığı bir süreçtir. Bu sebeple okul öncesi eğitim dönemi çocuğun gelişimi 

için kritik dönemleri içinde bulunduran, risklerin erken tespitinin ve müdahalesinin büyük önem 

taşıdığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir.  Bu amaçla risk altında bulunan çocuklarımızın 

temel eğitim süreçlerini sağlam temeller üzerinde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bir çalışma yürütülmüştür. 

Okul öncesi dönemde bulunan özgül öğrenme güçlüğü riski taşıyan çocukların erken 

matematik, dil gelişimi ve erken okuryazarlık becerilerini desteklemek amacıyla “Eğlenmece 

Öğrenmece Kutusu” okul öncesi ve özel eğitim alan uzmanları tarafından hazırlanarak okul 

öncesi dönemde eğitim veren öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur. “Eğlenmece 

Öğrenmece Kutusu”;  Dil, Erken Okuryazarlık ve Matematik alanlarında 42 öğrenme sürecini 

içeren  etkinlikler, TÜBİTAK tarafından yayınlanan 5 farklı resimli öykü kitabı ve bu kitapların 

etkileşimli kitap okuma yöntemine göre hazırlanmış okuma planları, öğrenme süreçlerinde 

kullanılacak sözlü ve sözsüz şarkılar, resimli kartlar ve etkileşimli kitap okuma yöntemi 

kullanılarak hazırlanan uygulama videosunu içermektedir. 

Okul öncesi dönemde özgül öğrenme güçlüğü riski taşıyan çocuklara yönelik hazırlanan 

bu çalışma ile onların genel gelişimsel düzeylerini arttırarak çocukların akademik beceriler 

için sağlam bir temel  oluşturmasına destek olmayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmanın ortaya 

çıkmasında emeği geçen akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım.

MEHMET NEZİR GÜL
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürü
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1.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Sevgili Öğretmenlerimiz; 
İlk etkinlik paketimizde, toplam 6 farklı etkinlik ve 
Ay’da isimli resimli öykü kitabını etkileşimli kitap 
okuma yöntemine göre nasıl okuyabileceğinize 
ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bu etkinlikler bazen 

birbirinin devamı niteliğindedir ve içinde /a/ sesiyle 
başlayan sözcükler bulunmaktadır. 

Eğlenceli uygulamalar, keyifli oyunlar dileriz.
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AŞÇI OLALIM 
SEBZELERİ AYIKLAYALIM

Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Drama ve Müzik 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir.
Göstergeler: (Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
Göstergeleri: (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Yeni öğrendiği sözcükleri 
anlamlarına uygun olarak kullanır.)

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. 
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.)

Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri: (Grup önünde kendini ifade eder.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Aşçı şapkaları (öğretmen ve çocuklar için) ve önlüğü, ‘‘Aşçı’’ şarkısı, (CD’de bulunuyor.), 
‘‘Aşçılar’’ isimli PPT sunumu

Sözcükler 
Aşçı, ayıklamak

Kavramlar 
Taze-bayat

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa aşçı şapkası ve önlüğüyle girer. “Ben kimim bildiniz mi?” diye çocuk-

larla sohbete başlar ve “Aşçı” isimli aşağıda sözleri yazılı olan şarkıyı söyler.

AŞÇI
Ben bir aşçıyım,
Yemek yapmaya bayılırım.
Gel beraber yapalım,
Karnımızı doyuralım.

Önlüğü giyelim,
Şapkayı takalım,
Mutfağa koşalım,
Malzemeleri bulalım.

Ayıkla sebzeleri,
KIRT KIRT KIRT
Aç kocaman tencereyi.
ÇIN ÇIN ÇIN

Koy içine herşeyi,
PIT PIT PIT,
Bekle şimdi pişmesini.
HEY HEY HEY. 
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 Öğretmen ve çocuklar şarkıyı hep birlikte söylerler. Bu süreç iki-üç kez tekrarlanır. 
Çocukların şarkıya eşlik edip etmedikleri gözlemlenir. Çocuklara aşçıların yiyecekleri kolay 
pişirmeleri ve yemeklerin lezzetli olmaları için ayıkladıkları söylenir. Bunun için sebzelerin 
bazılarının uç kısımlarının koparıldığı ve geri kalan bölümlerinin pişirildiği anlatılır. Sebzeler 
dışında, pirincin de içindeki taşlardan ayıklanarak pişirildiği örneği verilir. Süreçte taze ve 
bayat kavramlarına da yer verilir. 

 “Aşçı” şarkısı tekrar edildikten sonra öğretmen aşçı rolünde, “Ben bu sınıfın aşçısıyım, 
başka kimler aşçı olmak ister?” diyerek çocuklara soru sorar. Çocuklardan gelen yanıtlardan 
sonra birlikte aşçı şapkaları yapılır. Çocuklara nasıl aşçı şapkası yapacaklarını gösterir. 
Ardından çocuklar kendi aşçı şapkalarını yaparlar. Zorlanan çocuklar için öğretmen diğer 
çocukları yardım etmek amacıyla yönlendirebilir.    

Dağıtılan şapkaların üzerinde aşağıdaki yazı yazar:
Aşçı ………… (Boşluğa çocuğun ismi yazılır.)

 Çocuklar şapkaları takarlar. Öğretmen çocuklara,
- “Ben bu sınıfın aşçısıyım.”
- “Ben ıspanak ayıklarım.” (Öğretmen canlandırma yapar.)
- “Sen aşçı olsan ne ayıklarsın?” diye sorar. 
Çocuklar hem yanıtlar, hem de canlandırırlar.

 Çocuklar aşçı öykünmelerini yaptıktan sonra öğretmen çocuklara aşağıdaki soruları, 
hazırlanan yansılar aracılığıyla (ppt sunum) sorar ve yanıtlarını dinler. 
(Bu bölümde Aşçılar isimli ppt sunum kullanılır.)
Sen ne pişiriyorsun?,
Aşçılar neler kullanır?
Aşçılar nerelerde çalışır?
Aşçıların çalıştığı yerlerde başka kimler çalışır? 

 Bu yansılardaki bazı sorularda çocukların yanıtları göstermesi, bazılarında ise sözel 
olarak yanıtlaması istenir. Çocuklar yanıtlarken bazı yarım bırakılan cümleleri tamamlarlar. 
Önce öğretmen model olur. Örneğin “Aşçı kepçe kullanır. Aşçı …………. kullanır (Başka 
ne kullanır?). Çocukların yanıtlaması beklenir. 

 Yansılar yardımıyla soru-yanıt sonrasında süreç sonlandırılır.
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Değerlendirme
Öğretmen ve çocuklar sınıfta aşçılarla ilgili bir öğrenme merkezi oluştururlar. Bu merkez 
oluşurken ailelerden bir gün öncesinde istenen mutfak malzemelerinden yararlanılır. 
Merkez oluşturulduktan sonra her çocuk tek tek öğrenme merkezinde ne yaptığını söyler 
ve canlandırır. Öğretmen bunun için çocuklara “Sen bir aşçısın, burada ne yaparsın?” 
der ve tüm çocuklar gözlemlenir. Çocukların öğrenme sürecinde anlamını duydukları 
“ayıklamak” sözcüğüne cümlelerinde yer vermelerine rehberlik edilir.

Basitleştirme/Zenginleştirme
• Öğretmen, sınıftaki diğer oyuncak ve küplerle ayıklama işlemini yapabilir.
• Çocukların oyuncakları renklerine, büyüklük ve küçüklüklerine göre; küpleri ise 
renklerine göre ayırmaları istenebilir.
• 3-4 gözlü tabaklara fasulye, nohut ve pirinç karışık olarak konulur. Çocukların fasulye, 
nohut ve pirinci ayırarak tabaktaki diğer gözlere/bölümlere koyması istenebilir.

Aile Katılımı
Ailelerden bir gün öncesinde bu etkinlikte kullanılabilecek mutfak malzemelerini 
çocuklarıyla göndermeleri istenir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
 Öğretmen sınıfa aşçı şapkası ve önlüğü ile girer ve etkinliği beraber uygulayacağı 

çocuğun tam karşısında durur. Çocuğa, “Sence ben kimim, bu önlüğü ve şapkayı kim 
takar?” gibi sorular sorar. Çocuğun cevaplarını dinler. Çocuk cevap vermezse ipucu verir. 
(Örneğin “Ben çok güzel yemek yaparım.” der. Çocuk doğru cevap vermiş ise çocuğu 
sözlü olarak pekiştirir. Örneğin “Aferin, çok güzel tahmin ettin.” der.) Tüm ipuçlarına 
rağmen çocuk ilgisiz bir cevap vermişse öğretmen, uygun cevabı söyler.  

 Ardından öğrenme sürecinde yer verilen “Aşçı” şarkısını söyler. Şarkıyı birkaç 
kez söyledikten sonra şarkıyı çocukla birlikte söyler. Çocuğun şarkının tüm sözlerini 
ezberlemesi beklenmemektedir. 

 Ardından öğretmen, “ayıklamak” sözcüğünün anlamını çocuğun öğrenmesi için aşçı 
şarkısını tekrar söyleyip şarkıda geçen ayıklamak sözcüğüne geldiğinde ayıklama 
hareketini yapar. Ardından şarkıyı tekrarlayıp çocukla ayıklama hareketini yapar. 
Ardından çocuğun şarkıyı söyleyip ayıklama hareketini yapmasını ister.  

 Öğretmen, “Sen aşçı olmak ister misin?” diye sorar. Çocukla birlikte aşçı şapkası 
yapılır. Şapkanın üstüne Aşçı ……. (çocuğun adı) yazılır. “Evet, şimdi sen de aşçı oldun, 
ben aşçı olarak bugün ıspanak ayıklayacağım. Peki, sen aşçı olarak ne ayıklayacaksın?” 
diye sorar. Çocuğun cevabını alır ve çocuğu pekiştirir. Ardından öğretmen ayıklama 
hareketini yapar. Daha sonra çocuktan da ayıklama hareketini yapmasını ister. Çocuğun 
davranışını pekiştirir.

 Öğretmen çocuğa aşağıdaki soruları tek tek sorar. Gerekli yerlerde çocuğa ipucu verir.
Sen hangi yemeği pişiriyorsun?
Aşçılar neler kullanır?
Aşçılar nerelerde çalışır?
Aşçıların çalıştığı yerlerde başka kimler çalışır?

 Öğretmen bazı sorularda çocuğun göstermesini, bazılarında ise sözel olarak 
yanıtlamasını ister. Çocuk yanıtlarken bazı yarım bırakılan cümleleri tamamlar. Önce 
öğretmen model olur. Örneğin “Aşçı kepçe kullanır. Aşçı …………. kullanır. (Başka ne 
kullanır?)” diye sorulur ve çocuğun yanıtlaması beklenir.

  Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen çocuğu sözel olarak pekiştirir ve 
değerlendirme sürecine geçer.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi 
• Öğretmen, çocuğun sırasının üzerine aşçı şapkasını, aşçı önlüğünü, mutfak araçlarını 
içeren oyuncakları ve bazı sebzeleri (örneğin ıspanak) koyar. “Sence bu şapka ve 
önlüğü kim takar?” diye sorar. Çocuğun cevabını dinler. 
• Ardından öğretmen, “Haydi bakalım, sen bugün aşçı oldun, bana ne pişireceksin?” 
diye sorar. Çocuğun cevabını dinler ve “Haydi, yemeğini yapmaya başla!” yönergesiyle 
çocuğun önüne ıspanak ya da diğer sebzeleri koyar, ayıklayıp ayıklamadığını gözlemler. 
Öğretmen bu aşamada sadece gözlemcidir.
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YAPBOZU TAMAMLA 
A’LARI SIRALA

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne, durum, olayla ilgili tahminde bulunur. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayla ilgili tahminini söyler.)
Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)

Dil Gelişimi
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Aynı sesle başlayan sözcükleri fark eder. 
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.)

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer.)

Alan: Erken Okuryazarlık



15

Materyaller
Çocuk sayısı kadar zarf, çocuk sayısı kadar renkli kartonlardan yapboz parçaları (A4 
boyutunun çeyreği boyutta, üzerlerinde materyal setinde yer alan /a/ sesiyle başlayan 
sözcüklerin görselleri; at, ayna, araba, anahtar, ayı, arı, askı, ahtapot, aşçı, astronot, 
ay, atkı), kendi zarflarını bulmada çocuklara yardımcı olacak eşleştirme için ambalajlar/
şekiller/rakamlar, mukavvadan yapboz parçalarını birleştirmek için yapboz altlığı, materyal 
setinde bulunan hareketli bir çocuk müziği. 

Sözcükler
Oyunun içinde seçilen /a/ sesiyle başlayan sözcükler ya da çocuklara anlamı özellikle 
öğretilmesi hedeflenen tek bir sözcük. Örneğin astronot vb.

Kavramlar
Aynı-farklı

Öğrenme Süreci
 Öğretmen, materyal seti içerisinden /a/ sesi ile başlayan nesne, hayvan, fotoğraflarını 

renkli kartonlardan oluşturduğu yapboz parçalarına yapıştırır ve her bir yapboz parçasını 
farklı bir zarfın içine koyar. 

 Öğretmen, zarfların her birinin üzerine çocukların çevrelerinde gördükleri yiyecek, içecek 
vb. küçük ambalajlardan birer tane yapıştırır. Zarfların üzerine yapıştırılan ambalajların 
aynısını, çocukların eşleştirme yapıp zarflarını bulabilmeleri için çocukların ellerine 
de verir. Örneğin bir çocuğun eline verdiği bisküvi ambalajının aynısı o çocuğun oyun 
içinde arayıp bulacağı zarfın üstünde de olur. Çocukların zarflarını bulabilmeleri için bu 
ambalaj görsellerini öğretmenin bulup hazırlaması gerekmektedir. Materyal seti içinde yer 
almamaktadır. 

 Öğretmen zarfları sınıfta saklar. Zarfların üzerine yapıştırılan ambalajlar yerine şekiller 
ve rakamlar da kullanılabilir.
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 Ardından CD’ de bulunan hareketli bir çocuk müziği açar. Müzik kapanana kadar 
çocuklar ellerindeki ambalajlara bakarak aynı ambalajın üzerine yapıştırıldığı kendi 
zarfını bulmaya çalışır. Çocukların birebir eşleştirme yapıp zarflarını bulabilmeleri için 
yeteri kadar zaman verilmelidir.

 Çocuklar zarflarını bulunca otururlar ve zarflarını açmazlar. Öncelikle öğretmen, 
çocuklardan içinde ne olduğunu tahmin etmelerini ister. Merak uyandırmaya çalışır. 
Çocukların yanıtlarını dinler.

 Çocuklar tahminlerini söyledikten sonra zarflarını açarlar. Yapboz parçalarına 
yapıştırılmış /a/ sesi ile başlayan ve altında da isimleri yazılı olan nesne, hayvan, vb. 
görsellerini (Örneğin astronot)  görürler. Her çocuk kendi yapbozunda ne gördüğünü 
söyler. Öğretmen ellerindeki görsellerin hepsinde /a/ sesiyle başlayan resimler olduğunu 
söyler. 

 /a/ sesiyle başlayan başka sözcükler de bulunmaya çalışılır.
 El ele tutuşarak daire olurlar ve her çocuk ikişerli oynanmışsa ikili eşler yan yana bir 

şekilde kendi yapbozunu önüne koyar. Ardından öğretmenin model olmasıyla /a/ sesiyle 
başlayan bu sözcükleri hecelerine ayırarak söylerler. Sözcükleri hecelerine alkışlayarak 
ayırırlar. Örneğin at (tek el çırpabilirler), a-yı (iki kere alkışlar), a-nah-tar (üç kere alkışlar). 

 Çocuklar sözcükleri hecelerine ayırdıktan sonra daire oluşturarak yere otururlar ve 
öğretmen ortaya yapbozun alt bölümünü oluşturan mukavvayı getirir. Mukavvanın 
üzerinde de yine çocukların ellerindeki yapboz sayısı kadar bölümler ayrılmıştır. 
Her farklı bölüme oyunun en başında verilen yiyecek-içecek ambalajı/şekil/rakam, 
vb. yapıştırılmıştır. Böylece çocuklar /a/ sesiyle başlayan görsellerin olduğu yapboz 
parçalarını mukavvada uygun yere kolaylıkla yapıştırabilirler. 

 Bu oyunda amaç /a/ sesiyle başlayan sözcüklerin görsellerinden oluşan bir yapboz 
oluşturmaktır.

 Öğretmen, çocukların oluşturduğu ve hepsi /a/ sesi ile başlayan görsellerin olduğu 
tamamlanan yapbozu tüm çocukların görebileceği bir yere asar ve süreç sonlanır.
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Değerlendirme

 Öğretmen değerlendirme sürecinde çocuklarla hem aşağıdaki oyunu oynar hem de 
sorularını yöneltir.

 Çocuklar ve öğretmen çember olurlar. Öğretmen, çocukların ellerine bir ayna verir. 
Ayna çemberde kimin elindeyse aynaya bakarak jest ve mimiklerini kullanıp oyunda 
geçen /a/ sesiyle başlayan görsellerin jest ve mimiklerini kullanarak ya da bedenini o 
görsele benzetmeye çalışarak canlandırmaya çalışır. 

 Öğretmen süreci başlatır ve model olur. Böylece /a/ sesiyle başlayan sözcükler bir kez 
daha tekrar edilir. (Kazanımlara ilişkin bir oyun)

 Aynanın kullanıldığı oyunun ardından öğretmen, çocuklara aşağıdaki soruları sorar 
ve yanıtlarını dinler.
     Bugün biz yapboz oluştururken neler yaptık? (Betimleyici bir soru)
     Oyunun en çok hangi bölümünü sevdiniz ve eğlendiniz, neden? (Duyuşsal bir soru)
    Benim arkadaşımın ismi Ayça. İsmi /a/ sesiyle başlıyor.  /a/ sesiyle başlayan başka 
isimler bulup söyleyelim. (Yaşantılara ilişkin bir soru)
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Aile Katılımı

Öğrenme sürecinde anlatılan oyun, okulda oynandıktan sonra ailelere evlerinde /a/ 
sesiyle başlayan nesne vb. eşyaların isimlerini kaydetmeleri istenir ya da evlerinde 
/a/ sesiyle başlayan bir eşyanın fotoğrafını çocukla birlikte çekip okula göndermeleri 
de istenebilir. Okulda /a/ sesiyle başlayan sözcükler panosu yapılıp ailelerden gelen 
fotoğrafların altına neler olduğu yazılarak bu panoya bir hafta boyunca eklenir.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Bu oyun diğer ses birimler ile ilgili görseller eşliğinde rutin bir oyun hâline dönüşebilir.
 Oyun sonunda oluşturulan yapbozdan /a/ sesiyle başlayan iki sözcük seçilir ve bu iki 

sözcüğün içinde geçtiği cümleler kurulabilir.
 Oyun, öğrenme sürecinde tüm grupla oynanır. Ayrıca küçük gruplarla aynı ses birim 

ya da farklı ses birimler seçilerek birden fazla yapboz oluşturularak da oynanabilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 “Yapbozu Tamamla, A’ları Sırala” oyunu çocuklarla bireysel olarak da oynanabilir. 
Bunun için hazırlanacak yapboz daha az parçalı olmalı, öğretmen veya anne baba 
çocuğa eşlik etmelidir. Oyunun 6 yapboz parçası olarak hazırlandığı düşünüldüğünde 3 
yapboz parçası çocuk için, diğerleri de çocukla oyunu oynayan yetişkin için hazırlanır. 

 Yapboz parçalarının içinde olduğu zarflar saklanır. Çocuğun kendine ait olan 3 zarfı 
bulabilmesi için eline, zarfın üstündekiyle aynı olan yiyecek ambalajları verilir. Süreçte 
çocuk, zarfları (içinde yapboz parçaları var) tek tek bulması için yönlendirilir. İlk zarfı 
bulduktan sonra ikinci ve ardından üçüncüyü bulur. Zarfları bulma sürecinde müzikten 
mutlaka yararlanılır. Müziğin başlaması ve bitmesi çocuğun süreyi ayarlayabilmesi için 
önemlidir. 

 Aynı anda çocukla oyunu oynayan yetişkin de kendi zarflarını bulur. Bütün zarflar 
bulunduktan sonra öğretmen/anne baba çocuğa zarfların içinde neler olabileceğini 
sorarak çocuğun tahminlerini dinler. 

 Çocuk ve öğretmen/anne baba zarfları açarlar. Zarfların içinden /a/ sesiyle başlayan 
sözcüklerin resimlerinin olduğu yapboz parçaları çıkar. Öğretmen/anne baba, çocuğa 
fotoğraflardaki resimlerin /a/ sesiyle başladığını söyler. Yapboz parçaları önceden 
hazırlanan mukavva kartona hep birlikte yerleştirilir.

 Çocukla birlikte /a/ sesiyle başlayan başka sözcükler de bulunur.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Çocuğa aşağıdaki yönergeler sunulur:
“Sana gösterdiklerimden hangisi /a/ sesiyle başlıyorsa elimden al ve havaya kaldır. 
(Çocuğa şu eşyalar gösterilir: ayna, sandalye, top) Öğretmen bu süreci farklı eşyalarla 
(içlerinden bir tanesi mutlaka /a/ sesiyle başlasın ve bir seferinde üç eşyayı geçmeyecek 
şekilde) tekrarlayabilir.
“Haydi, içinde ayı ve at geçen kısa bir öykü oluşturalım.”
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MEYVELERİ ALALIM 
SEPETLERE KOYALIM

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Matematik 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayı bir süre sonra yeniden söyler. 
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 7. Nesne veya 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 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Ayva ve armut (çocuk sayısı kadar gerçek meyveler), şeffaf malzemeden yapılmış portatif 
sepet/kutu, materyal setinde yer alan az-çok kavramına yönelik hazırlanmış PPT sunum, 
küçük boyutta ayva ve armut görselleri (öğretmen hazırlar), çocukların az-çok kavramına 
ilişkin boyama yapacakları boyama sayfaları (Ek 1’de) 

Sözcükler 
Ayva, armut, aşçı

Kavramlar 
Az-çok

Öğrenme Süreci
 Öğretmen, daha önce “Aşçı Olalım Sebzeleri Ayıklayalım” etkinliğindeki süreci hatırlatıcı 

bir giriş yapar. Bu kapsamda aşçı şapkasını takar ve çocuklara, “Bu şapkayı kim takıyordu? 
Aşçı ne iş yapar, nerelerde çalışır?” sorularını sorarak çocukları dinler. 

 Öğretmen bugün aşçının görevi, meyveleri ayıklamak, der. Haydi, herkes şapkalarını 
taksın, yönergesini verir. Elindeki ayva ve armut çıkartmaları, çocukların aşçı şapkalarının 
üzerine takılır. Grubu oluştururken iki meyve grubundan birini diğer gruba göre fazla 
sayıdan oluşturur (Örneğin 20 kişilik bir sınıftan 8 kişinin şapkasına ayva çıkartmalarından 
yapıştırırken 12 kişiye armut görsellerinden yapıştırır.) 

 Öğretmen tahta/duvarın iki ucuna armut ve ayva resimlerini ayrı ayrı yapıştırır. Daha 
sonra çocukların şapkalarında bulunan meyvenin önünde toplanmasını ister. Öğretmen iki 
grubu görecek şekilde ortaya geçer. Fazla olan gruba döner ve o gruptaki çocuk sayısının 
çok, diğer grubun az olduğunu söyler (Örneğin, armut grubunda çok çocuk var, armut 
grubu çok, der). Öğretmen çocuklardan birini seçer ve yanına çağırır. (Tercih edilen çocuk, 
tipik gelişim gösteren çocuklar arasından seçilir.) Çocuğa hangi grubun daha çok olduğunu 
sorar. Çocuk uygun yanıtı verdiğinde öğretmen çocuğa “Tebrikler!” sözü gibi kısa bir 
pekiştireç ifadesi kullanır.

 Çocuklar da hangi grubun az, hangi grubun çok kişi olduğunu farkına varır. Ardından 
öğretmen, ÖÖG riski olan çocuğu seçer. Bir önceki çocukta olduğu gibi etkinliği tekrar 
eder. Bu etkinlik birkaç çocukla tekrar edilir. 

 Ardından aynı süreç “az” kavramı için çalışılır. 
 Öğretmen, az ve çok grupları arasından birer çocuk seçer ve bu çocuklardan grup 

simgelerini almalarını, diğer grup üyelerinin de liderin arkasında sıralanmasını ister. Bu 
arada öğretmen, sınıfta iki grubun ayrı ayrı çalışacağı masaları oluşturur. Grup liderlerinin 
bu masaların önüne grup simgelerini yapıştırır. Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocuğu 
ve tipik gelişim gösteren bir çocuğu seçer ve öğretmen masasından sepetleri almalarını 
ister.
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 Çocuklar sepetleri kendi gruplarının masasının üzerine koyar. Sepetin üzerinde ayva ve 
armut A harfiyle başladığı için “A” harfleri yazılıdır. 

 Öğretmen grup sayısı fazla olan çocukların temsil ettiği meyve sayısını kutuya daha 
fazla, diğer grubunkini daha az olacak şekilde koyar. Çocuklardan, kendi gruplarını temsil 
eden meyveleri sepetin içinden ayıklamalarını ister. Ayıklama bittikten sonra çocukların 
masalarının etrafında toplanmalarını ister. 

 Öğretmen, “Ayıklama yapılan sepetlere bakalım hangi grubun sepetinde fazla meyve 
varsa ellerini havada sallasınlar, az olan grup ellerini aşağı doğru sallasın.” der. 

 Süreç tamamlanınca çocuklar yerlerine oturur. Şimdi sırada çocukların bireysel olarak 
çalışacakları süreç başlar. Öğretmen, Ek-1’deki boyama sayfalarını çocuklara dağıtır. 
Yönergeler eşliğinde boyama süreci bitince çocukların portfolyalarına çocuklarla birlikte 
yerleştirilir. 

Değerlendirme

 Öğretmen, materyal setinde yer alan ppt sunumunu kullanarak değerlendirmeyi 
gerçekleştirir. Her yansıda nesnelerin az ve çok olduğu fotoğraflar yer alır ve çocuklar 
birlikte fotoğrafları inceler. Öğretmen grup hâlindeki çocuklara yönelir ve
Çocuklar hangisi az?
Çocuklar hangisi çok? diye sorarak yanıtlarını dinler.

Aile Katılımı

 Ailelere aşağıdaki not gönderilir.

Sevgili Anne Babalar;
Bugün okulda meyvelerle az-çok kavramını çalıştık. Sizlerden, evinizde çocuğunuzun 
oyuncakları ya da mutfak eşyalarından yararlanarak az-çok kavramını çalışmanızı rica 
ediyoruz. Örneğin evinizde iki torba seçip (Bunlardan biri az, diğeri çok torbası olsun.), 
bir torbanın içine daha az oyuncak, diğerine daha çok oyuncak ya da mutfak malzemeleri 
(Örneğin kaşıkları kullanabilirsiniz.) koyup sayma alıştırmaları yapabilirsiniz.
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Basitleştirme/Zenginleştirme

  Öğretmen, çocukların yapacağı etkinliklerde ilk uygulamayı kendisi yaparak 
    çocuklara yaparak gösterir. 

  Çocukların sınıftaki oyuncakları da az ve çok olacak şekilde gruplamasını ister.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen önce meyveleri bir tabağa az ve bir tabağa çok olacak şekilde dizer. İşlem 
öncesi etkinlikte ne yapılacağını açık ve anlaşılır yönerge ile hangi tabakta çok, hangi 
tabakta az olduğunu söyler/gösterir. Öğretmenin hemen ardından çocuk da cevabı 
tekrarlayarak söyler/gösterir. 

 Sonra öğretmen, “Bak bakalım, hangi tabakta çok meyve var?” diye sorar. Burada 
öğretmen çocuğun az ve çok kavramını ayırt ederek otomatik cevap verme, ipucu ile 
cevap verme  sürelerini, varsa hatalı tekrarların kaç kez yapıldığını kayıt tutmalıdır. 
Çocuk yanlış tabağı gösterirse öğretmen göstererek ya da söyleyerek yeniden model 
olur. Model olduktan sonra öğretmen, çocuğun en az 3 kez peş peşe doğru gösterip 
söyleyene kadar etkinliği sürdürür. 

 Çocuğa az ve çok kavramlarının konuşulabileceği PPT sunum gösterilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Çocuğa Ek-1’de boyama sayfaları verilir ve yönergeler eşliğinde boyaması istenir.

Ek-1 Boyama Sayfaları: Bu sayfada kaç tane at var? Kaç tane ayı var? Hangisinin 
sayısı çok? Hangisinin sayısı az? Söyle ve bu hayvanları istediğin renge boya.
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Bu resimde neler görüyorsunuz? Kaç tane masa var? Üstteki masanın üzerinde kaç tane 
bardak var? Alttaki masanın üzerinde kaç tane bardak var? Az sayıda olan bardakları yeşile 
boyayalım. Çok sayıda olan bardakları kırmızıya boyayalım.
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KÜÇÜK ASTRONOTLAR

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Sanat 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne, durum, olayla ilgili tahminde bulunur. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını 
açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/
izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, 
öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini 
söyler. )

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Bir adet A4 boyutunda astronot görseli, astronot fotoğraflarının yer aldığı ppt sunumu, 
çocukların görselde neler olduğunu tahmin etmelerini sağlamak için ortası kesilmiş bir 
karton (Görseller kartonun üzerinde tutulup çocuğun görselde ne olduğunu tahmin etmesi 
için kullanılacak.), çocuk sayısı kadar boş A4 sayfaları, pastel boyalar, materyal setinden 
hareketli bir çocuk şarkısı. 

Sözcükler 
Astronot

Kavramlar 
Karanlık-aydınlık

Öğrenme Süreci
 Öğretmen tüm sınıfın U şeklinde oturmalarını sağlar. Çocuklar oturma düzenini aldıktan 

sonra “Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu resimde gördüğünüzün ne olduğunu tahmin 
etmenizi isteyeceğim.” der. Öğretmen materyal setinde yer alan astronot resmini ve 
pencere kartonunu alır. 

 Pencere kartonunu resim üzerinde yavaş yavaş gezdirerek resmin tamamını çocuklara 
göstermeden kısım kısım astronot resminin parçalarını gösterir.
(Açıklama: Pencere kartonu, ortası kesilmiş bir kartondur. Çocukların öğrenme 
süreçlerinde kullanılan resimler/fotoğrafları tahmin etmeleri için resim/fotoğraf 
üzerinde gezdirilerek görselin tamamının görülmemesine yardımcı olur.)

 Çocuklara, “Sizce bu resimde gördüğünüz ne olabilir?” diye sorar. Çocukların yanıtlarını 
dinler. Cevap vermekte zorlanan çocuklara yönelik olarak “Bir düşüneyim bakalım. Acaba 
bu bir ayı olabilir mi? Bence bu bir ayı resmi! Resme bir bakayım. Hımm, acaba bu nedir? 
Bu, geceleri görebildiğimiz ayın resmi olabilir mi? Evet, evet.” gibi sorularla tahmin için 
ipucu verir. Çocuklar tek kelimelik veya tam bir cümle olmayacak şekilde cevap verirse 
öğretmen, çocukların söylediklerini cümle şeklinde düzelterek tekrarlar ve çocukların  
cümle şeklinde tekrar etmesine fırsat verir. 

 Daha sonra öğretmen, astronot resminin bütününü gösterir ve çocukların tahminlerini 
grup sohbeti yaparak tartışır. Ardından yansıda yer alan astronot fotoğraflarını gösterir. 
Daha sonra öğretmen çocuklara şu tür sorular sorar: 
Sen astronot olsan nereye gitmek istersin? 
Sence astronot olmak için ne yapman gerekir? 
Sence astronot ne giyer? 
Sence astronot neyle uzaya gider?
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 Ardından öğretmen, çocukların cevaplarını dinler ve cevaplarını genişletir (Örneğin çocuk 
“Jüpiter” diyebilir. Öğretmen “Ben Jüpitere gitmek istiyorum.” diyerek genişletir). Öğretmen 
tüm çocukların katılımını destekler.  

 Ardından öğretmen, “Sizce astronot ne iş yapar?” diye tekrar sorar. Tüm çocukların 
cevabını alır. ÖÖG olma riski gösteren çocuk katılım sağlamazsa öğretmen çocuğa ayrıca 
tekrar sorar. Uzaya gidip araştırma yapan insanlara astronot denildiğini söyler. Öğretmen, 
bir veya iki çocuğa tekrar astronotun ne iş yaptığını sorarak astronotun ne iş yaptığını 
tekrar etmelerine rehber olur. 

 Öğretmen tüm çocukların katılımını sağladıktan sonra belirtilen sitedeki video izletilir. 
(http://www.trtcocuk.net.tr/videolar/biz-ikimiz-uzay, 35sn-1dk 48sn).
(Açıklama: Linki paylaşılan video 10 dakikalık videodur, ancak belirtilen süreye kadar 
izlenmesi bu öğrenme süreci için yeterlidir.)

 İzlenen video ile bağlantılı bir şekilde çocuklarla karanlık ve aydınlık kavramları hakkında 
konuşulur. 

 Tüm sınıfla birlikte video izlendikten sonra öğretmen, tüm çocukları masaya alır. 
Çocuklardan astronotla ilgili resim yapmalarını ister. Çocuklar resimlerini yapar. Öğretmen 
çocuklardan yaptıkları resimleri anlatmalarını ister. ÖÖG riski olan çocuğa 2-3 akranı 
anlattıktan sonra onun da resmini anlatması istenir. Öncelikle akranlarını gözlemlemesine 
fırsat verilir. Daha sonra öğretmen, yapılan resimleri çocuklarla birlikte panoya asarak 
sergiler.



29

Değerlendirme

 Öğretmen çocukları ikişerli eş olmaları için yönlendirir. Ardından her grup aynı anda 
öğretmenin aşağıdaki yönergelerini gerçekleştirir.
Eşinizle birlikte uzaydasınız. Şimdi birer astronot gibi yürüyün.
Astronotlar nasıl giysiler giyer? Eşinize anlatın. (Bu arada öğretmen çocukları gözlemler.)
Sizler astronot olarak uzaya incelemeler yapmaya gittiniz. Dünyadaki insanlara uzaydan 
ne söylemek isterdiniz? (Öğretmen telsiz/mikrofona benzeyen bir oyuncağı grupların 
arasında dolaştırır ve çocukların konuşmalarına rehber olur.)
Bir astronot dans etse acaba astronot giysileriyle nasıl dans ederdi? Eşinizle birlikte 
gösterin. (Hareketli bir çocuk şarkısı açılır ve çocuklar dans ederler.)

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen, çocukların zorlandığını gözlemlediğinde daha fazla görsel kullanarak 
çeşitlilik sağlayabilir. 

  Çocukların tahminlerini genişletmek için daha fazla ipucu verilebilir.
  Zenginleştirme sürecinde ise çocuklar gezegen isimlerini biliyorlarsa etkinlik içinde 

yer verilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen, çocuğun tam karşısına oturur. Şimdi seninle, tahmin etme oyunu 
oynayacağız, der. “Hazır mısın?” diye sorar. Çocuk hazır olduğunda öğretmen, astronot 
resminin üstünde pencere kartonunu gezdirir. “Sence bu ne olabilir?” diye sorar. Çocuğun 
tahminlerini dinler ve yazar. Eğer çocuk tahminlerde bulunamıyorsa öğretmen, “Sence 
bu bir masa olabilir mi?” gibi sorular sorar ve çocuğu konuşturmaya çalışır. 

 Çocuk tahminlerde bulunurken tek kelimelik ifadeler kullanıyorsa ya da yarım cümleler 
kuruyorsa bunları düzeltir (Örneğin çocuk, “bardak” dediyse öğretmen, “Bu, içi boş bir 
bardak olabilir.” diyerek cümle kurar.) 

 Ardından öğretmen, astronot resminin üstündeki pencere kartonunu kaldırır. Sonra 
çocuğun tahminlerinin neler olduğunu söyler ve doğru tahminde bulunmuş ise çocuğu 
pekiştirir. 

 Yansıda yer alan astronot resimlerini gösterir. “Sen astronot olsan nereye gitmek 
istersin? Sence astronot olmak için ne yapman lazım? Sence astronot ne giyer? Sence 
astronot neyle uzaya gider?” gibi sorular sorar. Ardından öğretmen, çocuğun cevaplarını 
dinler ve cevaplarını genişletir (Örneğin çocuk “Jüpiter” der. Öğretmen, “Ben Jüpiter’e 
gitmek istiyorum.” diyerek genişletir.)

 Ardından öğretmen “Sence astronot ne iş yapar?” diye tekrar sorar. Çocuğun yanıtından 
sonra astronotun anlamını açıklar. Öğretmen, astronotun anlamını birkaç kez tekrar 
eder. Daha sonra çocuğa astronotun ne iş yaptığını sorar. Çocuk cevap vermezse 
öğretmen, bir kez daha model olur. Model olduktan sonra çocuğa tekrar sorar. Çocuğun 
uygun cevabını sözel olarak (Aferin, seni tebrik ederim vb.) pekiştirir.

   Öğretmen belirtilen internet sitesinden (http://www.trtcocuk.net.tr/videolar/biz-
ikimiz-uzay, 35sn-1dk 48sn). videoyu izletir. Çocukla birlikte video izlendikten sonra 
öğretmen, çocuktan astronot ile  ilgili resim yapmasını ister. Çocuk resmini yapar ve 
anlatır. Çocuğun resmi panoya asılır ve sözel olarak pekiştirilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Öğretmen, “Bugün seninle astronotun kim olduğunu konuştuk. Şimdi bir sunum 
açacağım sen sunumdaki resimlere bakarak bana astronotu anlatacaksın.” der.  Sunum 
açılır ve çocuğun anlattıkları dinlenir.

Aile Katılımı

 Öğretmen, ailelere aşağıdaki notu gönderir:
“Bugün astronotu öğrendik. Siz de evde astronotlardan bahsedin ve çocuğunuzun 
bu sohbete katılmasını destekleyin. Ona ‘Astronot kime denir, astronot ne giyer?’ gibi 
sorular sorun ve ailecek onu dinleyerek tartışın.” 
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ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ZAMANI
Kitap İsmi: AY’DA

Yazan ve Resimleyen: Anna Milbourne-Benji Davies
Yayınevi: TÜBİTAK

AnlamıHedeflenen 
Sözcük

Astronot 
(2 ve 3. sayfa)

Roket 
(4 ve 5. sayfa)

Zifiri karanlık 
(6 ve 7. sayfa)

Ay aracı  
(14 ve 15. sayfa)

Alçalmak 
(8 ve 9. sayfa)

Uzaya inceleme ve araştırma yapmak için giden kişilerdir. 
Astronotlar uzaya giderken özel kıyafetler giyer. Hava alabilmek 
için tüp takarlar ve uzaya gittiklerinde uçuyormuş gibi yürürler. 

Uzaya giden astronotların bindiği uzay aracıdır. (Çocuklara 
kitaptan farklı olarak A4 boyutundaki roket görseli gösterilir.)

En yakınımızdakileri göremeyecek kadar karanlık yerlerdir. 
Örneğin uzayın bazı yerleri ve denizlerin dibi zifiri karanlıktır.

Ay’a giden astronotların kullandıkları dört tekerlekli, Ay’da oldukları 
zaman incelemeler yapmak için tasarlanmış araçtır. 

Uçakların, roketlerin veya bazı nesnelerin aşağı doğru inmesidir. 
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/a/ Sesinin Öğretimi
 Kitapta geçen Ay, astronot, Ay aracı gibi sözcüklerden yola çıkılarak 

okuma sonrasındaki etkinlikler uygulanır.

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

1. Kitap okunan yerde çocukların dikkatinin dağılmaması için dikkat edin.
2. Çocukların kitabı rahat görebileceği bir şekilde oturmalarına rehber olun.
3. Kitabın yazarı-çizeri ve yayınevi bilgisinin paylaşımı: Ay’da isimli kitap çocuklara 
gösterilerek bugün birlikte bu kitabı okuyacakları söylenir. Öğretmen kitabı okurken 
çocuklardan yardımcı olmalarını ister ve kitabın ön yüzüne dokunarak “Ben şimdi kitapta 
nereye dokunuyorum?” diye sorar. Ön kapak olduğu konuşulduktan sonra ön kapaktaki 
resimlerde neler gördükleri sorulur. Çocukların yanıtları dinlenir. Kitabın ismini tahmin 
etmeleri istenir. Önce çocuklar konuşur, ardından öğretmen, kitabın ismini, kitabı yazan 
ve çizenlerin ismini okuma yönünde parmağıyla yazıları takip ederek okur. Çocuklara 
kitabın TÜBİTAK tarafından çoğaltılıp basıldığını söyler. TÜBİTAK’ın bir bilim merkezi 
olduğu, araştırmalar ve deneylerin yapıldığı ayrıca çocuklar için kitaplar basıldığından 
söz edilir. En son olarak iç kapaklar da gösterilerek okumaya başlamak için ilk sayfaya 
geçilir.
4.  Ön kapak hakkında konuşulduktan sonra çocuklara öyküyü dikkatlice dinlemeleri 
ve okurken yardımcı olmaları söylenir. Çocukların rahatça duyabileceği bir ses tonuyla 
öykü okunmaya başlanır.

OKUMA SIRASINDA
Not: Bu bölümde çocuklara kitabı nasıl okuyabileceğiniz anlatılıyor. Bu bölümde soruları 
sorduktan ve çocuklar yanıt verdikten sonra “Aferin!”, “Çok güzel!”, “Seni tebrik ederim!” 
gibi onları konuşmaya cesaretlendirecek sözler kullanın. Kitabı okurken ses tonunuzu 
iyi kullanmanız çok önemlidir yoksa çocuğunuz sıkılabilir. Yukarıdaki hedeflenen 
sözcükleri öğrenebilmesi için uygun açıklamalar yapmak gerekir. Çocuklarla bu kitabı 
birlikte okumak sadece sizin okumanızı değil onun da katılmasını içermelidir. Keyifli 
okumalar.
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Sayfa

1

Sayfa

2-3

‘‘Ay çok uzak ama çok uzakta…’’
cümlesiyle başlayan sayfadır.

‘‘Ay’a gidenler oldu…’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

Sayfadaki metin okunmadan önce çocuklara aşağıdaki sorular sorulur ve yanıtlamaları 
beklenir:

 Resimde gördüğünüz kız çocuğu nerede? (5n sorusu)
 Bu kız çocuğu nereye bakıyor olabilir? (5n sorusu)
 Siz de geceleri gökyüzünü izler misiniz? Peki geceleri gökyüzünde neler görebilirsiniz? 

(Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
Çocukların yanıtlarının ardından 1. sayfadaki metin okunur. Ay’ın geceleri gökyüzünde 
görebileceğimiz uzaydaki bir gök cismi olduğu söylenir ve diğer sayfalara geçilir.

Bu sayfalarda önce metin okunur. Çocuklara “Siz astronot olmak ister miydiniz?, 
Hatırlayan var mı astronot ne iş yapar?” soruları sorulur ve astronotun anlamı aşağıdaki 
gibi açıklanır. Sonrasında 4 ve 5. sayfalara geçilir. 

Astronot: Uzaya inceleme ve araştırma yapmak için giden kişilerdir. Astronotlar uzaya 
giderken özel kıyafetler giyer. Hava alabilmek için tüp takarlar ve uzaya gittiklerinde 
uçuyormuş gibi yürürler.
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Sayfa

4-5

Sayfa

6-7

‘‘Ay’a gitmeniz için büyük bir 
rokete binmeniz gerekir...’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

‘‘Roket uzaya çıkar… ’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

Çocuklara metin okunmadan önce 4. sayfadaki roket resmi gösterilerek hangi taşıt 
olduğu sorulur. Önce çocuklar tahmin ederler. Ardından bu aracın bir roket olduğu 
söylenerek roketin nasıl bir taşıt olduğu aşağıdaki gibi açıklanır.

Roket: Uzaya giden astronotların bindiği uzay aracıdır. Çocuklara hem kitapta çizilen 
roket resmi hem de öğretmen materyal seti içinde yer alan roket görseli gösterilir. 

Roketin bir uzay aracı olduğu söylendikten sonra çocukların dikkati, roketin kalkışı 
sırasında izleyen insanlara çekilir. Resimde kaç kişinin roketin kalkışını izlemeye 
geldiği hep birlikte sayılır. Öğretmen parmağıyla işaret eder, çocuklar insanları sayar. 
Çocuklar saydıkça öğretmen sınıfındaki müzik aletlerinden biriyle çocuklara ritim 
tutarak eşlik eder. Bu bir davul ya da marakas olabilir. Ardından 4 ve 5. sayfalar okunur.
Ardından çocuklara, “Siz de astronot olmak ister miydiniz? Neden?” diye sorularak 
yanıtları dinlenir. 

Bu sayfalarda önce metin okunur. Ardından öğretmen, uzayın karanlık taraflarını 
göstererek zifiri karanlık sözcüğünü açıklar.
 
Zifiri karanlık: En yakınımızdakileri göremeyecek kadar karanlık yerlerdir. Örneğin 
uzayın bazı yerleri ve denizlerin dibi zifiri karanlıktır.
  
Zifiri karanlık ve aydınlık oyunu: Çocuklarla zifiri karanlık ve aydınlık oyunu oynanır. 
Öğretmen yere bir beyaz, bir de siyah ikişer tane büyük karton koyar. Öğretmen zifiri 
karanlık deyince çocuklar siyah kartonun üzerine, aydınlık deyince beyaz kartonun 
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üzerine geçerler. Ardından sınıf aydınlık ve zifiri karanlık grupları olarak iki gruba ayrılır. 
Çocuklar hareketli bir çocuk şarkısı eşliğinde dans ederler. Şarkı durunca öğretmen 
bir sayı kartı gösterir ve hangi sayı olduğunu söyler. Müzik durunca o sayı kadar 
çocuk, kendi kartonlarının üzerinde yerlerini alırlar. Örneğin müzik durunca öğretmen, 
4 rakamını gösterip rakamın adını söyler. 4 çocuk siyah karton üzerinde, 4 çocuk da 
beyaz karton üzerinde durur. Diğer çocuklar dışarıda bekler. Hemen ardından müziğin 
tekrar açılmasıyla yine oyuna katılırlar. Bu oyun 4-5 kez tekrarlanır. Öğretmen her 
seferinde her iki gruptaki çocuklara da “Neredesiniz?” diye sorar ve aydınlık ya da zifiri 
karanlık yanıtlarının gelmesi için rehber olur.

Sayfa

8-9

Sayfa

10-11

‘‘Oraya vardığınızda küçük bir 
uzay aracına binersiniz…’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

‘‘Ay sessiz, boş ve tozlu…’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

Öğretmen, çocuklara 8. sayfadaki metni okur. Metin okunduktan sonra uzay aracının 
alçaldığına dikkat çekilerek (Öğretmen parmağıyla resimden gösterir) alçalmak 
sözcüğü aşağıdaki gibi açıklanır.

Alçalmak: Uçakların, roketlerin veya bazı nesnelerin aşağı doğru inmesidir.
Öğretmen, alçalmak sözcüğünü açıkladıktan sonra havadan aşağıya beyaz bir kağıt 
bırakır. Çocukların kâğıdı alçalırken gözlemlemesini sağlar. Ardından 9. sayfa okunarak 
diğer sayfalara geçilir.

Çocuklara 10 ve 11. sayfalarda metin okunmadan aşağıdaki sorular sorulur:
 Astronotlar nereye geldiler? (5n sorusu)
 Ay’a geldiler. Peki sizce ay nasıl bir yer? (Açık uçlu soru)
 Neden astronotlar ayda tüp takarlar? (Hatırlama sorusu)

Çocukların yanıtları dinlenir. Gerekirse kısa yanıtlar için öğretmen genişletmeler 
yaparak çocukların daha uzun cümleler kurmalarına destek olur. Ardından metin 
okunur.
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Sayfa

12-13

Sayfa

16-17

Sayfa

14-15

‘‘Ay’da kendinizi çok hafif ve 
yüzer gibi hissedersiniz… ’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

‘‘Astronotlar oraya gelmiş olduklarını 
göstermek için Ay’a bayrak dikerler… ’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

‘‘Astronotlar bazen ay aracıyla 
keşif gezisine çıkar…  ’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

Tüm çocuklarla ayağa kalkılır. Öğretmen metni okudukça çocuklar da astronotların 
yaptığı gibi yürüme canlandırması yaparlar. Büyük adım atarlar, sıçrarlar, çok uzağa 
tekrar adım atmaya çalışırlar. Eş zamanlı olarak metin okunur ve çocuklar astronot gibi 
hareket ederler, ardından diğer sayfalara geçilir.

Çocuklara her iki sayfadaki metin okunur. Ardından astronotların aya çıktıklarında 
kendi ülkelerinin bayraklarını aya diktikleri anlatılır. Çocuklara Türk bayrağı gösterilir. 
Ardından çocuklara aşağıdaki sorular sorulur ve çocukların yanıtları dinlenir.

Önce 14 ve 15. sayfalardaki metin okunur. Ardından öğretmen 14. sayfadaki resimden 
ay aracını göstererek astronotların ay aracına bindiklerini söyler. Çocuklara öğretmen 
materyal setinde yer alan araba ve traktör taşıtlarının resimlerini göstererek ay aracıyla 
benzerlik ve farklılıklarını konuşur. Ay aracının nasıl bir araç olduğunu aşağıdaki gibi 
açıklar. 

Ay aracı: Ay’a giden astronotların kullandıkları dört tekerlekli, ayda iken incelemeler 
yapmak için tasarlanmış araçtır.

Ardından çocuklara aşağıdaki soru sorulur ve yanıtları dinlenir:
  Astronotlar ay aracı sayesinde keşif yapabildiler. Taşlar topladılar, fotoğraflar çektiler. 

Siz nelerin fotoğrafını çekmek isterdiniz? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
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17. sayfadaki astronot gösterilerek, aşağıdaki 2 soru sorulur:
  Bu astronot nereye bakıyor? (5n sorusu)
  Dünyamız neden bu kadar küçük görünüyor? (Metin önceden okunduğu için hem 

hatırlama hem de 5n sorusu)

Sayfa

18-19

Sayfa

20

‘‘Gitme zamanı geldiğinde astronotlar dönüş için 
harekete geçerler…’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası

Son sayfa

Önce çocuklara 18. sayfa okunur. Ardından gitme zamanı geldiğinde astronotlar 
dünyaya dönmek için ……….binerler. (Nereye binerler?) diye sorularak roket yanıtını 
vermeleri beklenir. 19. sayfa da okunarak son sayfaya geçilir.

Son sayfada metin okunmadan önce yine kız çocuğunun Ay’ı izlerken olan resmine 
çocukların dikkati çekilir. Çocuklara aşağıdaki sorular sorulur ve çocukların yanıtları 
dinlenir:

  Kitabın ilk sayfasındaki aynı kız çocuğu yine karşımızda. Ne yapıyor? (Hatırlama 
sorusu)

  Ay ile ilgili neler öğrendi? (Hatırlama sorusu)
Çocuklar sayfayla ilgili sorulan sorulara yanıt verdikten sonra metin okunarak öykünün 
sona erdiği söylenerek arka kapak gösterilir
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OKUMA  SONRASINDA

Çocuklara kitabı önerdiğimiz gibi etkileşimli bir şekilde okuduktan sonra kitabın 
arka kapağını gösterin, burasının arka kapak olduğunu söyleyin. Ardından çocuklara 
aşağıdaki soruları elinize dilbaza yapıştırılmış bir soru işareti alarak  kitabın yine 
sayfalarını göstererek hızlıca sorun (Bu süre çok uzun olmasın.). Bu sorular hatırlatıcı 
ve özetleyici sorulardır. 

  Bu kitabın adı neydi? (Hatırlama sorusu)
  Bu kitapta uzaya giden insanlar vardı. Bu insanlar araştırma yapmak için gitmişlerdi. 

Uzaya araştırma yapmak için giden kişilere ne isim veriyorduk? (Hatırlama sorusu)
  Astronotlar uzaya gitmek için hangi araca bindiler? (Hatırlama sorusu)
  Ay’a vardıklarında roketten inip yürümeye başladılar. Nasıl yürüyorlardı? Gösterelim. 

(Çocuklar ayağa kalkıp gösterirler.) 
  Astronotlar ayda keşif yapmak için ……………. aracına bindiler. (Çocuklardan ay 

aracı yanıtı gelmesi beklenir.) (Tamamlama ve hatırlama sorusu)
  Uzay çok aydınlıktı. Sizce ben yanılıyor olabilir miyim? (Ay’ın zifiri karanlık olduğu 

hatırlatılır.)
  Uzayda sadece Ay bulunmuyor. Siz astronot olsaydınız uzayda nereye gitmek 

isterdiniz? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
Yukarıdaki sorulara çocuklar yanıt verdikten sonra bu süreçle ilgili erken okuryazarlık 
becerilerini destekleyici önerilen etkinlikler yapılır. /a/ sesiyle başlayan sözcüklerden 
yararlanılarak oyunlar oynanır. Bu oyunlardan biri erken okuryazarlık alanında yazılı 
olan de “AA Deve, aa Cüce” oyunudur. 
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AA DEVE, aa CÜCE

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Türkçe 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. Dikkatini çeken 
nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni 
durumlarda kullanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler.)
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 9. Ses bilgisel farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Ay, astronot, roket (Bu görsel kitap okuma sürecinde de kullanılmıştı, bu oyunda da 
yararlanılır.), uzay, araba, traktör (Araba ve traktör görselleri kitap okuma sürecinde de 
kullanılmıştı, bu oyunda da yararlanılır.) görselleri.

Sözcükler 
Ay, astronot, roket, uzay

Kavramlar 
Karanlık-aydınlık

Öğrenme Süreci
 Öğretmen ay, astronot, roket, uzay gibi Ay’da isimli resimli öykü kitabında da yer alan 

bazı sözcüklerin resimlerini kapalı bir şekilde çocuklara gösterir.  
 “Bu kartlarda, okuduğumuz Ay’da isimli kitabımızda geçen bazı sözcükler var. Haydi 

beraber hatırlamaya çalışalım.” der. Eline Ay’da kitabını alır ve kitapta resimleri olan 
sözcükleri parmağıyla işaret ederek çocukların isimlendirmesini ister. 

 Çocuklar öğretmenin gösterdiği resimleri uygun bir şekilde isimlendirdiklerinde öğretmen, 
çocuklara, “Çok güzel tahminlerde bulundunuz.” diyerek onları cesaretlendirir. 

 Çocuklarla kitapta hedef sözcüklerin geçtiği bölümleri hatırlatıcı kısa konuşmalar yapılır. 
Örneğin  “Astronot. Evet, kitabımızda aya giden astronotlar vardı. Astronotlar roketin 
neresinde oturuyordu?” Eğer çocukların hatırlayamadığı sözcükler olursa öğretmen 
sözcüğün ilgili özelliklerini söyleyerek bulmalarına yardımcı olur. 

 Çocuklarla karanlık ve aydınlık kavramlarından söz edilir. Uzayın çok karanlık olduğu 
ama ay ışığı ile Ay’ın çevresinin aydınlık gözüktüğü anlatılır. 

 Tüm görseller hakkında konuşmalar yapıldıktan sonra oyuna geçilir.
       
Öğretmen; “Şimdi sizinle deve-cüce oyunu oynayacağız ama bu oyundaki develer ve 
cüceler bizim bildiğimiz develer ve cüceler değil. Çünkü bu develer ve cüceler /a/ sesini 
çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de /a/ sesiyle başlayan ve başlamayan sözcükleri hemen 
bulabiliyorlar. Bir sözcük duyduklarında ilk sesinin /a/ olup olmadığını düşünüp deve mi 
cüce mi olacaklarına karar veriyorlar. /a/ sesiyle başlayan sözcükler deve oluyor, /a/ sesiyle 
başlamayanlar cüce oluyorlar. Haydi önce hep birlikte oyunumuzu oynayalım. Ayağa 
kalkalım ve bir daire oluşturalım.” diyerek oyuna giriş yapar.   

 Öğretmen bir tane /a/ sesiyle başlayan (ay) bir tane de /a/ sesiyle başlamayan (uzay) 
sözcük söyleyerek önce model olur. “Uzay” sözcüğü /a/ sesiyle başlamadığı için öğretmen 
yere çöker.
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 Görselleri tek tek gösterir. “Aaaay ilk sesi /a/, söylerken önce ağzımdan /a/ çıkıyor bu 
sözcük /a/ sesi ile başlar. /a/ sesiyle başlayanlar deve oluyordu hepimiz ayakta durmaya 
devam ediyoruz. Bir sözcük daha söylüyorum. Uuuuzay ilk sesi /a/ değil bu sözcük /a/ sesiyle 
başlamıyor. /a/ sesiyle başlamayanlar cüce oluyordu. Hepimiz dizlerimizle yere çöküyoruz.” 
der. 

 Öğretmen çocukların ihtiyacına göre bu aşamayı bir kaç kez tekrarlayabilir. Çocuklar oyunu 
anladıklarında “Haydi, şimdi sıra sizde.” der ve oyunu çocukların oynamasını sağlar. 

 Öğretmen görselleri karıştırır. “Ben kartı sizlere gösterip söyleyeceğim. Hepiniz düşünüp 
karar verin bakalım. Sözcüğün ilk sesi /a/ ise deve olacaksınız. Sözcüğün ilk sesi /a/ değilse 
cüce olacaksınız. Hazır mısınız?” der ve oyun başlar. Her görselden sonra öğretmen, “Evet 
....’nın ilk sesi /a/ hepiniz deve oldunuz / ....’nın ilk sesi /a/ değil hepiniz cüce oldunuz.” diyerek 
pekiştirir.

Değerlendirme

Öğretmen her çocuktan /a/ sesiyle başlayan bir sözcük söylemelerini ister. Sonrasında 
çocuklara ikili sözcükler söyler ve bunlardan /a/ sesiyle başlayanın hangileri olduğunu 
bulmalarını ister.

Aile Katılımı

Çocukların ailelerine aşağıdaki not gönderilir:
“Sevgili anne, babalar; bugün /a/ sesiyle başlayan sözcükleri bulma oyunu oynadık. 
İlk sesi /a/ olan sözcükleri ayırt edebilmeleri için /a/ sesini uzatarak ve vurgulayarak 
(Aaaastronot)  söyleyebilirsiniz. Aile bireylerinin isimlerinden hangilerinin /a/ sesi 
ile başladığını beraber bulabilirsiniz. /a/ sesiyle başlayan sözcük bulma oyunu 
oynayabilirsiniz. En çok sözcük bulan kazanır. İyi eğlenceler.”
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Basitleştirme/Zenginleştirme

 Oyunda kullanılan görseller çoğaltılarak oyun zenginleştirilebilir. 
   Oyun yönergesi değiştirilerek zenginleştirilebilir. (İlk sesi /a/ olan sözcük duyduğumuzda 

zıplayalım, ilk sesi /a/ olmayan sözcük duyduğumuzda alkışlayalım.)
 Sadece /a/ sesiyle başlayan ve farklı bir tane sesbirim üzerinden karşılaştırmalar 

yapılarak oyun sadeleştirilebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

  Öğretmen bireysel uygulama sürecinde sadece /a/ sesiyle başlayan görseller ile 
çalışır. Bir görsel seçer ve masanın üzerine koyar. Diğer kartları kaldırır. Çocuğa 
“Söyleyeceğim sözcüğün ilk sesi ne? Dikkatlice dinle.” der. 

  İlk sesi uzatarak ve vurgu yaparak sözcüğü söyler. Çocuk “/a/ sesi” cevabını verirse 
öğretmen “aferin” der ve “Evet, .... /a/ sesi ile başlıyor” deyip bir sonraki görsele geçer. 
Eğer çocuk uygun cevabı veremezse öğretmen sözcüğü tekrar vurgulu ve ilk sese dikkat 
çekerek seslendirir. “.....’nın ilk sesi /a/” der model olur ve çocuğa tekrar sorar “...’nın ilk 
sesi ne?” Çocuk uygun cevap verdiğinde öğretmen sözel olarak pekiştirir. (Aferin) 

  /a/ sesiyle başlayan tüm görseller çalışıldıktan sonra çocuktan iki kart arasından /a/ 
sesi ile başlayanı bulabilmesi için çalışılmaya başlanır. 

  Öğretmen  /a/ sesiyle başlayan ve /a/ sesiyle başlamayan iki görseli çocuğun önüne 
koyar. İki sözcüğü de söyler ve çocuktan /a/ sesiyle başlayan görseli bulmasını ister. 
Çocuk uygun kartı bulursa öğretmen sözel olarak pekiştirir. 

  Eğer çocuk uygun kartı seçemez ise öğretmen; /a/ sesiyle başlayan kartı gösterir, ilk 
sesini uzatarak söyler ve çocuğa tekrar sorar “Bana ilk sesi /a/ olan sözcüğü gösterir 
misin?” Çocuk uygun kartı gösterirse öğretmen sözel olarak pekiştirir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Öğretmen, çocuğa karışık sırada tek tek 5 sözcük söyler ve çocuktan hangi sözcüklerin 
ilk sesinin /a/ olduğunu bulmasını ve zıplamasını ister. İlk sözcüğü söyler ve çocuğun 
/a/ sesiyle başlayıp başlamadığını söylemesini ister, “Bu sözcüğün ilk sesi /a/ mı?” diye 
sorar. Çocuğun cevabından sonra “Peki şimdi bir sonraki sözcüğü söylüyorum.” diyerek 
devam eder. Pekiştireç ya da geri bildirim sunmaz. Değerlendirme süreci 5 sözcükle 
çalışıldıktan sonra sonlandırılır. 
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ASTRONOT OLALIM 
TAŞLARI SAYALIM

Etkinlik Çeşidi: Matematik, Müzik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarlarına, 
ağırlıklarına, renk tonlarına göre sıralar.)

Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.)

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri toplar.)
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Öğretmen materyal seti içerisinden “Astronot” şarkısı, bahçeden toplanan taşlar, karton 
bardaklar, astronot görseli (dil alanında da kullanılmıştı)

Sözcükler 
Astronot

Kavramlar 
1 ile 10 arası sayılar

Öğrenme Süreci
 Öğretmen tüm sınıfın ayağa kalkmasını ister. Daha önce astronot ile ilgili yaptığı 

etkinlikteki bilgileri hatırlatıcı kısa bir giriş yapar. 
 Öğretmen materyal setinde yer alan astronot (Dil alanında da kullanılmıştı.) resmini 

göstererek “Bu resimde gördüğünüz neydi, ne giyerdi, nereye giderdi, hangi aracı 
kullanırdı?” gibi hatırlatıcı sorular sorar. Tüm çocukların katılımını destekleyerek çocukların 
cevaplarını dinler. 

 ÖÖG olma riski gösteren çocuk katılım sağlamazsa çocuğa ayrıca tekrar sorar ve 
cevabını dinler. 

 Öğretmen, “Bugün biz de aya gidip, ayda bazı keşifler yapacağız.” der. “Evet, küçük 
astronotlar iş başına. Ay’da keşif yapacağız.” diyerek öğretmen materyal setinden “Astronot” 
şarkısının aşağıdaki bölümü söylenir. 

Astronot
Bir astronot olalım,

Rokete binip uçalım,
Önce uzaya çıkarak,

Sonra da aydedeye varalım.

Ay’da taşlar toplayalım.
Onları rokete taşıyalım,

Hepsini Dünya’ya getirip,
Tane tane sayalım. 

 Çocuklarla bahçeye çıkılır. Tüm çocuklar bahçede taş toplayarak, taşları ellerindeki 
karton bardaklara koyarlar. 

 Öğretmen çocuklara Ay’ın yüzeyinde çok fazla taş olduğundan söz eder. Taşlar 
toplandıktan sonra öğretmen, “Küçük astronotlar görev tamamlandı.” diyerek aşağıdaki 
şarkı eşliğinde rokete binme canlandırması yapılır.
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Bir astronot olalım,
Rokete binip uçalım,
Önce uzaya çıkarak,

Sonra da aydedeye varalım.

Ay’da taşlar toplayalım.
Onları rokete taşıyalım,

Hepsini Dünya’ya getirip,
Tane tane sayalım.

 Çocuklarla sınıfa geri dönülür. Çocukların ellerini yıkayarak sınıfa gidip masalarına 
oturmalarını ister. 

 Öğretmen her çocuğun taşlarını saymalarını ister. “Evet herkes beni izlesin. Bugün Ay’a 
gidip keşif yaptık ve ay taşları topladık. Şimdi herkes kaç tane ay taşı toplamış bakalım.” 
der. Önce öğretmen kendi topladığı taşları sayar. Karton bardaktan taşları tabağa bir-iki-
üç-dört-beş-altı-yedi-sekiz-dokuz-on diyerek bırakır ve birkaç kez tekrar eder. (Rakamları 
hissettirir.) Daha sonra gönüllü olan bir iki çocuğun da saymasını ister. Sonra tüm çocuklar 
teker teker topladıkları taşları sayarlar. Öğretmen tüm sınıfa “Aferin!” diyerek kendilerini 
alkışlamalarını ister. Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocukla birlikte etkinliği tekrarlar. 

 Çocukların kaç tane taş topladıkları karton bardakların üzerine yazılır. Çocuklar ve 
öğretmen toplanan taş sayısına göre plastik bardakları çok olandan az olana doğru yan 
yana dizerler.

 Şimdi de astronotların yan yana dizilmesine sıra gelir. Bu sırada Astronot şarkısının 
devamı söylenir.  

1 (Bir)-Sınıfına gir,
2 (İki)-Çorabın teki

3 (Üç)-Sınıftaki güç,
4 (Dört)-Üstünü ört

  5 (Beş)-Sırana yerleş,
6 (Altı)-Masanın altı,

 7 (Yedi)-Ne güzel kedi,
   8 (Sekiz)-Okulda tekiz,
9 (Dokuz)-Evde yokuz,  

10 (On)-Çiçeğe kon
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Değerlendirme
Çocuklara aşağıdaki sorular sorulur ve yönergeler gerçekleştirilir. 

  Astronotlar, Ay’da kaç tane taş topladınız? 
 Her astronot aynı anda topladığı taş sayısı kadar zıplasın. (Öğretmen çocukları 

yönlendirir.)
 Haydi “Astronot” şarkısını tekrar söyleyelim. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi
Değerlendirme sürecinde kullanılan etkinlik burada da tekrarlı bir şekilde kullanılabilir. 
Etkinlik boyunca çocuğun hangi işlemi yaptığının farkında olmasını, kaç kez hatalı işlem 
yaptığını, otomatik cevap verme sayısı ve süresini gözlemleyerek not alınır.

 Etkinliğimizde hangi malzemeleri kullandık?
 Oyunun en çok hangi bölümünde zorlandın?
 Bugün öğrendiğimiz rakamlardan en büyük olan hangisiydi?

Aile Katılımı
Aşağıdaki not ailelere gönderilir.
Sevgili Anne, babalar;
Bugün okulda 1’den 10’a kadar sayı kavramını çalıştık. Sizlerden, evinizde çocuğunuzun 
oyuncakları, meyve ve sebzeler ya da mutfak eşyalarından yararlanarak sayı kavramını 
çalışmanızı rica ediyoruz. Öncelikle çocuğunuzun 1’den 10’a kadar olan sayılar için o 
sayı kadar nesne göstermesi sonra da kaç tane nesne olduğunu söylemesini isteyin.

Basitleştirme/Zenginleştirme
 Öğretmen, çocukların yapacağı etkinliklerde ilk uygulamayı kendisi yaparak çocuklara 

gösterir.
 Çocukların sınıftaki kalemleri/topları/oyuncakları birer birer saymaları ve göstermeleri 

istenir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
Grup oyunu bireysel bir şekilde uygulanır. Oyun sırasında bahçeden toplanan taşlar 
sıralanırken çocuğun ve öğretmenin topladığı taşlar sıralanır. 
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2.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Sevgili Öğretmenlerimiz; 
İkinci etkinlik paketimizde, toplam 6 farklı etkinlik 

bulunmaktadır. Bu etkinlikler bazen birbirinin 
devamı niteliğindedir ve içinde /e/ sesiyle başlayan 

sözcükler yer almaktadır. 

Eğlenceli uygulamalar, keyifli oyunlar dileriz.
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EKİNLER BÜYÜSÜN EKMEKLER PİŞSİN
Bugün Sınıfımızda Bir Konuğumuz Var!

Etkinlik Çeşidi: Fen ve Türkçe 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. 
(Gösterge: Olayları oluş zamanına göre sıralar.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini 
başkalarına anlatır.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyaller-
le ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Bir gün önceden ailelerden, ekmek yapımında kullanılan malzemelerden bazılarını 
(tuz, maya, zeytinyağı gibi) göndermeleri rica edilir. Öğretmen materyal seti içerisinden; 
önünde bilmecelerin yazılı olduğu, arkasında bilmecelerin cevaplarının görsellerinin yer 
aldığı kartlar (eşek, erik ve emzik), ekmek yapım aşamasını anlatan olay sıralama kartları, 
öğretmenin kendi hazırlayacağı üzerinde soru işareti olan zarflar.

Sözcükler
Ekmek, eşek, ekin, emzik, erik

Kavramlar 
Önce-sonra

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocuklara bugün bir konuğumuz olduğundan ama konuk gelmeden önce 

hazırlanan bilmeceli zarfları bulacaklarından söz edilir.
 Çocuklar sınıfa gelmeden önce öğretmen, bazı minderlerin altına zarflar ve zarfların içine 

bilmeceler koymuştur. Çocuklar sınıfa geldiklerinde minderlerinin altına bakmalarını söyler. 
 Çocuklar minderlerinin altına bakar ve üzerinde soru işareti olan zarfları bulurlar. 

Öğretmen üzerinde soru işareti olan zarfları tek tek çocuklara gösterir. “Acaba bu zarflarda 
neler olabilir?” diye sorar. Çocuklar tahminlerini söyler. Öğretmen ÖÖG olma riski gösteren 
çocuğa “Sence zarfların içinde ne olabilir?” diye tekrar sorar. Daha sonra öğretmen bir zarfı 
açar ve çocuklara zarfların içinde bilmeceler olduğunu söyler. 
İlk bilmeceyi zarftan alır ve okumaya başlar.  

Deh denilirse giderim.
Ekin verilirse yerim.
Yük verilirse taşırım.
Sence ben hangi hayvanım? (EŞEK)

 Öğretmen çocukların tahminlerini dinler. ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap veremezse 
tekrar çocuğa sorar. Çocukların tahminlerini dinledikten sonra öğretmen, “Bakalım hangi 
hayvanmış?” der ve bilmecenin yazılı olduğu kartın arkasındaki resmi çocuklara gösterir. 

 Eğer bilmeceyi doğru tahmin etmişlerse çocuklara kendilerini alkışlamalarını söyler ve 
diğer bilmecelerde de aynı yol izlenir.  
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Sorulacak bilmeceler şunlardır:
*Annesi eeeeee der ve
Hemen onu arar
Ağzına verince susar
Eliyle alır oynar
Sence bebek neyi arar? (EMZİK)

 
*Reçelim çok tatlıdır.
Çeşit çeşit rengim vardır.
Kırmızı, yeşil, mor.
Daireye benzerim
Sence ben hangi meyveyim?’ (ERİK)

 Çocuklarla bilmece süreci tamamlandıktan sonra öğretmen sınıfa konuk olarak çağrılan 
fırıncıyı davet eder. Fırıncı kendini tanıtır ve yaptığı işten kısaca söz eder. 

 Ardından fırıncı, “Sizce ekmek neden yapılıyor? Ekmeğin içinde neler var?” gibi sorular 
sorarak etkinliği farklı bir yönde devam ettirir. Çocukların cevaplarını dinler. 

 Ekmeğin temel malzemesinin ekin olduğu söylenir. Gerçek ekini çocuklara gösterir. Daha 
sonra çocuklara ekinleri dağıtır ve çocukların incelemelerini ister.   

 Çocuklarla “ekin’’le ilgili konuşulduktan sonra öğretmen, “Evet çocuklar şimdi sıra ekmek 
yapmaya geldi. Haydi bakalım ekmeklerimizi bugün kendimiz yapalım.” der. 

 Öğretmen bir gün önce ailelerden de destek alarak ekmek yapmak için malzemeleri 
hazırlar. Çocuklarla ekmeğin içerisine un, su, zeytinyağı, tuz ve maya konulduğu konuşulur. 

 Ardından fırıncı eşliğinde çocuklarla birlikte ekmek yapımı tarif edilerek öğretmen tüm 
malzemeleri tek tek çocuklara gösterir ve “Sizce önce hangi malzemeyi koyacağız?”, 
diye sorar. Çocukların cevaplarını alır. ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap vermezse 
öğretmen ona bireysel olarak sorar. Ardından öğretmen, ilk malzemeyi kaba koyar. Tüm 
malzemeler kabın içine konulana dek bu süreç tekrar edilir.

 Tüm malzemeler konulduktan sonra fırıncı yoğurmaya başlar ve çocuklardan da 
yoğurmalarını ister. Çocuklar hamurlarını yoğurur ve şekil verir. 

 Öğretmen ve konuk olarak davet edilen fırıncı, fırına ekmekleri pişirmeleri için okul 
sonrasında götürür.

 Ertesi gün pişen ekmekler sınıfa getirilir, çocuklarla birlikte tadına bakılır. 
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Değerlendirme
Çocuklarla aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci gerçekleşir:

 Zarflardan çıkan bilmecelerin cevapları neydi, hatırlıyor musunuz? 
(Betimleyici bir soru)

 Sınıfımıza bugün kimi konuk ettik? (Betimleyici bir soru)
 Ekmek yaparken hangi malzemeleri kullandık? Siz söyleyin ben yazayım. (Kazanımlara 

ilişkin bir soru)
 Sizce fırınlarda ekmekten başka neler yapılıyor? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
 Ekmek yaparken ben hem yoruldum hem de çok eğlendim. Siz kendinizi nasıl 

hissettiniz? (Duyuşsal bir soru)

Aile Katılımı
Öğretmen, ailelerden çocuklarıyla bir fırına gidip ekmek yapan fırıncıyla sohbet etmelerini 
ve hamuru yoğurma ve ocağa atma sürecini izlemelerini ister. Çocuklardan aileleriyle 
fırında geçirdikleri süreci paylaşmaları istenir.

Basitleştirme/Zenginleştirme
 Öğretmen bilmeceleri sorarken daha fazla ipucu verebilir. 
 /e/ sesiyle başlayan sözcüklerin yanıtları olduğu başka bilmeceler sorulabilir.  
 Ekmek yapımında özellikle ÖÖG olma riski gösteren çocuklar için olay sıralama 

kartlarının sayısı azaltılabilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Etkinlik bireysel olarak uygulandığında tüm grup uygulamasındaki sıra izlenebilir ancak 
aşağıda yazılanlara dikkat edilmesi önerilmektedir. 

 Öğretmen, çocuk sınıfa/etkinliğin uygulanacağı mekâna gelmeden masanın üstünde 
soru işareti olan zarfları koyar. Çocuk sınıfa geldiğinde “Bunlar da ne?” diyerek şaşırır. 
Sonra çocuktan zarfların içinde ne olduğunu tahmin etmesini ister. Çocuğun tahminlerini 
dinler ve zarflar açılır. Grup uygulamasında sorulan bilmeceler teker teker sorulur.

 Öğretmen çocuğun tahminlerini dinler. Eğer çocuk bilmeceyi doğru bilmişse öğretmen, 
çocuğu sözlü olarak pekiştirir ve diğer bilmeceler için de süreç bu şekilde devam eder. 

 Bilmece sorma ve yanıtlama süreci bitince öğretmen, getirdiği ekmeği sıranın üzerine 
koyar. Daha sonra çocuğa, “Sence bu ekmek neyden yapılıyor? Ekmeğin içinde neler 
var?” gibi sorular sorar. Çocuğun cevaplarını dinler. Çocuk cevap vermezse birkaç örnek 
verir (Örneğin ekmeğin içinde tuz var, der.). Öğretmen çocuğun tahminlerini alır ve 
“Ekmeğin temel malzemesi ekindir.” der. 

 Öğretmen gerçek ekini çocuğa gösterir. Çocuğa ekini verir ve incelemesini ister. Daha 
sonra çocuğa “Bu ne?” diye tekrar sorar. Çocuğun doğru cevabını sözel olarak pekiştirir.

 Çocuğa ekmeğin yapım aşamasını içeren olay sıralama kartları gösterilir. Çocukla 
birlikte hem sözel olarak anlatılır hem de kartlar sıraya dizilir. 

 Ardından grup uygulamasında olduğu gibi çocukla beraber ekmek yapılabilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Çocuğa aşağıdaki sorular yöneltilerek bireysel değerlendirme süreci gerçekleşir: 
 Biz seninle bugün hangi yiyecekle ilgili konuştuk? (Betimleyici bir soru)
 Sen ekmeğin yanında neler yemeyi seversin? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu) 
 Haydi, ben ekmeğin yapımını anlatan kartlardan bazılarını sıralayayım, sen de diğer 

iki kartı sırala ve birlikte anlatalım.  (Kazanımlara ilişkin bir soru) 
 Sana oyunumuzun başında bazı bilmeceler sordum. Hangi bilmecenin resmi hoşuna 

gitti? Bana göster. (Duyuşsal bir soru)
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E’LERİ BULALIM 
ALKIŞ TUTALIM

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 
(Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. 
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

Motor Gelişim
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Her masada iki farklı sepet, kum saati, materyal setinden /e/ sesiyle başlayan bazı 
sözcüklerin görselleri (ev, elma, etek, emzik, erik, eldiven, eşek, et, emeklemek). 
Öğretmenin temin edeceği büyük bir kutu, büyük E ve küçük e görseli, materyal setinden 
hareketli bir şarkı.

Sözcükler 
Emeklemek

Kavramlar 
Küçük-büyük

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa iki ayrı masa koyar. Masaların üzerine daha önce hazırlanan resimli 

kartlar konulur. Resimli kartların altında o resmin adı, büyük (E) ve küçük (e) harfleriyle 
yazılmış hâldedir. 
 Her masanın uzak mesafesine, üzerinde büyük E ve küçük e yapıştırılmış sepetler 

konulur. Çocuklar iki gruba ayrılır. Grup isimlerini çocuklar kendileri belirler. Her grup için 
puanlama tablosu asılır.
Görseller arasında şunlar yer alır: ev, elma, etek, emzik, erik, eldiven, eşek, et, emeklemek
 Öğretmen, kum saatiyle üç dakika süre tutar ve her grubun masalarındaki resimler 

arasından büyük E ile başlayan resimleri büyük E sepetine, küçük e ile başlayan resimleri 
de küçük e sepetine atması istenir. 
 Süre bittikten sonra öğretmen, ilk grubun sepetlerini önüne alır ve içindeki resimleri 

tek tek çıkarıp nesnenin adını söyler. Tüm sözcüklerin /e/ sesiyle başladığı söylenir. 
Resim, uygun sepete atıldıysa o grubun puanlama tablosuna bir E harfi yazılır. Grupların 
tablolarından topladıkları E harfleri sayılır. 
 Çocuklarla bu sözcükler içinden öğretmen daha önceki dil alanındaki etkinlikte emzikten 

söz ettiklerini hatırlatır. Bu sefer de emeklemek sözcüğü aşağıdaki gibi açıklanır:

Emeklemek: Bebekler yürümeye başlamadan önce dizleri ve elleri üzerinde yürürler. 
Böylece yürümeyi öğrenmeye çalışırlar. Buna emeklemek denilir.
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 Öğretmen, görseller içerisinde başka anlamı bilinmeyen sözcükler olduğunu fark 
ederse o sözcükleri de çocuk dostu terimlerle açıklayabilir. 
 Ardından öğretmen, çocukların ikişerli eş olmalarını ister. Ortaya büyük bir kutu 

koyar. Oyunda kullanılan görseller sınıfa dağılır. 
 Öğretmen materyal setinden hareketli bir şarkı açılır. Çocuklar eşleriyle dans ederler. 
 Müzik durunca çocuklar, /e/ sesiyle başlayan görsellerden istedikleri birini alıp 

kutuya koyarlar. Oyun iki kez tekrarlanır. Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocukla 
eş olabilir.  
 Ardından çocuklarla kutuda toplanan /e/ sesiyle başlayan sözcüklerin hece sayıları 

yine eşli olarak çalışılır. Önce öğretmen rehber olur. Bir çocukla eş olur ve kutudan bir 
görsel seçer. Örneğin eldiven. Önce eldiveni heceleyerek söyler. El-di-ven. Ardından 
sözcüğü heceleyerek eşiyle ellerini hece sayısı kadar karşılıklı alkış tutarak söylerler. 
Çocuklar sözcükleri hecelerken eşleriyle farklı hareketler de üretebilirler. 
 Kutudaki tüm görseller o gün içinde farklı zamanlarda hecelerine ayrılarak ve eşlerle 

hareketler oluşturularak çalışılır.
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Değerlendirme
Oyun bitiminde çocuklara aşağıdaki hatırlatıcı sorular sorularak değerlendirme yapılır:

 İlk oyunumuzda masalarda sepetlere neler koymuştunuz? (Betimleyici bir soru) 
 Neden her masada iki farklı sepet vardı? (Betimleyici bir soru)
 Söylediğim sözcüklerden hangisi /e/ sesiyle başlıyor? (Kuş, etek, çöp) (Kazanımlara 

ilişkin bir soru) 
Sorulardan sonra öğretmen sınıfa büyük boş bir kâğıt getirir. Çocuklardan her biri, oyunda 
gördükleri /e/ sesi ile başlayan sözcüklerden birer tane söyler ve resmini çizerler. Resmi 
çizilemeyecek bir sözcük ise öğretmen tarafından yazılır. Çizmekte zorlanan çocuklara 
öğretmen tümünü çizmeden rehber olur. Daha sonra çizilen resimleri boyamaları istenir.

Aile Katılımı
Öğrenme sürecinde anlatılan oyun okulda oynandıktan sonra ailelere evlerinde /e/ 
sesiyle başlayan nesne vb. eşyaların isimlerini yazarak bir liste oluşturmaları istenir. 
Çocuklarla birlikte /E/ kutusu oluşturmaları ve bir hafta boyunca her gün kutuya yeni 
nesneler eklemeleri önerilir.

Basitleştirme/Zenginleştirme
 “Sepette /e/ sesiyle başlayan başka ne olabilirdi?” sorusu çocuklara sorulabilir.
 İlk etkinlik paketinde yer aldığı için (çocuklar önceden /a/ sesiyle başlayan sözcükleri 

çalıştıkları için) /a/ ve /e/ sesini ayırt edebilmelerine yönelik bir oyun planlanabilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
  Çocukla bireysel uygulama süreci grupla uygulandığı gibi gerçekleşebilir. Aşağıda 

yazılanlara dikkat edilmesi önerilir. 
  Öğretmen bir masanın üzerine altlarında isimleri büyük E ve küçük e olarak yazılan 

görselleri yerleştirir. Çocuğa oyun anlatılır. Küçük e harfiyle yazılanları küçük e sepetine, 
büyük E harfiyle yazılanları büyük E sepetine atması istenir. Her farklı sepette toplanan 
görseller sayılır. 

  Kum saatinden yararlanarak 3 dakika içerisinde 4 tane /e/ sesiyle başlayan görseli 
sepete atması beklenir. Süre bitince sepetin yanına gidilip kartlar sayılır. Kartlar sayılırken 
/e/ sesiyle başlayan sözcükler işitsel olarak da tekrarlanır. (Örneğin eşek eeee ile başlıyor 
gibi.)

  Öğretmen görseller içinden /e/ sesiyle başlayan 4 farklı görseli seçer. Çocukla eş olur 
ve alkış tutarak sözcükleri hecelerine ayırırlar.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi 
  Grupça yapılan değerlendirme bölümündeki sorulardan yararlanılabilir. 
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ERİK YOLU

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. 
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan 
örüntüdeki kuralı söyler.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.)

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer.)
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli 
hareketleri ardı ardına yapar.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Öğretmen materyal setinden, A4 boyutunda 3 farklı renkte (kırmızı, yeşil ve mor) erik 
görseli. Ayrıca bu aynı renkteki eriklerin A4’ün dörtte biri boyutundaki daha küçük görselleri 
(toplam 25 adet), her biri A4 boyutunda zıplayan çocuk görseli, dizlerine vuran çocuk 
görseli ve kolkola girip dönen iki çocuk görseli, hareketli bir çocuk şarkısı
değerlendirme süreci için: Boş A4 boyutundaki kâğıtlar ve çocukların boyaları.

Sözcükler 
Erik

Kavramlar 
Aynı-farklı, renkler (kırmızı, yeşil, mor)

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa farklı erik görsellerini ters çevirerek yapıştırır. Öğretmen önce aşağıdaki 

uyaklı sözleri söyleyerek çocukların dikkatini ters yapıştırılan görsellere çeker. 

İsmimin baş harfi E dir benim
Çok çeşitli renklerim vardır benim

Bazen çok tatlıyım
Bazen çok ekşiyim

Bazen de nokta nokta benekliyim
Haydi şimdi sen de söyle bakalım

Sence ben meyvelerden hangisiyim?

 Çocuklar uyaklı sözleri dinledikten sonra tahmin etmeye çalışırlar ve ters dönmüş 
görseller çevrilir. Çocuklar görsellerde erik resimlerinin olduğunu görürler. Eriklerin 
renklerini söylerler. 
 Öğretmen bu görsellerin A4 kâğıdının dörtte biri kadar olan küçük boyutlarını sınıfa 

dağınık bir şekilde dağıtır.  
 Öğretmen materyal setinden hareketli bir çocuk şarkısı açılır. Çocuklar müzik durana 

kadar dağıtılan erik görsellerinden birini seçerler. 
 Müzik kapandığında çocuklarla daire olunur. Her çocuk tek tek elindeki eriğin rengini 

söyler. 
 ÖÖG olma riski gösteren çocuk elindeki eriğin rengini söyleyemezse önce tüm 3 farklı 

renkteki eriklerin renkleri başka çocuklar tarafından isimlendirilir. Ardından çocuğa rehber 
olunur. 
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 Öğretmen çocuklara eriklerden bir yol yapacaklarını söyler. Bu yolun oluşması için bazı 
kurallar bulunmaktadır. Erikler renklerine göre belli bir sırayla dizilecektir. Bu sıra şudur:

Yeşil erik- kırmızı erik- mor erik - Yeşil erik- kırmızı erik- mor erik 

 Çocuklar alt alta eriklerini bu örüntüye göre dizerler. Ardından ikişerli eş olurlar.
 Tüm ikili gruplar eriklerini dizip yolu oluşturduktan sonra öğretmen yolda bir oyun 

oynayacaklarını belirtir. 
 Bu oyunda her çocuk yine bir kurala göre erik yolunu geçecektir. Bu kural şudur:

Yeşil erik görünce zıpla.
Kırmızı erik görünce dizlerine vur.

Mor erik görünce de eşinle kolkola girip iki kez dön. 

 Öğretmen çocukların, eriklerin renkleriyle eşleştirecekleri hareketleri daha rahat 
hatırlamaları için öğretmen materyal setinden A4 boyutunda zıplayan çocuk görselini 
bir tane yeşil erik görselinin yanına, dizlerine vuran çocuk görselini bir tane kırmızı erik 
görselinin yanına ve kolkola girip dönen iki çocuk görselini bir tane mor erik görselinin 
yanına koyar.
 Çocuklar eşleriyle birlikte bu hareketleri yaparak erik yolunu tamamlarlar. 

Değerlendirme
Öğretmen çocuklara A4 boyutunda kâğıtlar ve boyalarını dağıtır. Bu sefer her çocuk 
kendi erik yolunu kendisi çizer ve kuralını arkadaşlarıyla paylaşır. 
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Aile Katılımı
Anne babalara evlerinde çocuklarla birlikte farklı renkte olan nesne, yiyecek veya 
oyuncaklarla ikili ve üçlü örüntüler oluşturmaları söylenir. Ailelere örüntünün açıklaması 
yapılır:
Örüntü: Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi.

Basitleştirme/Zenginleştirme
 Erik görselleriyle oluşturulan örüntü, iki renk eriğin sıralanmasıyla değişebilir. Örneğin 

kırmızı erik-mor erik-kırmızı erik-mor erik vb.
 Erik yolunda çocuklarla yapılan hareketler daha karmaşık başka hareketlerle tekrar-

lanabilir. Örneğin tek ayak üstünde belli mesafede ilerleme, gallop hareketi yaparak 
ilerleme vb. hareketler oyuna eklenebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
 Etkinlik bireysel uygulanırken grup uygulamasındaki sıra izlenir ancak örüntü üçlü 

örüntü yerine ikili örüntü olarak sadeleştirilebilir.
 Erikli yoldan hareket ederek geçme sürecinde de çocuğun mutlaka hareketleri erikler-

in renkleriyle eşleştirmesine model olunmalıdır. 

Bireysel Etkinliğin Değerlendirilmesi
Grup uygulamasındaki değerlendirme sürecinde olduğu gibi öğretmen çocuğa A4 boyu-
tunda kâğıt ve boyalarını verir. Bu sefer çocuk kendi erik yolunu kendisi çizer ve kuralını 
öğretmeniyle paylaşır.  
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ÜÇ ARKADAŞ

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.)

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/
izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, 
öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.)

Alan: Dil Gelişimi



67

Materyaller
Öğretmen materyal seti içerisinden üzerinde isimleri yazılı olan ejderha, eşek ve eşek 
arısı maskeleri (çocuk sayısı kadar çoğaltılır ve maske hâline getirilir.), “Üç Arkadaş” isimli 
öyküye ait 2 adet resimli kart

Sözcükler 
Ejderha, ekin, paylaşmak

Kavramlar 
Ekşi

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocukların U şeklinde masalarının etrafında oturmalarını sağlar. Çocuklar 

oturma düzenini aldıktan sonra öğretmen elindeki üç renkli dosyadan birini çocuklara 
gösterir. Çocuklara “Sizce bu dosyanın içinde ne var?” diye sorar.  Çocukların cevaplarını 
dinler. Çocuklar tek sözcükle veya tam bir cümle olmayacak şekilde cevap verirse öğretmen 
çocukların söylediklerini cümle şeklinde tamamlayarak tekrarlar.
 Çocuklardan yanıt gelmezse öğretmen, “Bir daha düşünelim. Acaba bu bir örümcek 

maskesi olabilir mi?” gibi yardımcı cümlelerle tahminde bulunmalarına rehber olur. 
 ÖÖG risk grubunda olduğunu düşündüğü çocuk cevap vermezse öğretmen; birkaç çocuk 

tahminlerini söyledikten sonra ÖÖG risk grubunda olan çocuğa tekrar sorar ve cevabını 
dinler. Çocuk yine cevap veremezse öğretmen ipucu sunar. 
 Öğretmen çocukların tahminlerini dinledikten sonra ilk dosyadaki maskeyi çıkarır ve 

gösterir. Çocukların tahminleri ile dosyanın içindekinin ne kadar uyumlu olduğu grup 
sohbeti yapılarak tartışılır. Aynı süreç diğer iki dosya için de gerçekleştirilir. 
 Dosyaların içinde ayrı ayrı eşek, eşek arısı ve ejderha maskeleri bulunmaktadır. 
 Daha sonra öğretmen çocuklara bu dosyalardan çıkan hayvanlarla ilgili sorular sorar. 

Örneğin, “Sence bu hayvanlar arkadaş olabilir mi? Sence bu hayvanlar nerede yaşar? 
Sence bu hayvanlar ne yer?’’ gibi sorular sorar. 
 Çocukların cevapları dinlenir ve genişletilir (Örneğin çocuk ot der. Öğretmen, ‘‘Evet, eşek 

ot yer, ekin yer.’’ diyerek genişletir). Öğretmen tüm çocukların katılımını destekler.
 Ardından ejderha resmini gösterir. Ejderhanın nasıl bir hayvan olduğunu sorar. Ejderha 

ile ilgili aşağıda yazılı olan bilgiyi çocuklarla paylaşır.

Ejderha: Dikenli bir kuyruğu olan, kanatlı, derisi pullu ve masallarda adı geçen bir hayvandır. 
Ejderhalar dünyada şu an yaşamazlar. Sadece masallarda anlatılır.
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 Öğretmen ejderhayla ilgili bilgi verdikten sonra “Sizce ejderhalar nerede yaşar?” diye 
sorar. Çocukların cevaplarını dinler. Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocuk katılım 
sağlamazsa çocuğa ayrıca tekrar sorar.
 Öğretmen üzerinde hayvanların isimlerinin (Maskelerde e harfi kırmızı renktedir.) olduğu 

maskeleri 3 çocuk seçerek takmalarını ister. Çocuklar inceledikten sonra maskeleri takarlar.
 Ardından öğretmen, metindeki görseli gösterir ve görselle ilgili metni okur. Çocuklara, 

“Sizce bu öyküde hangi kahramanlar olabilir?” diye sorar. Çocukların cevaplarını dinler. 
ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap vermezse ona tekrar sorar ve gerekirse ipucu verir. 
Öğretmen tüm çocukların katılımını sağladıktan sonra metni okumaya başlar. 

 ‘‘Ağzından ateş çıkan minik ejderha ile eğlenmeyi seven eşek, çok iyi iki arkadaştı. 
Her gün minik ejderha ve arkadaşı eşek, kırlarda oyun oynarlardı. Eğlenceli eşek 
oyun oynarken ekin yemeyi çok severdi.  Bir gün eski arkadaşları eşek arısı bir sepet 
ekşi erik getirdi. Ejderha ve eşekle eriklerini paylaştı. O gün oyun oynayarak çok 
eğlendiler.”

 Öğretmen metni okuduktan sonra çocuklara metinle ilgili aşağıdaki soruları sorar.
  1. Ağzından ateş çıkan minik ejderha ile kim çok iyi arkadaştı?
 2. Minik ejderha ve eğlenceli eşek her gün kırlarda ne yaparlar?
 3. Eski arkadaşları eşek arısı onlara ne getirdi?
 4. Hep beraber nasıl bir gün geçirdiler?

 Öğretmen, çocukların cevaplarını dinler. Daha sonra öğretmen “Sizce bu öykünün 
devamında neler olabilir?” der. Öğretmen, çocukların tahminlerini dinler. Sonra metni 
okumaya devam eder.

 “Ağzından ateş çıkan minik ejderha ile eğlenceli eşek kırdan ayrılırken eşek arısına 
teşekkür ettiler. Sonra da ekşi erikleri evlerine götürdüler. Ejderha erik kompostosu 
yaptı ve komposto içti. Eşek de erikten erik reçeli yaptı. Ekmeğinin üstüne sürüp 
afiyetle yedi. Bu sefer paylaşma sırası ejderha ve eşekteydi. Erik reçeli ve erik 
kompostosunu eşek arısıyla paylaştılar. Eşek arısı da arkadaşlarına teşekkür etti.’’ 

 Öğretmen metni okuduktan sonra metinle ilgili tekrar aşağıda yazan soruları sorar.
 1. Ejderha erikle hangi içeceği yaptı?
 2. Eşek erikten hangi yiyeceği yaptı?
 3. Ejderha ve eşek, eşek arısına neler ikram ettiler?
 4. Sen olsan içinde erik olan ne yapardın?
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 Çocuklar sorulara cevap verir. Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocuk ya da çocuklar 
soru cevap oturumlarına katkıda bulunmadıysa özellikle son soruyu bu çocuklara sorabilir. 
“Ben olsaydım erikli pasta yapardım. Sen ne yapardın?” diye sorar ve önce onlara rehber 
olur, ardından yanıtlarını dinler.
 Öğretmen çocuklara öyküde geçen hayvanlardan birini seçmelerini söyler. Çocukların 

seçimlerine göre eşek, ejderha ya da eşek arısı maskelerini çocuklara takar. Roller için 
çocuklar hazırlandıktan sonra çocuklar anlatılan öyküyü öğretmenin tekrar hatırlatmasıyla 
dramatize ederler. 
 Etkinlik bu şekilde tüm çocuklarla canlandırıldıktan sonra sonlandırılır. 

Değerlendirme
Çocuklarla aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci yapılır: 
 Öyküde hangi hayvanlar vardı? (Betimleyici bir soru) 
 Siz bu öyküde hangi hayvanların davranışlarını sevdiniz? Neden? (Duyuşsal bir soru) 
 Arkadaşlarınızla daha önce hangi eşya ya da oyuncaklarınızı paylaştınız? (Yaşamla 

ilişkilendirme sorusu)
 Siz bu öykünün yazarı olsaydınız, bu öyküye ne isim verirdiniz? (Yaşamla ilişkilendirme 

sorusu)

Aile Katılımı
Öğretmen, aşağıdaki notu ailelere gönderir.

Bugün ekin, erik, ekşi, eşek, ejderha ve eşek arısı kelimelerinin geçtiği bir öykü okuduk 
ve canlandırmaya çalıştık.  Siz de evde çocuklarınızla /e/ sesiyle başlayan sözcüklerden 
oluşan kısa bir öykü düşünebilirsiniz. Çocuğunuzla oluşturduğunuz öyküyü yazıp okula 
yollamanızı rica ederiz. 
İyi eğlenceler.
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Basitleştirme/Zenginleştirme

  Öğrenme sürecinde çocuklarla paylaşılanlar çeşitlilik sağlamak için uzun tutulmuştur. 
Süreç çocukların gelişim özelliklerine göre kısaltılabilir.
  Öğretmen, çocukların zorlandığını gözlemlediğinde daha fazla görsel kullanarak 

çeşitlilik sağlayabilir. Çocukların tahminlerini genişletmek için daha fazla ipucu verebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen, çocuğun karşısına oturur. Şimdi seninle, tahmin etme oyunu oynayacağız, 
der. Hazır mısın, diye sorar. Çocuk, kendini hazır hissettiğinde öğretmen, ilk dosyayı 
çocuğa gösterir ve “Sence içinde ne olabilir?” diye sorar. Çocuğun tahminlerini dinler. 
Eğer çocuk tahminlerde bulunamıyorsa öğretmen, “Sence bu bir çiçek olabilir mi?” gibi 
sorular sorar ve çocuğu konuşturmaya çalışır. 
 Çocuk tahminlerde bulunurken tek kelimelik ifadeler kullanıyorsa ya da yarım cümleler 

kuruyorsa öğretmen bunları genişletmeye çalışır (Örneğin çocuk, “kedi”, dediyse 
öğretmen, “bence de bu bir kedi olabilir” diyerek cümle kurar.). Çocuğa bazı ipuçları 
sunar.
 Öğretmen ilk dosyadaki maskeyi gösterir. Çocuk doğru tahmin etmiş ise öğretmen 

çocuğu sözel olarak pekiştirir. Diğer iki dosya için de aynı süreç tekrarlanır. Ardından 
öğretmen, “Sen hangi hayvan olmak istersin?” diye üç maskeyi gösterir. Çocuğun seçtiği 
hayvana ait olan maskeyi çocuğa verir ve maskeyi takmasını ister. 
 Öğretmen dosyadan çıkan hayvanlarla ilgili çocuğa, “Sence eşek ne yer?” gibi sorular 

sorar. Çocuğun cevabını dinler ve genişletir (Örneğin, çocuk, “ot”, dediğinde. öğretmen 
“Eşekler ot yer” diyerek genişletir.). Eğer çocuk cevap veremezse öğretmen model olur. 
Model olduktan sonra çocuğa tekrar sorar. Çocuğun doğru cevabını pekiştirir. Yanlış 
cevap verirse tekrar model olarak düzeltme yapar. Daha sonra metni iki kez okur ve 
soruları tek tek tartışırlar.
 Ardından öğretmen, metnin resmini gösterir ve “Sence öyküde kimler var ya da hangi 

kahramanlar var?” gibi sorular sorar. Çocuğun cevabını dinler ve cevaplarını genişletir. 
Öğretmen, metnin ilk sayfasını okur ve metinle ilgili çocuğa sorular sorar. Çocuğun doğru 
cevaplarını pekiştirir, uygun olmayan cevap verdiğinde ise model olur. Diğer sayfa için 
de aynı süreç tekrarlanır. 
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi
Öğretmen çocuğa 3 hayvana ait maskeleri verir. Bu hayvan maskelerini takarak 
öğretmenle birlikte diyaloglar kurmasını sağlar. Bu arada anlatılan öyküyle ilgili de 
sorular sorar.
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ÖĞRETMENİMİZ OKUSUN, 
SÖZCÜKLERİ BİZ SAYALIM

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık, Oyun ve Matematik 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane 
olduğunu gösterir.)

Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. 
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.)
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.)

Motor Gelişim
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Öğretmen materyal setinden, içinde /e/ sesiyle başlayan sözcüklerin olduğu cümlelerin 
yazıldığı kâğıtlar (Cümleler: Elmalar kıpkırmızı. Elif giyindi. Erikler yıkandı. Bebek emzik 
istiyor. Dört ekmek aldım. Elif keke şeker eklemiş. Ellerini yıkamalısın. Ejderhalar çok 
büyük.), sözcükleri sayabilmek için keçeden yapılmış renkli daireler, öğretmen materyal 
setinden hareketli bir şarkı. 

Sözcükler 
Kıpkırmızı, ejderha, emzik 

Kavramlar 
Sayılar (1’den 4’ kadar) 

Öğrenme Süreci
 Öğretmen farklı sayıda cümlelerin yazıldığı kâğıtları sınıfta tüm çocukların görebilecekleri 

yerlere koyar. (Masa ve sandalyelerin üzeri, pencerenin yanı vb.) 
 Çocuklara bu cümlelerin yazılı olduğu kâğıtları müzik eşliğinde incelemeleri söylenir. 
 Çocuklara belli bir süre verildikten sonra çocuklarla daire olunur. Çocuklar ayakta 

beklerler. Öğretmen eline iki sözcükten oluşan bir cümle alır. Çocuklara cümleyi sözcük 
sayısı kadar zıplayarak okur. Örneğin “Elmalar kıpkırmızı.” (2 kez zıplar.) 
 Sözcükler sayıldıkça keçeden yapılmış renkli daireler öğretmen ve çocuklarla birlikte 

cümle kartlarındaki sözcüklerin altına yapıştırılır. Bu keçeler birer birer sayılır. Böylece 
çocuklar için sözcük kavramı biraz daha somut hale gelebilir. 
 Sonra hareketli bir müzik eşliğinde çocuklar sınıfta dans etmeye devam ederler. Öğretmen 

müziği durdurunca bir çocuğun ismini söyler. Çocuk istediği bir cümle kâğıdını seçer ve 
arkadaşlarına gösterir.
 Öğretmen cümlede ne yazdığını okuma yönünde işaret ederek okur. Çocuklarla birlikte 

cümledeki sözcük sayısı kadar zıplanır. Sözcük sayısı kadar renkli daire şeklindeki keçeler 
sözcüklerin altına yapıştırılır. 
 Bu oyun tüm sözcükler seçilip sözcük sayısı kadar farklı hareketler bulunana kadar 

devam eder. 
 ÖÖG olma riski gösteren çocuk oyuna katılımda zorluk yaşarsa öğretmen, birkaç çocuk 

tahminlerini söyledikten sonra tekrar çocuğa sorar. Çocuk yine cevap veremezse öğretmen, 
çocuğa bireysel olarak rehber olur. 
 Oyun sırasında bazı cümlelerde yer alan sözcüklerin anlamları üzerine de çocuklarla 

konuşulur. Bu sözcükler; kıpkırmızı, emzik ve ejderhadır. 
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Değerlendirme
Çocuklara aşağıdaki değerlendirme soruları sorulur:
 Bugün ben size bazı cümleler okudum. Sizler de hareketler oluşturdunuz. Hatırladığınız 

cümleleri söyler misiniz? (Betimleyici bir soru)
 Sizce sözcükleri saymak için renkli keçelerden başka neler kullanabilirdik? (Yaşamla 

ilişkilendirme sorusu) 
 Şimdi de yeni bir cümle söylüyorum. Haydi, sözcüklerini sayalım yeni hareketler 

bulalım: “Elimizdeki erikleri güzelce yıkayalım.” (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Haydi, şimdi de isteyenler birer cümle söylesin ve biz de sözcükleri sayıp hareketler 

bulalım. (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
 Bu oyunda sözcükleri saydık ve hareketler bulduk. Hangi hareketleri sevdiniz? 

(Duyuşsal bir soru)

Aile Katılımı
Ailelerden çocuklarla /e/ sesi ile başlayan sözcükler bulmaları istenir. Bu sözcüklerden 
cümleler oluşturmalarını ve bunları kartona yazmaları söylenir. Daha sonra her bir 
sözcüğü farklı renklere boyayarak 3 kartonu okula getirmeleri istenir

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen sözcükleri yazı ile yazmadan önce görseller kullanarak görsellerden nelerin 
anlatıldığını bulmalarını ve cümleler kurmalarını isteyebilir. 
 Oyunda yer verilen cümleler sözcük sayılarına göre gruplandırılabilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen grup etkinliği içinde yer alan uygulamaları bireysel olarak uygular. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi
Grup etkinliğindeki değerlendirme süreci bireysel uygulama değerlendirmesi için de 
uygulanır. 
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ÜÇ ARKADAŞ 
RAKAMLARI SAYIYOR 

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 10’a kadar olan sayılar 
içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) 
Kazanım 9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarlarına, 
ağırlıklarına, renk tonlarına göre sıralar.)

Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)

Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer.)
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Ejderha, eşek ve eşek arısı maskesi (Üç Arkadaş etkinliğindeki maskeler kullanılır.), 3 
set hazırlanan 1’den 10’a kadar rakam kartları, öğretmen materyal setinden “Saymayı 
Öğrenmek İsteyen Üç Arkadaş” isimli şarkı, 3 dakikalık kum saati 

Sözcükler 
Sıralamak 

Kavramlar
1-10 arası sayılar 

Öğrenme Süreci
 Öğretmen tüm sınıfın U şeklinde masalarında oturmalarını sağlar. Çocuklar oturma 

düzenini aldıktan sonra öğretmen “Üç Arkadaş” isimli etkinlikte kullanılan materyallerden 
yararlanarak eline üç renkli dosyadan birini alır ve çocuklara gösterir. Çocuklara “Bu 
dosyanın içinde ne vardı?” diye sorar ve hatırlamalarını ister. ÖÖG olma riski gösteren 
çocuk cevap vermezse öğretmen, birkaç çocuk tahminlerini söyledikten sonra tekrar 
çocuğa sorar. Çocuk yine cevap veremezse öğretmen ipucu sunar. 
 Çocuklara tekrar eşek, eşek arısı ve ejderha maskeleri dağıtılır. Öğretmen aşağıdaki 

sözler eşliğinde çocukların maskelerini takmalarını ister.

Ejderha Maskesi Takan Çocuklar İçin:
Ejderhadır Benim Adım
Çok Güçlüdür Kanatlarım
Kırmızıdır Ateş Toplarım
 
Eşek Arısı Maskesi Takan Çocuklar İçin:
Ben Sevimli Bir Eşek Arısıyım
İnceciktir Kanatlarım
Bahçelerde  Dolaşırım
Polen Toplarım
 
Eşek Maskesi Takan Çocuklar İçin:
Ben Çok Eğlenceli Bir Eşeğim
Gridir Rengim Benim
En Değerli Besinim
Otları Yerim
Yük Taşımak Asıl Görevim
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 Çocuklar böylece üç gruba ayrılırlar. Öğretmen, çocuklara eşek, eşek arısı ve 
ejderhanın sayı saymayı öğrenmeye çalıştığını söyler. Her gruba 1’den 10’a kadar 
rakam kartları verilir. Öncelikle çocuklara öğretmen materyal seti içerisinden “Saymayı 
Öğrenmek İsteyen Üç Arkadaş” şarkısı dinletilir. Bu şarkı sırasında öğretmen şarkıda 
geçtikçe kendi elinde de olan rakam kartlarını yan yana sıralar.

Saymayı Öğrenmek İsteyen Üç Arkadaş
Saymayı öğrenmek isteyen üç arkadaşız

Eğlenir, öğrenir, oynar ve her şeyi paylaşırız
1-2-3-4 acaba sonra neydi, neydi?

4’ten sonra hangi sayı hemen gelirdi?
5-6-7 acaba sonra neydi, neydi?

7’den sonra hangi sayı hemen gelirdi?
8-9-10 işte oyun bitti.

Herkes 1’den 10’a sayıları saydı eğlendi.
1-2-3 / 4-5-6 / 7-8-9 veeee 10.

 Öğretmen çocuklara “sıralama” yaptığını söyler. Yani rakamları 1’den 10’a kadar 
dizdiğini anlatır. Sadece rakamların değil çorapları, mandalları, bardakları, renklerine, 
şekillerine göre sıralayabilecekleri söylenir.
 Öğretmen her gruptan kendilerine verilen rakam kartlarını 1’den 10’a kadar yanyana 

dizmelerini ister. Çocuklar dizerken yönlendirici olması için 3 dakikalık kum saatinden 
yararlanılır. ÖÖG olma riski gösteren çocuk varsa öğretmen o gruba gider ve çocuklar 
birlikte rakam kartlarını dizerken çocuğa sorular sorar. “1-2-3-4-5 ve sence sonra hangi 
sayı gelir?” Böylece öğretmen çocuğa rehberlik eder. 
 Öğretmen grupların dizdiği rakam kartlarını inceler ve uygun dizilmeyen rakamlar 

varsa çocuklara nasıl dizeceklerini gösterir. Ardından tekrar rakam kartlarını karıştırır. 
 Bu sefer çocuklarla bahçeye çıkılır. Öğretmen yine “Saymayı Öğrenmek İsteyen Üç 

Arkadaş” isimli şarkıyı açar. Çocuklar dans ederler. Öğretmen de üç tane 1’den 10’a 
kadar olan rakam kartlarını bu sefer grupların eline vermez, bahçede karışık bir şekilde 
yere koyar.
 “Saymayı Öğrenmek İsteyen Üç Arkadaş” isimli şarkı tekrar dinletilir. Şarkı bitince 

çocuklardan yerdeki rakam kartlarını grup arkadaşlarıyla 1’den 10’a kadar dizmelerini 
ister. Her grup dizme işlemini bitirince öğretmen tekrar rehber olur. Çocukların doğru 
sıralamada dizip dizemediklerini kontrol eder. Yani süreç, bahçede tekrar edilerek 
sonlanır.
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Değerlendirme
Öğretmen çocukların ellerine rakam kartlarından verir. “Saymayı Öğrenmek İsteyen Üç 
Arkadaş” isimli şarkı açılır. Çocuklar dans ederler. Şarkı durunca çocuklar ellerindeki 
rakam kadar zıplarlar. Müzik açılıp kapanınca farklı hareketler bulunur. 

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Rakamların hepsi verilmez sınıfta bazı yerlere saklanır. Çocuklardan bir ebe seçilir. 
Gözleri kapatılır. Çocuklar ve öğretmen rakamı saklarlar. Her seferinde ebe olan çocuklar 
soğuk-sıcak oyunu eşliğinde rakamları bulmaya çalışırlar. 
 Rakamlardan bazıları eksik verilir. Çocuklardan 1’den 10’a kadar olan rakamlar içinde 

eksik olanları bulmaları istenir.

Aile Katılımı
Ailelere aşağıdaki grafik gönderilir. Çocuklarla evde sayma çalışmaları yaparak ilgili 
eşyanın karşısına kaç tane olduğunu yazmaları istenir.  

Evinde Kaç Tane?

Elbise Etek Eldiven
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
 Öğretmen bireysel uygulama sürecinde keçeden yapılmış renkli daireleri ve rakam 

kartlarını kullanır. 
 Önce “Saymayı Öğrenmek İsteyen Üç Arkadaş” isimli şarkı söylenir. Bu arkadaşların 

eşek, eşek arısı ve ejderha oldukları hatırlatılır. 
 Ardından çocuğa birden başlayarak rakam kartları gösterilir. Çocuğun, gösterilen 

rakam kadar renkli daire şeklindeki keçeleri o rakam kartının yanına sayarak koyması 
istenir. 
 Çocuk rakam kartındaki sayılar ve renkli keçeleri eşleştirdikten sonra o sayı kadar 

farklı hareket bulup o hareketleri gerçekleştirir. 
 Çocuğun ipucu vermeden 3 kez bağımsız olarak rakam kartları ile keçeleri eşleştirmesi 

beklenir.
 Ardından önce 1’den 5’e kadar rakam kartlarını sıralaması istenir. Eğer çocuk bu süreci 

rahatlıkla yapabiliyorsa 1’den 10’a kadar olan rakam kartlarını da sıralaması beklenir. 
 Rakam sayısı arttıkça yani çocuk her rakamı doğru gösterip okuduysa tüm rakamlar 

karışık olarak tekrar sorulur. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi
Bu etkinliğin değerlendirme süreci, grup etkinliğinin değerlendirme sürecindeki gibi 
uygulanır.
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3.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Bu pakette bazıları birbiriyle ilişkili toplam 6 
farklı etkinlik ve “Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?” 
isimli resimli öykü kitabının etkileşimli kitap 
okuma yöntemine uygun olarak hazırlanmış 
formatı yer almaktadır. Bu pakette /t/ sesiyle 
başlayan sözcükler sıklıkla yer almaktadır. 3. 

etkinlik paketinde sözcük öğrenimine, ses bilgisel 
farkındalık becerilerini desteklemeye ve artırma 

gibi matematiksel becerilere ilişkin etkinliklere yer 
verilmiştir. 

Keyifli uygulamalar dileriz.



82

GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR? 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Fen Etkinliği 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ 
izlediklerini başkalarına anlatır.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini 
söyler.)
Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 
Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Öğretmen materyal seti içerisinden CD’de yer alan 4 görselden oluşan teleskop sunumu, 
çocuklarla teleskop yapabilmek için beyaz karton ve pritleri, kartonlardan hazırlanan ay ve 
yıldızlar

Sözcükler 
Teleskop, uzay 

Kavramlar 
Uzak, yakın, gece, gündüz 

Öğrenme Süreci
  Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır. Öğretmen çocuklara, “Gökyüzüne baktığınızda neler 

görüyorsunuz?” diye sorar ve çocukların cevaplarını dinler. ÖÖG olma riski gösteren çocuk 
cevap vermezse öğretmen, (çocuğun ismini söyleyerek) “Sence gökyüzünde neler var?” 
diye sorar. Çocuk cevap vermezse öğretmen, “Şimdi gündüz ve ben gökyüzünde bulutları 
görüyorum. Güneş parlıyor. Başka neler olabilir?” diye tekrar sorar. Tüm çocukların bu 
şekilde katılımını sağlar. 
  Eğer çocuklar tek kelimelik cevaplar verirse öğretmen çocukların cevaplarını genişletir. 

Örneğin çocuk “bulutlar” dediğinde öğretmen, “Gökyüzünde bulutlar var, güneş parlıyor” 
diyerek yanıtlarını hem tekrar eder hem de dilbilgisi ve sözcükler açısından genişletir. 
  Öğretmen ve çocuklar bu kısa sohbetin ardından sınıfa geçerler. Öğretmen, çocuklara 

“Gökyüzünde neler olduğunu yakından görmek ister misiniz?”, “Peki, sizce gökyüzünde 
neler olduğunu nasıl yakından görebiliriz?” gibi sorular sorarak onların fikirlerini öğrenmeye 
çalışır.
  Öğretmen materyal seti içinde yer alan CD’den teleskop fotoğraflarının olduğu sunuyu 

açar. İlk fotoğrafı gösterir ve çocuklara “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?’’ der. 
Çocukların cevaplarını dinler ve tek kelime ile ifade edilen cevapları cümle haline getirerek 
düzeltir. ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap vermezse (çocuğun ismini söyleyerek) 
“Sence bu ne olabilir?” diye sorar. Çocuk hâlâ cevap vermezse öğretmen, “Bence bu ... 
olabilir.” der. Bu şekilde tüm sınıfın katılımını sağlar. Ardından aynı süreç CD de yer alan 
tüm fotoğraflar için gerçekleştirilir.
  Öğretmen tüm fotoğraflarla ilgili çocukların tahminlerini dinledikten sonra, “Bakın çocuklar 

bu bir teleskop.” diyerek yine fotoğraflarda yer alan teleskopları gösterir. Bu aşamada 
öğretmen yine farklı teleskop fotoğraflarından faydalanabilir. Öğretmen, çocuklardan 
da “teleskop” yanıtının gelmesi için rehber olur. ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap 
vermezse çocuğa tekrar model olur ve bir kez daha sorar. Bu şekilde öğretmen tüm 
çocukların katılımını destekler. Çocuklara CD’deki sunu izletilirken teleskop aşağıdaki gibi 
anlatılır:
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Teleskop: Gökte gördüğümüz yıldızların, Ay’ın, Güneş’in daha parlak, daha yakın ve 
büyük görünmesini sağlayan bir araçtır. Bilim insanları gökyüzünde neler olduğunu 
incelerken teleskop kullanırlar. Teleskoplar gökyüzünü ve uzayı gözlemlemek için 
kullanılır.

  Öğretmen teleskopu görseller yardımıyla açıkladıktan sonra çocuklara, “Teleskop ne 
işe yarıyormuş?’’ diye sorar ve onların açıklamalarını dinler. ÖÖG olma riski gösteren 
çocuk cevap vermezse öğretmen bir kez daha model olur ve çocuğa tekrar sorar. 
  Ayrıca çocuklara gökyüzünde gündüzleri gördüklerimiz ile gece olduğunda 

gördüğümüz gök cisimlerinin farklı olabileceği anlatılır. Bunun için “Ay’ı” geceleri 
görebildiğimiz bilgisinden yola çıkılır. Çocuklara Tübitak yayınlarından çıkan ve sınıfta 
daha önce okunan “Ay’da” kitabı da hatırlatılabilir.    
  Öğretmen, çocuklara “Şimdi de biz kendi teleskoplarımızı yapalım.” diyerek çocuklarla 

birlikte beyaz kartonla silindir şeklinde kıvrılarak teleskop yapımı gerçekleşir. 
  Daha sonra öğretmen yaptıkları teleskoplara çocukların isimlerini yazar. Kendi ismini 

yazmasını bilen çocuklar öğretmen yardımı olmadan da isimlerini yazabilirler. 
  Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocuk materyal hazırlama ve ismini yazma 

basamaklarında güçlük yaşarsa model olur. İsmini noktalı şekilde verip noktaları 
birleştirmek gibi uyarlamalara da yer verebilir.  
  Tüm çocuklar, üzerlerinde isimlerinin yazdığı teleskoplarını hazırladıktan sonra 

öğretmen, kartondan hazırlanmış yıldızları, Ay’ı ve gezegenleri perdenin üzerine takar. 
Ardından her çocuk için sınıf ortamında bulunan minderleri bu perdenin karşısına 
yerleştirir. Çocuklara, “Haydi çocuklar, herkes minderlerin üzerine otursun.” der. 
Daha sonra öğretmen ellerinde bulunan teleskopla tam karşılarına bakmalarını ister. 
Öğretmen çocuklara sorar. “Çocuklar neler görüyorsunuz?” der. Çocukların cevaplarını 
dinler. ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap vermezse öğretmen, çocuğa “Ben Ay 
görüyorum” diyerek model olur ve çocuğa tekrar sorar. Bu şekilde tüm sınıfın katılımını 
destekler.
  Çocuklar teleskoplarını evlerine götürürler.
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Değerlendirme

  Öğretmen, “Çocuklar bugün sizinle neler öğrendiğimizi hatırlayın ve ardından 
önünüzde bulunan kâğıtlara bugün neler öğrendiyseniz resimlerini yapın.” der. Çocuklar 
resimlerini tamamladıktan sonra öğretmen çocukların yaptıkları resimleri arkadaşlarına 
anlatmalarını ister.
Çocuklar resimlerini anlatırken öğretmen aşağıdaki soruları çocukları gerektiği yerlerde 
yönlendirmek için sorabilir.
  Gündüzleri gökyüzünde neler görebiliriz? (Betimleyici bir soru)
  Bilim insanları gökyüzünü incelemek için hangi araçtan yararlanıyorlar? (Kazanımlara 

ilişkin bir soru) 
  Peki siz, teleskopla uzayda ya da gökyüzünde neleri incelemek isterdiniz? (Yaşamsal 

bir soru) 
  Teleskop yapmak hoşunuza gitti mi? Eve gittiğinizde teleskobunuzla gökyüzünde 

neleri gözlemlemek istersiniz? (Duyuşsal bir soru) 
  Siz teleskoptan başka hangi aracı tasarlamak isterdiniz? (Yaşamsal bir soru)

Aile Katılımı
Öğretmen, ailelere bugün neler yaptıklarını anlatan küçük bir not yazar. Ailelerden 
bugün çocuklarının yaptıkları teleskopla ilgili sohbet etmelerini ve çocuklarına sorular 
sormalarını ister. Ayrıca öğretmen ailelerden çocuklarıyla birlikte dışarı çıkmalarını 
ve mümkünse bunu hava karardığında yapmalarını ister. Çocuklarına gökyüzünde 
neler olduğunu sormalarını ve çocukların eve götürdüğü teleskoplarıyla gökyüzüne 
bakmalarını ister. 

Basitleştirme/Zenginleştirme

  Zenginleştirme basamağında öğretmen, teleskopla ilgili birkaç bilgi daha verebilir 
(Örneğin neyden yapıldığını söyleyebilir, çeşitlerini söyleyebilir.). Bununla birlikte 
teleskobu ve gök cisimlerini konu alan bir öykü okuyabilir. 
  Eğer çocukların bulunduğu ilde gerçek teleskopla inceleme yapılan bir yer varsa 

çocuklarla bu merkeze bir alan gezisi düzenlenebilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

  Öğretmen, çocuk ile karşılıklı oturur. Çocuğa dün akşam gökyüzüne baktığını ve neler 
gördüğünü söyler. Sonra çocuğa, “Sen gökyüzüne hiç baktın mı?” diye sorar. Öğretmen, 
çocuğa gökyüzüne baktığında neler gördüğünü sorar. Çocuğun cevabını dinler ve tek 
kelime ile cevap veriyorsa öğretmen cümle hâlinde tekrar ifade eder (Örneğin çocuk 
“Ay” dediğince öğretmen, “Geceleri gökyüzüne baktığımda Ay’ı görüyorum.” der.)  
  Çocuk cevap vermiyorsa öğretmen bir örnek verir. Örneğin “Ben gökyüzünde yıldızları 

gördüm.” der. Ardından öğretmen, çocuğa “Yıldızları, Ay’ı yakından görmek ister misin? 
der. Çocuğun cevabını dinler ve “Sence, biz nasıl Ay ve yıldızları yakından görebiliriz?” 
diye sorar. Çocuğun tahminlerini dinler ve eğer çocuk cevap vermezse birkaç örnek 
sunar. 
  Öğretmen, materyal setindeki CD’de yer alan gerçek teleskop fotoğraflarını gösterir. 

Her fotoğrafta öğretmen çocuğa “Sence bu nedir?” diye sorar. Çocuğun tahminlerini 
dinler ve eğer çocuk cevap vermezse öğretmen model olur (örneğin, “Sence bu bir 
gözlük olabilir mi?” der.) 
  Daha sonra öğretmen, teleskobun ne işe yaradığını anlatır.  Birkaç kez tekrar eder 

ve çocuğa teleskop ne işe yarar diye sorar. Çocuk doğru cevap verirse öğretmen sözlü 
olarak çocuğu pekiştirir. Eğer yanlış cevap verirse bir kez daha model olur ve çocuğa 
tekrar sorar.  
  Öğretmen çocuğa haydi şimdi kendi teleskobumuzu yapalım, der. Öğretmen bu 

aşamada çocuğa nasıl yapacağına dair sözel ipuçları vererek rehber olur. 
  Çocuğun ismi çocukla birlikte teleskobun üzerine yazılır.
  Öğretmen sanat etkinliğinde hazırladıkları teleskobu çocuğun incelemesine izin verir. 

Bu sırada öğretmen sınıfta bulunan perdenin üzerine materyal seti içinde yer alan gök 
cisimlerini yerleştirir. Sonra çocuğa teleskobu ile perdeye bakmasını söyler. Çocuk 
teleskop ile perdeye baktığında öğretmen bu gökyüzü, bak bakalım gökyüzünde neler 
görüyorsun diye sorar. Çocuğun cevaplarını dinler ve tek kelimelik cevaplar verildiğinde 
öğretmen, cümle hâlinde cevaplarını tekrar ifade eder. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi
Öğretmen çocuğa bugün neler öğrendiklerini sorar. Çocuğun cevaplarını dinler. Daha 
sonra öğretmen çocuktan anlattıkları ve öğrendikleri ile ilgili bir resim yapmasını ister. 
Çocuğun resmi bitirmesinin ardından öğretmen resmi çocuğa anlattırır. Son olarak 
öğretmen ve çocuk birlikte sınıftaki panoya çocuğun yaptığı resmi asarlar.
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ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ZAMANI
Kitap İsmi: ‘‘GÖKYÜZÜ NE KADAR YÜKSEK?’’
Yazan ve Resimleyen: Anna Milbourne- Serena Riglietti

Yayınevi: TÜBİTAK
Yaş Grubu: 48-66 ay

AnlamıHedeflenen 
Sözcük

Penguen 
(1. sayfa)

Teleskop 
(2. sayfa)

Albatros 
(3 ve 4. sayfa)

Soluk soluğa 
kalmak   

(14 ve 15. sayfa)

İglo 
(5 ve 6. sayfa)

Kutuplarda yani soğuk yerlerde yaşayan, sırtı siyah, göğsü beyaz, 
iyi yüzebilen ve uçamayan, kısa kanatlı bir deniz kuşudur. 

Gökte gördüğümüz yıldızların, Ay’ın, Güneş’in daha parlak, daha 
yakın ve büyük görünmesini sağlayan bir araçtır. Bilim insanları 
gökyüzünde neler olduğunu incelerken teleskop kullanırlar. 
Teleskoplar gökyüzünü ve uzayı gözlemlemek için kullanılır.

Okyanusların üzerinde uçan bir deniz kuşudur. Uçarken kanatlarını 
açtığında 3,5 metre olur. En geniş kanatlı kuş türlerinden biridir.

Çok hızlı hareket ettiğimizde nefesimizin kesiliyormuş gibi 
olmasıdır. (Çocuklara jest ve mimiklerle gösterilir.)

Çok soğuk olan kutuplarda, karlardan yapılan bir ev çeşididir. 
Eskimoların evleridir. Öyküdeki penguen Pipkin de bir igloda 
yaşamaktadır.
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/t/ Sesinin Çalışılması
 Çocuklardan okuma sürecinde belirtilen sayfada Pipkin’e /t/ sesiyle 

başlayan başka bir isim bulmaları istenir.

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

1. Kitap okunan ortamda çocukların dikkatinin dağılmasına neden olacak çevresel 
uyaranların olmamasına ve tüm çocukların su ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanmış 
olmasına dikkat edin.
2. Çocukların kitabın resimlerini rahat bir şekilde görebilmeleri için mümkünse U şeklinde 
oturmalarını sağlayın.
3. Kitabı çocuklara doğru tutun. Siz kitabı okurken çocukların resimleri görebilmeleri için 
kitabı yan taraftan okumaya çalışın.
4. Kitap kapağı, yazar, çizer ve yayınevi bilgisinin paylaşımı: Çocuklara kitabın ön kapağı 
gösterilir. Öğretmen, parmağıyla dokunduğu yerin ön kapak olduğunu söyler. Ardından 
çocuklara;

  Bu resimde bir ………………….. (penguen) görüyorum. Bu penguen nerede?
  Neden ellerini yukarıya doğru kaldırmış?
  Penguen bir soru soruyor. Sizce hangi soruyu soruyor?
  Sizce bu kitabın ismi ne olabilir?

soruları sorulur ve yanıtları dinlenilir.

Ön kapakla ilgili konuşulduktan sonra çocuklara kitabın isminin “Gökyüzü Ne Kadar 
Yüksek?”, yazar ve çizerinin isimlerinin Anna Milbourne ve Serena Riglietti olduğu 
söylenir. Bu kitabı Tübitak isimli bir bilim merkezinin bastığı söylenir, daha önce 
okunan “Ay’da” isimli kitapla aynı basımevi olduğundan söz edilir. Bu süreçte öğretmen 
tarafından kitap, yazar, çizer ve yayınevi isimleri parmakla okuma yönünde işaret edilir. 
Bunun nedeni, çocukların yazının yönünü fark edebilmelerini sağlamaktır.
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OKUMA SIRASINDA

Sayfa

1-2
‘‘Pipkin aklına hep çok büyük sorular takılan 
çok küçük bir penguendi’’
cümlesiyle başlayan sayfadır.

1. sayfa okunur. Çocuklara penguenin nasıl bir hayvan olduğu aşağıda yazıldığı gibi açıklanır.

Penguen: Kutuplarda yani soğuk yerlerde yaşayan, sırtı siyah, göğsü beyaz, iyi yüzebilen 
ve uçamayan, kısa kanatlı bir deniz kuşudur.

Ardından 2. sayfa okunur ve çocuklara Pipkin’in en çok gökyüzünün ne kadar yüksek 
olduğunu merak ettiği söylenir. Çocuklara insanların gökyüzünü izlemek için teleskop isimli 
aletten yararlandıklarından söz edilir. Teleskopun nasıl bir alet olduğu çocuklara teleskop 
fotoğrafı gösterilerek açıklanır. Ardından diğer sayfalara geçilir.

Teleskop: Gökte gördüğümüz yıldızların, Ay’ın, Güneş’in daha parlak, daha yakın ve büyük 
görünmesini sağlayan bir araçtır. Bilim insanları gökyüzünde neler olduğunu incelerken 
teleskop kullanırlar. Teleskoplar gökyüzünü ve uzayı gözlemlemek için kullanılır.
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Sayfa

3-4
‘‘Neden uçup kendin bakmıyorsun?”
dedi bir albatros.
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

Çocuklara ilk cümle okunduktan sonra albatros kuşundan söz edilir.

Albatros: Okyanusların üzerinde uçan bir deniz kuşudur. Uçarken kanatlarını açtığında 3,5 
metre olur. En geniş kanatlı kuş türlerinden biridir.

Çocuklara albatros kuşunun uçarken kanatlarını açtığında çok uzun kanatlı olduğunu 
anlatabilmek için bir metreden yararlanılır. Öğretmen metreyi en sonuna kadar açar. 
Böylece albatrosun kanatlarını açtığında ne kadar uzun kanatlı bir kuş olduğunu bu şekilde 
anlatmaya çalışır. Metreyi açtıktan sonra o uzunluk kadar renkli bir kurdeleyi yere yapıştırır. 
Kitabın sayfasına bir ayraç koyar ve okumaya kısa süreliğine ara verilir.

Çocuklar sırayla kurdelenin bir ucundan diğerine zıplayarak geçmeye çalışırlar. Her çocuğun 
kaç kez zıpladığı öğretmen tarafından kaydedilir. Ardından bu kurdele sınıfın o köşesinde 
o gün için durur. Kitap okuma süreci sonunda öğretmen yine albatrosun uçtuğunda geniş 
kanatlarını hatırlatarak kurdelenin bir ucundan diğerine çocukların farklı hareketlerle 
ilerlemelerine rehber olur. 3 ve 4. sayfa çocuklara okunur ve diğer sayfalara geçilir.
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Sayfa

5-6

Sayfa

7-8

‘‘Havalanıp bir kuş sürüsünün yanından geçtiler.’’
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

“Bilmiyorum” dedi albatros soluk soluğa…” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

5 ve 6. sayfada Pipkin’in yaşadığı evden yani iglodan uzaklaştığı söylenir. İglonun nasıl bir 
yer olduğu açıklanır.

İglo: Çok soğuk olan kutuplarda karlardan yapılan bir ev çeşididir. Eskimoların evleridir. 
Öyküde Pipkin de bir igloda yaşamaktadır.

Ardından çocuklara aşağıdaki sorular sorulur:
  Pipkin hangi hayvanın sırtında uçuyor?
  Penguenler uçamıyor, peki uçan hayvanlar hangileri?
  Albatrosun kanatları uçarken nasıl oluyordu?

Çocukların sorulara verdikleri yanıtlar dinlenildikten sonra diğer sayfalara geçilir.

Çocuklara ilk cümle okunduktan sonra soluk soluğa kalmanın ne demek olduğu açıklanır.

Soluk soluğa kalmak: Çok hızlı hareket ettiğimizde nefesimizin kesiliyormuş gibi olmasıdır. 
(Çocuklara hareketler, jest ve mimiklerle gösterilir.)

7 ve 8. sayfalar okunmadan önce çocuklara aşağıdaki sorular sorulur. Bu sorular eşliğinde 
çocukların sayfaları anlatmalarına rehber olunur.
  Pipkin, albatros ile birlikte şimdi kiminle karşılaşmış?
  Karşılaştığı maymun neyin içinde?
  Pipkin bu öyküde hep aynı sorunun cevabını merak ediyor. Pipkin maymuna sizce ne 

soruyor?
Çocuklar yanıtlarını verince 7 ve 8. sayfalar okunur diğer sayfalara geçilir.
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Sayfa

9-10

Sayfa

11-12

Sayfa

13-14

‘‘Pofuduk bulutların arasından geçerek 
yükseldiler.’’ cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

‘‘Bilmiyorum, diyerek omuz silkti baloncu.’’ 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

‘‘Yükseldikçe yükseldiler,…’’ 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

9 ve 10. sayfalar öncelikle çocuklara okunur. Ardından Pipkin’in içine bindiği sıcak hava 
balonunu çocuklardan birinin gelip göstermesi istenir. Balonun rengi ve nerede olduğu 
hakkında konuşulduktan sonra diğer sayfaya geçilir.

11. sayfa okunur. Ardından 12. sayfa okunmadan önce çocuklara baloncunun Pipkin’i bir 
taşıtın içine binerken yardım ettiği resimlerden işaret ederek gösterilir. Şu sorular sorulur:
  Pipkin baloncudan ayrılıyor. Bu sefer hangi taşıtın içine biniyor?
  Pipkin sizce bu roketin içinde daha yükseğe mi, daha alçağa mı gidecek?

Çocukların yanıtlarının ardından diğer sayfalara geçilir.

Bu sayfa parmakla okuma yönü işaret edilerek okunur ve diğer sayfalara geçilir.
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Sayfa

15-16

Sayfa

19-20

Sayfa

17-18

‘‘Ay’a ulaşıncaya kadar uçmaya devam ettiler.’’ 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

‘‘Onlar da öyle yaptılar.’’ 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.

17 ve 18. sayfalar sadece okunur ve diğer 
sayfalara geçilir.

Öğretmen 15 ve 16.sayfaları okumadan önce aşağıdaki soruları sorar:
  Penguenimizin adı neydi? 
  Peki Pipkin’e /t/ sesiyle başlayan başka bir isim versek bu ne olabilir? (Çocuklara rehber 

olunur ve yanıtları dinlenir. Çocukların yanıtları öğretmen tarafından kaydedilir.)
  Pipkin şimdi nereye kadar geldi? Biz Ay ile ilgili bir kitap okumuştuk. (Öğretmen, “Ay’da” 

kitabını çocuklara tekrar göstererek sayfada Pipkin Ay’a geldiği için çocukların Ay’da kitabıyla 
ilgili neleri hatırladıklarını sorar.)
Çocukların diğer kitapla ilişkilendirme yapmalarına rehber olunduktan sonra 16. sayfa 
okunur. Çocuklarla hep birlikte ayağa kalkarak ay yürüyüşü yapılır. 17-18. sayfalara geçilir.

Öğretmen bu iki sayfayı okumadan önce çocukların anlatmalarına rehber olmak için şu 
soruları sorar.
  Pipkin’in hep merak ettiği soru……………………………….
  Pipkin astronotla Ay’a çıktıktan sonra nereye geri döndü?
  Eskimoların kardan yapılmış evlerine (Öğretmen parmağıyla igloyu gösterir.) biz ne isim 

veriyorduk?
  Pipkin artık evine döndü. Kimin yanında?
  Sizce Pipkin annesini özlemiş midir? Siz annelerinizi ne zaman özlüyorsunuz?

Çocukların yanıtlarına geri bildirim verilmesine ve yanıtların uzun cümlelerle genişletilmesine 
dikkat edilir. Ardından son sayfaya geçilir.
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Sayfa

21-22
Son sayfa

Arka Kapak

Son sayfa çocuklara okunarak öykü tamamlanır. Son sayfadan sonra öğretmen, çocuklara 
en arkadaki zarfın içindeki posteri çıkarır. Poster, sınıf kapısına asılarak okuma sonrasındaki 
oyun için bu posterden yararlanılır.

Öğretmen çocuklara arka kapağı gösterir. Arka kapaktaki metni çocuklara okuyarak okuma 
sonrasındaki canlandırma sürecine geçilir.

OKUMA SONRASINDA

 POSTERE BAK VE CANLANDIR

      “Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?” isimli kitabın arkasındaki zarfta bulunan poster, 
sınıfın kapısına ya da çocukların rahatlıkla görebilecekleri bir yere asılır. Çocukların 
posterde nereye dikkatlerinin yoğunlaşması gerektiğini anlamaları için öğretmen renkli 
bir kartondan ok işareti keser. Arkasına yapıştırıcı yapıştırarak ok sayesinde çocuklara 
posterdeki resimlere bakarak öyküyü canlandıracaklarını söyler.   
      Canlandırma sürecinde çocukların bazen Pipkin, bazen de gökyüzüne çıkarken 
karşılaştığı hayvan arkadaşları olacakları söylenir. Öğretmen öyküyü posterden okla 
işaret edip özetleyerek çocukların role girmelerine rehber olur. Böylece çocuklar öyküyü 
ve öyküde öğrendikleri yeni sözcükleri (penguen, teleskop, albatros, iglo ve soluk soluğa 
kalmak) tekrar etme fırsatını yakalarlar.
 Okuma sonrası süreç, okumanın hemen ardından olmak zorunda değildir. Gün içinde 
ya da o hafta içinde de canlandırma süreci planlanabilir. Böylece çocuklarla okuma 
sırasında çalışılan sözcükler tekrarlanmış olur. 
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TELESKOPLA BAKALIM 
GİZLİ SÖZCÜKLERİ BULALIM 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. Dikkatini çeken 
nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane 
olduğunu söyler.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler.)
Kazanım 9. Sesbilgisel farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.)
Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar. 
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte 
çizer.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Öğretmenin hazırlayacağı bir gökyüzü afişi (Bu afişe yıldızlar yapıştırılır. Yıldızların bir 
yüzüne de “top, tren, tost, tavuk, timsah, terlik, tarak, teleskop, tırtıl” sözcükleri yazılır.), 
çocukların kendi yaptıkları teleskoplar, A4 boyutunda altında isimleri yazılı olan, “top, 
tren, tost, tavuk, timsah, terlik, tarak, teleskop, tırtıl” görselleri (Görseller 9 adettir. Çocuk 
sayısına göre bu görsellerden bazıları çoğaltılır.)

Sözcükler 
Teleskop 

Kavramlar 
Başlangıç, ilk

Öğrenme Süreci
 Öğretmen etkinliğine başlamadan yıldızlı büyük afişi asacağı duvar ve çocukların 

oturdukları yer arasında mesafe olacak şekilde (Çocukların oturduğu yere en uzak duvara 
afiş asılabilir.) ayarlamalıdır.
 Öğretmen çocuklara “Gökyüzünde Neler Oluyor?” etkinliğinde yaptıkları teleskoplarını 

dağıtır ve bu sürede teleskobun ne olduğu üzerine çocuklarla sohbet eder. Geçmiş bilgiler 
hatırlanır.  
 Öğretmen çocuklara /t/ sesiyle başlayan sözcüklerin olduğu görselleri dağıtır. Çocuklardan 

görsellerin ne olduklarını söylemelerini ister. Görsellerin altında o görselin ismi kaç harften 
oluşuyorsa o kadar sayıda çizgi bulunmaktadır. 
 Çocukların dikkati görseller ve altındaki çizgilere çekilir. Öğretmen eline bir sayfa alır 

ve çocuklara görsellerin isimlerindeki harflerin tek tek çizgilerin üzerine yazıldığını söyler. 
Örneğin “top” sözcüğü 3 harfli olduğu için görselin altında 3 çizgi bulunmaktadır. 
Görsellerde “top, tren, tost, tarak, tavuk, timsah, terlik, teleskop, tırtıl” bulunmaktadır. 
Çocuklara sayfalardaki yazı ve resmin olduğu yerleri göstermelerini ister. Böylece 
çocukların yazıyla resimleri ayırt edip etmedikleri gözlemlenir. 
  Sonra öğretmen yıldızlı büyük gökyüzü afişini asar. Asarken oynayacakları oyunu 
anlatır. “Çocuklar, gökyüzünde birçok yıldız var. Her bir yıldızın altında gizli sözcükler var. 
Ben yıldızı kaldırınca herkes teleskobuyla sözcüklere bakacak. Bu sözcüklerin resimleri 
sizin önünüzde de var. Yıldızların altından çıkan sözcüklerin hangi sözcükler olacağını 
bulacağız ve hangi sesle başladığını söyleyeceğiz. 
 Bu sırada çocuklara teleskobun ne işe yaradığı tekrar sorulur. Teleskobun ne amaçla 

kullanıldığı tekrar hatırlatılır.
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 Öğretmen, çocuklarla üçten geriye sayarak bir yıldızın altında yazılı olan metni çocuklara 
okur. Yıldızların altında da /t/ sesiyle başlayan top, tren, tost, tavuk, timsah, terlik, tarak, 
teleskop, tırtıl sözcükleri yazılıdır. 
 Çocuklardan öğretmenin okuduğu sözcüğün önlerindeki sayfadan görselini bulmaları 

istenir. Kim bulduysa görseli arkadaşlarına göstererek öğretmenine verir. Bu sözcüklerin 
hepsi /t/ sesiyle başlamaktadır. 
 Ardından çocuklar isimleri yazılı olan görsellerin altında o sözcüğün harf sayısı kadar 

çizgilere görsellerin isimlerini nasıl yazıldığına bakarak yazarlar. Kaç harften oluştuğunu 
da sayarlar. 
             Örnek görsellerden bazıları: 

              

                                                                                 
 Tüm yıldızlar açıldıktan sonra oyun sonlanır.

Değerlendirme
 Öğretmen görselleri (/t/ sesiyle başlayan sözcüklerin yazılı olduğu görselleri) tekrar 

çıkarır ve sözcükler görünmeyecek şekilde çocuklara gösterir. 
 Öğretmen, “Şimdi sırayla yanıma gelip bir kart seçmenizi ve kartta yazılı olan sözcüğü 

inceleyip hangi sesle başladığını söylemenizi ve sözcüğün yazılı metninden sözcükteki 
T harfini göstermesini istiyorum.” der. 
 Çocuk kartını seçtikten sonra öğretmen sözcüğü okur ve çocuk hem sözcüğün 

başlangıç sesini söyler hem de T harfini gösterir.

Basitleştirme/Zenginleştirme
  Çocuklarla her görselin isminin altındaki sözcüklerin kaç harften oluştuğu sayılıp 

karşılaştırmalar yapılabilir. 
  Çocuklarla görsellerden bazıları seçilerek kısa öyküler oluşturulabilir. 
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Aile Katılımı
Ailelere aşağıdaki not gönderilir.
         “Sevgili anne babalar; bugün /t/ sesiyle başlayan sözcükleri görselleri eşliğinde 
bulmaya çalıştık. Sizler de çocuklarınızla evde /t/ sesiyle başlayan sözcükleri bulmaları 
için oyunlar oynayabilirsiniz. Bu sözcüklerin görsellerini kesip biriktirebilirsiniz.”

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
  Öğretmen başlangıç sesi /t/ olan sözcük kartlarını çocuğa gösterir. 
  Öğretmen yanına büyük T harfinin yazılı olduğu bir kart alır. (Öğretmen temin 

edecektir.) Öğretmen, “Şimdi seninle bu resimleri inceleyeceğiz. Sözcüğün önce hangi 
sesle başladığını bulalım. Ardından sözcüğün içinde yazan T harfini birlikte bulalım. 
Sözcüğü söyleyeceğim. Aynı zamanda dinle ve sözcük içindeki /t/ sesini fark etmeye 
çalış.” der. 
  İlk olarak “top” sözcüğü incelenir. 
  İlk kartla ilgili çalışmayı öğretmen kendisi yaparak model olur. Sonraki kartlardaki 

süreci çocuğun kendisinin yapmasını ister. 
  Çocukla tüm görseller çalışıldıktan sonra eline daha önceki etkinliklerde yaptığı 

teleskobu verilir. Görseller tekrar çocuğun görebileceği bir yere konulur. Grup 
etkinliğindeki gibi gökyüzü afişi ve arkalarında aynı sözcüklerin yazılı olduğu yıldızlardan 
yararlanılır. 
  Öğretmen çocuktan bir yıldız seçmesini ve teleskobuyla o yıldıza doğru bakmasını 

ister. Çocuğun seçtiği yıldızın arkasında yazan sözcük okunur. 
  Çocuk, yıldızın arkasında yazan sözcüğün görselini bulur yani eşleştirme yapar. 

Bu süreç 3-4 kez tekrar edilir. Ardından seçilen görsellerin isimleri çizgili yerlere çocuk 
tarafından yazılmaya çalışılır.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Çocukla birlikte /t/ sesiyle başlayan sözcükler yan yana dizilir. Öğretmen bazılarının 
isimlerini söyler. Çocuğa bu seçilen görselle ilgili özellikle ses bilgisini içeren sorular 
sorar. Örneğin “Bana teleskobu gösterir misin? Teleskop hangi sesle başlar? Başka 
/t/ sesiyle başlayan sözcükler söyler misin?” vb. Toplam 9 görsel içinden 4-5 tanesi bu 
şekilde çalışılır. 
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TELESKOPLA BAKALIM 
YILDIZLARI SAYALIM 

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri veya 
sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Yeni öğrendiği sözcükleri 
anlamlarına uygun olarak kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri:Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
“Teleskopla Bakalım Gizli Sözcükleri Bulalım” etkinliğinde kullanılan ve iplere takılan 
küçüklü büyüklü yıldızlar, materyal seti içerisinden “Yıldızları Topla” şarkısı, siyah bir karton. 

Sözcükler 
Artırma 

Kavramlar 
Az- çok, büyük küçük

Öğrenme Süreci
 Öğretmen, tüm çocukları görebileceği şekilde sınıf düzenini oluşturur. “Gökyüzünde 

Neler Oluyor?” isimli etkinlikle ilişkilendirerek önce CD’den teleskop fotoğraflarının olduğu 
sunumu açar. 
 Öğretmen, “Çocuklar biz daha önceki oyunlarımızda gökte neler olduğunu yakından 

görmek için ne yapmıştık, resimdeki fotoğrafın adı neydi?, Gökyüzünde neleri incelemiştiniz? 
Gökyüzündeki cisimleri yakından görmemizi sağlayan aracın ismi neydi?” gibi sorular ile 
çocukların daha önce öğrendiklerini hatırlamalarına rehber olur. ÖÖG olma riski gösteren 
çocuk cevap vermezse öğretmen çocuğa yönelerek soruları gerektiğinde tekrar sorar 
ve yanıtlaması için motive eder. Eğer çocuklar tek kelimelik cevaplar verirse öğretmen 
çocukların cevaplarını cümleler hâlinde söyleyerek genişletir.  Öğretmen aşağıdaki sözlerle 
daha önce öğrenilenleri tekrar eder.
 Öğretmen aşağıdaki sözlerle daha önce öğrenilenleri tekrar eder.

Ben bir astronot oldum
Teleskobumu kendim yaptım
Sonra gökyüzüne doğrulttum

Yıldızları incelemeye başladım
 Ardından öğretmen sınıfın tavanından aşağıya sarkıttığı iplerin ucuna küçüklü büyüklü 

yıldızlar yapıştırır. Çocuklara öğretmen materyal setinden “Yıldızları Topla” şarkısını açar.
Yıldızları topla

Haydi zıpla zıpla
Yetişelim yıldızlara
Haydi topla topla

Küçük yıldızlardan başla.

Haydi zıpla zıpla
Yetişelim yıldızlara
Haydi topla topla

Büyük yıldızlar sırada.
Topladıysan yeterince şimdi dur ve say.
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 Müziğin “Şimdi dur ve say.” bölümünde şarkı durdurulur çocuklar tavana yapıştırılmış 
küçük yıldızları çekerek toplarlar. Küçük boyuttaki yıldızlar sayılır ve bir masa üzerine 
konulur. Ardından şarkı tekrar açılır.

Haydi zıpla zıpla
Yetişelim yıldızlara

Topla büyük yıldızları
Şimdi dur ve say

 Yine “Şimdi dur ve say.” bölümünde şarkı durdurulur çocuklar tavana yapıştırılmış büyük 
yıldızları çekerek toplarlar. Büyük boyuttaki yıldızlar sayılır ve bir masa üzerine konulur.
 Çocuklar tüm yıldızları toplayınca önce küçük yıldızların hepsi çocuklarla siyah karton 

üzerine üst üste dizilir. Küçük boyuttaki yıldızlar tekrar sayılır. Ardından büyük boydaki 
yıldızlar da aynı siyah karton üzerine küçük yıldızların yanına üst üste dizilir ve tek tek 
sayılır. 
 Büyük ve küçük boy yıldızların miktarı birbirinden farklıdır. Çocuklardan hangi boyuttaki 

yıldızların az ve çok olduğunu söylemeleri istenir. 
 Çocuklarla birlikte büyük ve küçük yıldızlar ayrıldıktan sonra aşağıdaki yönergelerle 

çocukların basit toplama sürecini yapmalarına fırsat verilir.
         *Teleskobumla bir yıldız gördüm. Bir yıldız daha gördüm. Toplam kaç yıldız gördüm? 
(Öğretmen yıldızları göstererek süreci anlamalarını kolaylaştırır.)
         *Teleskobumla 2 tane yıldız görmüştüm, bir baktım 2 tanesi daha bulutların arkasından 
göründü. Toplam kaç yıldız gördüm? (Öğretmen yıldızları göstererek süreci anlamalarını 
kolaylaştırır.)
 Çocuklar sınıfın tavanındaki büyük ve küçük yıldızları tekrar sayarlar. Etkinlik bu şekilde 

sonlandırılır.
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Değerlendirme

 Öğretmen tekrar materyal setinden “Yıldızları Topla” isimli şarkıyı açar. Dinlemelerini 
ister. Ardından tüm grup daire olur öğretmen çocukların yaptıkları teleskoplardan birini 
çocuklara konuşma nesnesi olarak verir. Üzerine küçük ve büyük yıldızlar yapıştırılan 
siyah karton tavana asılır ve aşağıdaki yönergeleri verir ve soruları sorar.
 Tavana bakalım, kaç küçük yıldız varsa o kadar el çırpalım. (Kazanımlara ilişkin soru)
 Tavana bakalım kaç büyük yıldız varsa o kadar zıplayalım. (Kazanımlara ilişkin soru)
 Haydi teleskobu alan konuşsun. Büyük ve küçük yıldızları sayıp siyah kartona 

yapıştırdık. Hangisi daha fazlaydı? (Kazanımlara ilişkin soru)
 Teleskoplar ne işe yarar? (Betimleyici soru)
 Sizler bu yıldızları teleskobunuzla gözlemleyebilirsiniz, peki gökyüzünde yıldızlardan 

başka neleri gözlemleyebiliriz? (Betimleyici soru)
 Bu oyunda en çok hangi bölümde eğlendiniz? (Duyuşsal bir soru)
 Bir bilim insanı olsan gökyüzünde yıldızlardan başka neleri saymak isterdin? (Yaşamsal 

bir soru)  

Aile Katılımı

 Ailelere aşağıdaki yarım bırakılmış öykü yollanır. Çocuklarıyla birlikte tamamlayıp 
okula göndermeleri istenir.

Tarçın’ın Teleskobu
         Tarçın, Tolga’nın akıllı mı akıllı köpeğidir. Tolga ve Tarçın teleskobla bahçelerinde 
gökyüzünü inceleyip not defterlerine notlar yazarlar. Bir gün Tolga haberlerde gökyüzünde 
kayan yıldızları bu gece izleyebileceklerini öğrenir. Tarçın’ını da yanına alıp bahçeye 
çıkar. Kayan bir yıldız görebilmek amacıyla beklemeye başlarlar. Sonra  …….. (çocuklar 
ve aileleri birlikte tamamlar.)
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Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen basitleştirme basamağında birden beşe kadar olan rakamlar ile sayma 
pullarından yararlanarak yıldızları saydırarak yıldızlar ile toplama işlemi yaptırır. 
 Zenginleştirme basamağında ise sınıftaki oyuncaklar, renkli kalemler, boncuklardan 

da yararlanılarak ilk söylenen rakama belirtilen sayı kadar nesne eklemeleri istenir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Çocukla öğretmen öncelikle materyal setinde yer alan “Yıldızları Topla” şarkısını 
açarlar. Bu şarkı eşliğinde dans ederler. Öğretmen küçüklü büyüklü yıldızları iplere 
asarak çocuk erişebileceği şekilde tavana asmıştır. 
 Şarkı eşliğinde önce küçük sonra büyük boy yıldızlar toplanır. 
 Küçük boy yıldızlar yan yana dizilerek sayılır ve tek tek siyah bir kartona yine yan 

yana çocukla birlikte yapıştırılır. 
 Ardından büyük boy yıldızlar da aynı siyah kartonda farklı bir sıraya yan yana 

yapıştırılır. Çocuk her iki boy yıldızdan kaçar tane olduğunu sayar. 
 Öğretmen bu sefer çocuğa yine teleskop verir ve aşağıdaki yönergeleri 

gerçekleştirebilmesi için ona rehber olur. 

Teleskobumla gökyüzüne baktım. 3 küçük yıldız gördüm. (Öğretmen yıldızları siyah 
karton üzerinden gösterir ve 3 küçük yıldızın üzerine kırmızı kartondan kesilmiş daireleri 
yapıştırır.) Teleskobumla tekrar baktım. Bu sefer 1 küçük yıldız daha gördüm. (1 küçük 
yıldıza daha kırmızı daire yapıştırır.) Bu gece acaba toplam kaç yıldız gördüm? (Çocuktan 
kırmızı daireli yıldızları sayıp 4 yanıtını vermesi beklenir. 

Yıldızlarla toplama süreci 3-4 farklı toplama işlemi yönergesinden sonra sonlandırılır. Bu 
süreçte çocuğun toplama işlemini yapabilmesini kolaylaştırmak için kırmızı dairelerden 
yararlanılır.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Grup etkinliğinin değerlendirme sürecinden bireysel uygulamanın değerlendirilmesi 
sürecinde de yararlanılır. Aşağıda tekrar yazılmıştır. 

Öğretmen tekrar materyal setinden “Yıldızları Topla” isimli şarkıyı açar. Dinlemelerini 
ister. Ardından tüm grup daire olur. Öğretmen, çocukların yaptıkları teleskoplardan birini 
çocuklara konuşma nesnesi olarak verir. Üzerine küçük ve büyük yıldızlar yapıştırılan 
siyah karton tavana asılır ve aşağıdaki yönergeleri verir ve soruları sorar.
 Tavana bakalım, kaç küçük yıldız varsa o kadar el çırpalım. (Kazanımlara ilişkin soru)
 Tavana bakalım, kaç büyük yıldız varsa o kadar zıplayalım. (Kazanımlara ilişkin soru)
 Haydi teleskopu alan konuşsun. Büyük ve küçük yıldızları sayıp siyah kartona 

yapıştırdık. Hangisi daha fazlaydı? (Kazanımlara ilişkin soru)
 Teleskoplar ne işe yarar? (Betimleyici soru)
 Sizler bu yıldızları teleskobunuzla gözlemleyebilirsiniz, peki gökyüzünde yıldızlardan 

başka neleri gözlemleyebiliriz? (Betimleyici soru)
 Bu oyunda en çok hangi bölümde eğlendin? (Duyuşsal bir soru)
 Bir bilim insanı olsan, gökyüzünde yıldızlardan başka neleri saymak isterdin? 

(Yaşamsal bir soru)  
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ÇORBAM TARHANA 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Drama ve Fen 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne, durum, olayla ilgili tahminde bulunur. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayla ilgili tahminini söyler.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen veya 
eklenen nesneyi söyler.)
Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. 
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, 
isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ 
izlediklerini başkalarına anlatır.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Materyal seti içerisinde “Taze Çorbam” isimli öykü ve görseli, “Tarhana Çorbası” isimli 
şarkı, tarhana yapımındaki yiyeceklerin resimlerinin olduğu bileklikler, büyük bir tencere, 
manav önlüğü, dil çubuğuna yapıştırılmış soru işareti görseli.

Sözcükler
Tarhana çorbası 

Kavramlar 
Sağlıklı, taze

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa mutfak önlüğü takarak gelir. Elinde kepçe ve tencere varmış gibi yaparak 

çorba karıştırma canlandırması yapar. Çocuklara, neyi canlandırdığını sorar ve çocukların 
tahminlerini dinler. 
 Öğretmenlerinin çorba karıştırdığını anladıklarında çocuklara “Bu hangi çorba olabilir?” 

diye sorulur. Öğretmen, çocukların tahminlerini dinler. Ardından materyal setinden bir 
yüzünde öyküde anlatılan görsel, diğer yüzünde de metnin yazılı olduğu materyali alır 
ve çocuklara görseli göstererek birazdan okuyacağı kısa öykünün neyle ilgili olduğunu 
anlatmalarını ister. 
 ÖÖG olma riski gösteren çocuk anlatamazsa öğretmen, çocuğun adını kullanarak 

tahmin etmesini ister. “Resme bak, sence okuyacağım öykü neyle ilgili olabilir?” Öğretmen 
bu şekilde çocukların tahminlerini dinledikten sonra “Evet çocuklar, şimdi öykümüzü 
okuyacağım, beni dinleyin.” der ve “Taze Çorbam” isimli metni okumaya başlar.

Taze Çorbam

“Soğuk bir kış günüydü. Pencereden yağan karı izliyordum. Lapa lapa yağan karla her yer 
bembeyaz bir örtü gibi kaplanmıştı. Birden kapı çaldı. Heyecanla kapıya koştum, acaba 
gelen kimdi bu saatte? Gelen babamdı. Babam öksürerek içeri girdi ve bana seslendi. 
Tarık, “Ben çok hastayım, annen nerede?” diye sordu. “Annem kitap okuyor.” dedim. 
Annem sesimizi duymuş olmalı ki hemen odaya geldi. Babamın hastalandığını biliyordu 
ve “Sıcacık taptaze tarhana çorbası ve tarçınlı sütlaç yaptım. Bunları yersen kendini iyi 
hissedebilirsin.” dedi. Babam tarhana çorbasını içti ve uyumak için odasına geçti. Tarçınlı 
sütlacı uykudan uyanınca yiyecekti.”
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 Öğretmen metni okuduktan sonra gerekli olduğunu düşünürse tekrar okur. Okuma 
işlemini tamamladıktan sonra çocuklardan eksik yerleri hatırlayıp tamamlamalarını ister. 
Bu sefer metinde bazı sözcükleri söylemez, durur ve çocuklardan tamamlamaları beklenir. 
Bu aşamada metin şu şekilde okunur:

Taze Çorbam
“Soğuk bir kış günüydü. Pencereden yağan ……………...karı (Çocuklar tamamlasın.) 
izliyordum. Lapa lapa yağan karla bembeyaz bir örtü gibi kaplanmıştı her yer. Birden kapı 
çaldı. Heyecanla kapıya koştum, acaba gelen kimdi bu saatte? Gelen …….(Çocuklar 
tamamlasın.) babamdı. Babam öksürerek içeri girdi ve bana seslendi.  …….(Çocuklar 
tamamlasın.) Tarık, “Ben çok hastayım, annen nerede?” diye sordu. ‘‘Annem,..........
(kitap okuyor), dedim. Annem sesimizi duymuş olmalı ki hemen odaya geldi. Babamın 
hastalandığını görünce, “Sıcacık taptaze …….(Çocuklar tamamlasın.) tarhana çorbası ve 
…….(Çocuklar tamamlasın.) tarçınlı sütlaç yaptım. Bir tabak içersen hiçbir şeyin kalmaz.” 
dedi. Babam …….(Çocuklar tamamlasın.) tarhana çorbasını içti ve uyumak için odasına 
geçti. Tarçınlı sütlacı uykudan uyanınca yiyecekti.”

 Öğretmen metni okurken çocukların tamamlamaları için her durduğu yerde vurgu ve 
tonlamalarına dikkat eder. Toplam 7 farklı yerde durur ve çocuklardan uygun sözcükleri 
söylemelerini ister. Durduğu anda eline dil çubuğuna yapıştırılmış soru işareti görselini alır 
ve havaya kaldırır. Böylece çocuklar eksik olan sözcüğü tamamlayacaklarını daha rahat 
anlarlar. 
 Bazı yerlerde çocuklara ipucu sunabilir. Bu yol, ÖÖG olma riski gösteren çocuklar için 

de etkili olacaktır.

Örneğin; Babam öksürerek içeri girdi ve bana seslendi.  …….(çocuklar tamamlayacak) 
Tarık, “Ben çok hastayım, annen nerede?” diye sordu.

Yukarıdaki cümlede çocukların “Tarık” ismini hatırlamaları beklenmektedir. Çocuklara 
ipucu olarak, “Çocuğun ismi /t/ sesiyle başlıyordu” denilebilir. Öğretmen öykü tamamlama 
bittikten sonra metinde geçen tarhana çorbası hakkında konuşur. 

Tarhana çorbası: Genellikle yapımı uzun süren, toz şeklinde olan ve sıcak suyun içinde 
kaynatılarak pişirilen lezzetli bir çorbadır. Kış aylarında insanları hastalıklardan korur.
 Öğretmen tarhana çorbası ile ilgili verdiği kısa bilgiden sonra ‘Bugün tarhananın nasıl 

yapıldığını yani tarifini öğrenelim, diyerek I. Etkinlik paketindeki “Aşçı” adlı etkinlikte 
oluşturdukları üzerinde çocukların isimleri yazan şapkaları çocuklara dağıtır. “Haydi 
bakalım şimdi hepimiz birer aşçı olduk.” der.  
 Öğretmen çocuklardan daire olmalarını ister. Ortaya büyük bir tencere konulur. Öğretmen 

aşağıdaki şarkı eşliğinde tarhana yapacaklarını söyler.  
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Tarhana Çorbası

Canın isterse çorba 
Yapabilirsin kolayca
En güzel çorba tarhana
Isıtır seni kış boyunca

Manava koşalım
Sebzelere bakalım
Tazelerini alalım
Poşetlere koyalım
Tek tek tartalım

Eve gelip yıkayalım
Tencerede haşlayalım
Tarhanayı karıştıralım
Tabak tabak kaşıklayalım

 Önce çocuklarla hep birlikte manava gitme canlandırması yapılır. Manav rolünde ÖÖG 
olma riski gösteren çocuk olabilir. Manav olarak diğer çocuklara önünde bulunan tarhana 
malzemelerinin yiyecek bilekliklerini takar. Bu süreçte öğretmen tüm çocuklara rehber olur. 
 Çocuklar sırayla manavın önünden tarhananın içine konulabilecek hangi yiyecekler varsa 

manav rolündeki çocuktan istedikleri yiyecekleri seçerler. Çocukların bileklerine tarhana 
içine konulabilecek, domates, biber, soğan, yoğurt, maya, un, tuz ve su resimleri takılır.  
 Manavdan alınan malzemeler sonrasında çocuklar tencerenin çevresinde daire olurlar. 

Öğretmen sırayla hangi malzemelerin tarhana içine konduğunu söyler. Öğretmen aşağıdaki 
gibi sırayla malzemeleri sayar. Bu malzemeler büyük bir kâğıtta yazılıdır ve öğretmen 
sırayla okur: Domates, biber, soğan, yoğurt, maya, un, tuz, su.
 Çocuklar kollarındaki bilekliklere göre tencerenin etrafında sırayla el ele tutuşup daire 

olurlar. 
 Öğretmen aşçı olarak malzemeleri karıştıracağını söyler. Materyal setinden “Tarhana 

Çorbası” isimli şarkı açılır. Çocuklar şarkı eşliğinde el ele dans ederler. 
 Öğretmen arada karıştırmayı durdurur ve tarhananın içine koyduğu malzemelerin eksik 

olup olmadığını kontrol edeceğini söyler. Karıştırmayı durdurup hangi çocuğun kafasına 
dokunursa çocuğun bilekliğinde hangi yiyecek varsa “Domates tencerede, tuz tencerede 
vb.” der. Böylece karıştırma sırasında her çocuğa hangi yiyecek olduğu sorulmuş olur.
 Öğretmen yeterince karıştırdıktan sonra çocukların yerlerine oturmalarını ister. “Evet 

çocuklar, tarhana hamurumuz 3-4 gün boyunca unla yoğurduktan sonra ekşimeye 
başlayacak sonra iri parçalar hâlinde koparıp güneş gören bir yerde kurutacağız.” der. 
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Değerlendirme

 Çocuklarla aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci gerçekleşir:
 Bugün hangi çorbayı pişirmeye çalıştık? (Betimsel bir soru)
 Tarhana çorbasının içine neler koyduk? (Betimsel bir soru)
 Siz en çok hangi çorbayı seviyorsunuz? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
 Tarhana çorbasının içine koyduğumuz yiyeceklerden en çok hangisinin tadını 

seviyorsunuz? (Duyuşsal bir soru)
 Bugün sizlere okuduğum öyküde kimler vardı? (Kazanımlara ilişkin bir soru)

Aile Katılımı

  Öğretmen bugün sınıfta tarhana yaptıklarını mümkünse bir akşam evde tarhana 
çorbası pişirmelerini ister. Ailelerin çorbayı pişirirken tarhananın içinde neler olduğunu 
sormalarını da ister.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen basitleştirme aşamasında videodan tarhana yapımını izletebilir.
 Zenginleştirme basamağında ise çocuklar tarhana yapımını tamamladıktan sonra ikili 

gruplara ayrılır. Her grup birbirine tarhananın tarifini anlatır. Bu etkinlik grupların tüm 
sınıfa anlatması şeklinde de gerçekleştirilebilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen sınıfa aşçı şapkası ile girer ve çocuğun adının yazılı olduğu şapkayı aşçı 
etkinliğindeki şarkıyı söyleyerek çocuğun kafasına takar. Ardından çocuk ile karşılıklı otur. 
Çocuğa, “Sana bir öykü anlatacağım.” der ve metne ilişkin görseli çocuğa göstererek 
öykünün ne ile ilgili olduğunu tahmin etmesini ister.  
 Çocuğun tahminlerini dinler ve eğer çocuk tahmin edemezse ipucu verir. Yine çocuk tek 

kelimelik tahminlerde bulunursa öğretmen çocuğun yanıtını genişletir. 
 Öğretmen çocuğun tahmin etmesini sağladıktan sonra metni okur. Gerekli görürse metni 

birkaç kez daha okuyabilir. 
 Okuma işlemi tamamlandıktan sonra öğretmen çocuktan öyküyü anlatmasını ister. Bu 

aşamada çocuk öyküyü anlatamaz ise öğretmen öykü ile ilgili sorular sorarak çocuğun 
öyküyü anlatmasını destekler. 
 Çocuk öyküyü anlattıktan sonra öğretmen tarhana ile ilgili kısa bilgiler verir. Ardından 

öğretmen, “Aşçı hanım/bey bugün tarhana yapmaya ne dersin?” der. 
 Tarhananın içine konulan malzemelerin resimleri çocuğa gösterilir. Öğretmen çocuğa tek 

tek malzemelerin neler olduğunu söylemesi sırasında rehber olur. 
 Ardından çocuktan tarhana için gerekli olan malzemeleri saymasını ister. Bu aşamada 

çocuk bağımsız olarak sayamazsa öğretmen malzemeleri göstererek ipucu verir. Ardından 
öğretmen ve çocuk materyal seti içerisinden “Tarhana Çorbası” isimli şarkıyı dinleyerek 
canlandırma yapmaya başlarlar.  
 Canlandırmadan sonra öğretmen çocuğa tarhanayı nasıl yaptıklarını anlatmasını 

söyler. Çocuk bu basamakta zorlanıyor ise öğretmen önce kendi anlatır ardından çocuğun 
anlatmasını ister. Çocuk tarhananın nasıl yapıldığını anlattıktan sonra etkinlik tamamlanır 
ve değerlendirme aşamasına geçilir.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Öğretmen tarhananın içine konulan yiyeceklerin görsellerini çocuğa gösterir. 
İsimlendirmesini ister.
 Tarhana Çorbası isimli şarkı çocukla birlikte dans edilerek söylenir.
 Çocuğa en çok hangi çorbayı sevdiği sorulur. 
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YOLDA EĞLEN 
BAHÇEDE DİNLEN 

Etkinlik Çeşidi: Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını 
sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.)
Kazanım 9. Sesbilgisel farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.)

Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Materyal seti içinde farklı etkinliklerde yer alan A4’ün yarısı boyutunda görseller: 
Teleskop, tartı, tencere, terlik, top, timsah, ay, astronot, ejderha, emzik, eşek, roket, 
öğretmenin değerlendirme sürecinde yararlanması için renkli kartonlardan yaptığı T harfi.

Sözcükler 
Teleskop, tartı, tencere, terlik, top, timsah, ay, astronot, ejderha, emzik, eşek, roket 
(Bu sözcükler içinden, çocukların hatırlayamadıklarıyla ilgili öğretmen, oyunun akışını 
bozmadan bilgilendirme yapar.)
 
Kavramlar 
Hızlı-yavaş

Öğrenme Süreci
  Öğretmen çocuklara bahçeye çıkacaklarını söyler. Ancak bahçeye çıkana kadar bir oyun 

oynayacaklarından söz edilir. Bu oyunun adı “Yolda Eğlen, Bahçede Dinlen” oyunudur. 
  Öğretmen sınıfın önünden bahçeye çıkana kadar /t/ sesiyle başlayan ve başlamayan 

bazı nesnelerin, eşyaların ya da hayvanların görsellerini yere istediği sırayla yapıştırır. 
Çocuklar /t/ sesiyle başlayan görsellere sıra geldiğinde öğretmenin söylediği hareketleri 
yaparlar. 
  Diğer görsellerin ne olduğunu söyleyerek o görselin üzerinden sadece zıplayarak 

diğerine geçerler. Asıl kural, /t/ sesiyle başlayan sözcüklere sıra geldiğinde öğretmenin 
söylediği farklı hareketleri yapmaktır. 
  Öğretmen çocuklara, /t/ sesiyle başlayan sözcüklere sıra geldiğinde el çırp, bir arkadaşını 

yanağından öp, 4 kere zıpla vb. yönergeleri verebilir. Öğretmen yönergelerini çocuklara 
söylerken, “Hızlıca el çırp.” ya da “Yavaşça panolara kadar yürü ve tekrar geri gel.” gibi 
yönergelerle hızlı-yavaş kavramlarını oyun içinde kullanır.  
  Öğretmen görsellerle oluşturduğu yolda /t/ sesiyle başlayan şu sözcükler yer alır: top, 

tren, tost, tavuk, timsah, terlik, tarak, teleskop, tırtıl. Bu sözcükler öğretmen materyal 
seti içerisinde “Teleskopla Bakalım Gizli Sözcükleri Bulalım” etkinliğinde de kullanılan 
görsellerdir. Bu sözcüklerden anlamları bilinmeyen varsa öğretmen oyunun başında 
çocuklara görsellerini göstererek neler oldukları ve özellikleri hakkında konuşulur.  
  Öğretmenin görsellerle oluşturduğu yolda /t/ sesiyle başlamayan diğer sözcükler ve 

görseller de şunlardır: ay, astronot, ejderha, emzik, eşek, roket. (Bu sözcükler diğer etkinlik 
paketlerinde de yer almaktadır. Böylece çocuklar bu sözcükleri de bu oyunla hatırlama 
fırsatı yakalarlar.) 
  Oyunda her çocuk sırayla oynar. Çocuklar görselli olan yolu tamamlayınca bahçeye 

çıkıp öğretmenleriyle birlikte istedikleri gibi başka oyunlar oynamaları için rehberlik edilir.
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Değerlendirme

 Çocuklar görselli yolu geçip bahçeye çıktıklarında öğretmen kendi oyunlarına 
başlamadan önce çocukların halka olmasını ister. Ellerine büyükçe bir kartondan kendi 
yaptığı T harfi görselini verir. Eline T harfi görselini alan sırayla /t/ sesiyle başlayan 
sözcükler söyler.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 /t/ sesiyle başlayan görseller azaltıp, çoğaltılabilir.
 Öğretmen eline bir zil alır. Zili çaldığında çocuk hangi görselin üzerinde ise başlangıç 

sesini söyler.
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Aile Katılımı

Çocuklar aileleriyle birlikte aynı oyunu evde de bir odadan diğerine giderken oynayabilirler. 
Bunun için öğretmen ailelere oyunun nasıl oynandığıyla ilgili bir not gönderebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi

Etkinlik, bireysel olarak uygulanmak istendiğinde grup oyunundaki gibi oynanabilir ve 
değerlendirilebilir.
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SEBZELERİ BULALIM 
TARHANAYI YAPALIM 

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. 
(Göstergeler: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama işlemini yapar. 
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.)

Dil Gelişimi
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.  
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında 
bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini 
söyler.)

Motor Gelişim
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Ailelerden istenen 4 adet tencere, materyal seti içerisinden tarhana yapımındaki yiyeceklerin 
resimlerinin olduğu bileklikler, tarhana yapımında kullanılan sebzeler (Ailelerden istenecek), 
materyal setinden “Tarhana Çorbası” isimli şarkı.

Sözcükler 
Tarhana
 
Kavramlar 
Eksik, Az çok

Öğrenme Süreci
  Öğretmen bir gün önceden ailelerden domates, biber, soğan ve poşetlere konulmuş 

un ve 4 adet tencere isteyerek etkinlik gününde bu malzemeleri (sebzeleri) sınıf içinde bir 
yerde saklar. 
  Öğretmen  “Çocuklar bugün tarhananın nasıl yapıldığını yani tarifini öğrendik” diyerek 

sınıfı dörderli gruplara ayırır ve her gruba bir “Aşçı” seçerek aşçı şapkalarını bu çocuklara 
dağıtır. 
  Daha sonra aşçı olan çocukları çağırarak kendi gruplarına ait sebzelerden sınıfın içine 

kaçar tane saklandığını söyleyerek gruplarındaki diğer üyelerle bu bilgiyi paylaşmamalarını 
söyler. 
  Ardından her gruba farklı renkte olan ve tarhana yapımında kullanılan yiyeceklere ait 

bileklikleri dağıtarak (kırmızı domates, yeşil biber, mor soğan) “Çocuklar şimdi bir oyun 
oynayacağız.’’ 
  Öğretmen çocuklara oyunu anlatır: Şimdi her grup bilekliklerindeki sebzeleri sınıfta 

saklandıkları yerlerden verilen süre içinde bularak tencerelere koyup aşçılarına teslim 
etsinler.  Herkes grupları ile sınıfın kenarında sıraya geçecek ve kendi sırası gelene kadar 
diğer grubun etkinliğini bitirmesini bekleyecek. 
  Öğretmen materyal setinden “Tarhana Çorbası” isimli şarkı açılır. Öğretmen birinci grup 

için kronometreyi başlatır ve süre bitmeden grubun kendi sebzelerini bularak tencereye 
koyması istenir. Bu esnada diğer gruplar tempo tutar.
  Süre bitiminde bu grubun aşçısının tencere içindeki sebzeleri sayması istenir, bulunmayan 

sebze sayısı kâğıda not alınır. Etkinliğe diğer grupların kendi sebzelerini bulmaları ile 
devam edilir.
  Oyun tamamlandıktan sonra öğretmen çocuklardan daire olmalarını ister. Ortaya konulan 

büyük leğene her gruba ait sebzeler teker teker sayılarak konulur. Sebze miktarının arttığı, 
çoğaldığı, fazlalaştığı belirtilir. Her yiyecek eklendiğinde tencere işlevini gören leğendeki 
yiyecekler sayılır. Böylece arttırma süreci çocuklarla çalışılır.
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Değerlendirme
 Aşağıdaki değerlendirme soruları ile süreç değerlendirilir.
 Bugün hangi çorba için sebzeler topladık? (Betimleyici bir soru)
 Arkadaşlarınızla birlikte sebzeleri nerelerde buldunuz? (Betimleyici bir soru)
 Topladığınız sebzelerden en çok hangisini seviyorsunuz? (Duyuşsal ve yaşamla 

ilişkilendirme sorusu)
 Toplam kaç tane domates, biber ve soğan topladık? (Kazanımlara İlişkin bir soru)

Aile Katılımı
 Öğretmen aile katılımı için etkinliği yapmadan bir gün önce ailelerden tarhana yapmak 

için gerekli olan malzemeleri ister. Her aile bu malzemelerden birini sınıfa getirir.
 Ailelerden evdeki eşyalar, sebzeler, meyveler ile  artırma işlemini çocuklarıyla 

çalışmaları istenir.
 İki üç gün önceden aşağıdaki not ailelere gönderilir.

Sevgili Anne, babalar,
Okulda tarhana çorbasıyla ilgili bir oyun oynayacağız. Sizden tarhana çorbasının içine 
konulan notta iliştirdiğim yiyeceği mümkünse okula göndermenizi rica ediyoruz. 

Basitleştirme/Zenginleştirme
 Basitleştirme basamağında, çocuklar üçerli gruplara ayrılarak her gruba bir sebze 

ismi verilir. Öğretmen her grubun farklı sayıda sebze resimleri çizmelerini ve boyadıktan 
sonra bu resimleri keserek plastik kutulara koymalarını ister. Çocuklar sınıfın ortasına 
gelir, öğretmen kesilen tüm sebze resimlerini sınıfın ortasına bırakarak çocukların 
karışık resimler içinden kendi gruplarına ait olan sebzeleri ayırmalarını ister. Ardından 
her gruba ait sebzelerden kaç tane çizdiklerini tahtaya yazar. 
 Zenginleştirme basamağında ise, öğretmen basitleştirme aşamasında çocukların 

renkli kalemlerinden yararlanabilir. Çocukları 2’şerli gruplara ayırır. Her gruba bir renk 
verir ve sınıftaki kendi renklerine ait olan kalemleri bulmalarını ve saymalarını ister. 
Sebzeler yerine renkli kalemler kullanılır. Fakat bu süreçte etkinlik bağlamı değiştirilir. 
Örneğin oyun, bir kırtasiyede geçiyormuş gibi kurgulanabilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen, çocuk ile karşılıklı oturur. Öğretmen aşçı olur. Materyal setinden “Tarhana 
Çorbası” isimli şarkı dinletilir.
 Tarhananın içine konulan malzemelerin görsellerini çocuğa gösterir ve malzemelerin 

eksik/az olduğunu manava giderek tekrar almaları gerektiğini söyler. 
 Çocuğa tek tek malzemelerin neler olduğunu söylemesi sırasında rehber olur. 

Ardından çocuktan tarhana için gerekli olan malzemeleri hatırladığı kadarıyla saymasını 
ister. Bu aşamada çocuk bağımsız olarak sayamazsa öğretmen malzemeleri göstererek 
ipucu verir. 
 Öğretmen çocuğa bu sebzelerle ilgili sorular sorar: “Kaç tane soğan vardı? Şimdi 

bir tane daha ekleyelim, kaç tane soğan aldın?” cevaplar alındıktan sonra etkinlik 
tamamlanır ve değerlendirme aşamasına geçilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Öğretmen tarhana için gerekli olan sebze resimlerini masaya sıralar. Çocuğun masanın 
diğer tarafındaki tencereye bu malzemeleri sayarak koymasını ister. Değerlendirme 
boyunca çocuğun hangi işlemi yaptığının farkında olmasını, işlem hızını, kaç kez hatalı 
işlem yaptığını, otomatik cevap verme sayısı ve süresini gözlemleyerek not alınır.
 Oyunumuzda hangi malzemeleri kullandık?
 Bu sebzeleri hangi çorbayı pişirmek için koyduk?
 Tencereye sebzeleri neden koyduk ?
 Tencereye başka ne koyabilirdik?
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4.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Sevgili Öğretmenlerimiz; 
dördüncü etkinlik paketimizde, toplam 6 farklı 
etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinlikler bazen 

birbirinin devamı niteliğindedir ve içinde /i/ sesiyle 
başlayan sözcükler yer almaktadır. 

Eğlenceli uygulamalar, keyifli oyunlar dileriz.
.
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İPEK BÖCEĞİ 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Fen 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. 
(Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.)

Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. 
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, 
isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili 
sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Materyal seti içinden “İpek Böceği” isimli kısa öyküye ait 4 adet olay sıralama kartı, 
değerlendirme süreci için bir A4 kâğıda renksiz çizilmiş ipek böceğinin kelebeğe dönüşme 
süreci (3 adet resim)

Sözcükler 
İpek böceği, koza
 
Kavramlar 
İçinde, dışında

Öğrenme Süreci
  Öğretmen çocukların U düzeninde oturmalarını ister. “Şimdi size kısa bir öykü anlatacağım. 

Size öykünün başlığını okuyacağım herkes beni dikkatlice dinlesin, İpek Böceği” der. 
Ardından çocuklara, ‘‘Sizce bu öykü neyle ilgili olabilir?’’ diye sorar. Tüm çocukların 
yanıtlarını dinler. Eğer ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap vermezse ona ayrıca sorar. 
‘‘Sence bu öykü neyle ilgili?’’ der. Bu şekilde tüm çocukların katılımını destekler. Ardından 
öğretmen aşağıdaki metni okur.

İPEK BÖCEĞİ
O gün öğretmen tüm çocukları bahçeye çıkarır. “Şimdi herkes ayakkabılarını çıkarsın ve 
çimlerin üzerinde yürümeye başlasın.” der. Çocuklar ayakkabılarını çıkarır ve çimlerin 
üzerinde yürümeye başlarlar. 

İpek ve İnci dut ağacını görürler ve o ağacı incelemeye başlarlar. Tam da o sırada İnci, ipek 
böceğinin kozasını görür. Çok merak eder ve öğretmenine,“ Öğretmenim, bu nedir? diye 
sorar. Öğretmen, “bu bir ipek böceği kozası.” der. Çocuklar bu kozanın içinde ne olduğunu 
çok merak ederler. Hem öğretmen hem de çocuklar araştırmaya karar verirler.
 
İnci eve gider gitmez babasına sorar. Babası ona ipek böcekleriyle ilgili bir kitap verir. İnci, 
ipek böceği ile ilgili kitabı okumaya başlar.
 

  Öğretmen metni okuduktan sonra çocukların ellerine sınıftaki oyuncaklardan seçtiği bir 
konuşma nesnesi verir. Konuşma nesnesini alan çocuk, öğretmenin de yönlendirmesiyle 
öyküyü tamamlamaya yönelik fikirlerini paylaşır. Bunun için öğretmen aşağıdaki sorulardan 
yararlanabilir.

Sizce İnci araştırırken neler öğrendi?
İnci neden şaşırmış olabilir? 
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  Öğretmen çocukların cevaplarını dinler ve gerekli durumlarda tek kelimelik cümleleri 
daha uzun cümleler hâline getirerek çocuklara model olur. 
  Öykü tamamlama süreci bittikten sonra çocuklara öyküye ait 4 adet sıralama kartı 

gösterilir. Çocuklardan kartları incelemeleri istenir. Bunun için çocuklar 4 gruba ayrılır.
  Her grup kendi arkadaşlarıyla 3-4 dakika kendi kartını inceler. Ardından tüm gruplara 

kartlarını anlatırlar.
  Anlatma sürecinde öğretmen akışı sağlamak için çocuklara 5n1k soruları (ne, neden, 

nerede, ne zaman, nasıl ve kim soruları) eşliğinde rehber olur. 
  Ardından öğretmen “İpek Böceği” isimli öyküyü kartların hangisinin anlatıldığını çocuklara 

belli edecek şekilde tekrar okur. Sırası gelen grup kartını olayların oluş sırasını düşünerek 
dizer. 
  Tüm gruplar kartlarını dizdikten sonra öğretmen kartların yerini değiştirir ve bu sefer 

çocuklardan bazılarına söz hakkı verir. Olayları oluş sırasına göre yani öykü kartlarını 
dizmelerini ister. Bu süreçte ÖÖG riski olan çocukla da bireysel olarak çalışılabilir. 
  Gün içinde öğretmen, farklı çocuklara söz hakkı tanır. 

Değerlendirme

  Öğretmen ipek böceğinin kelebeğe dönüşüm aşamasını içeren görsellerin olduğu 
çalışma kâğıdını çocuklara dağıtır. Çocuklardan sıralı bir şekilde boyamalarını ister.

Aile Katılımı 

  Öğretmen, ailelere evde ipek böceğinin nasıl kelebeğe dönüştüğünü sormalarını 
çocuklarına anlattırmalarını rica eder.
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Basitleştirme/Zenginleştirme 

 Öğretmen basitleştirme aşamasında olay sıralama kartlarının sayısını azaltabilir. 
 Zenginleştirme basamağında ise öğretmen, ipek böceğinin kelebeğe dönüşme 

sürecini drama yöntemi ile canlandırma yapmalarına rehber olabilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi 

 Öğretmen grup uygulamasını aynı şekilde uygular. Ancak öğretmen bireysel öğretimde 
daha fazla model olabilir ve daha sık pekiştireç kullanabilir.
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HARF BULMACASI 

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık 
(Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken 
nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni 
durumlarda kullanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar. 
Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.) 
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.)
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.)

Motor Gelişim
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik 
ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)

Alan: Erken Okuryazarlık



127

Materyaller
Materyal seti içinden /i/ sesi ile başlayan ve üzerlerinde isimleri yazan sözcük kartları ve bu 
sözcük kartlarını oluşturan harfler (her kelime için ayrı olmalı) (iz - iki – inek – İpek – incir 
– iskelet), materyal setinden hareketli bir şarkı

Sözcükler 
İskelet
 
Kavramlar 
Hızlı-yavaş

Öğrenme Süreci
 Öğretmen elinde iskelet resmi ile çocukların yanına gelir. 

“Elimdeki resmin ne olduğunu bilen var mı?” diye sorar.
 Resmi incelemek için çocuklar elden ele resmi gezdirirler. Daha sonra iskeletin ne olduğu 

açıklanır.

İskelet: Kemiklerimiz bir araya gelip iskeleti oluştururlar. İskelet sayesinde insanlar ve 
hayvanlar ayakta dururlar.

 İskelet sözcüğü ile ilgili konuşulduktan sonra öğretmen çocuklarla birlikte “İskelet Dansı” 
yapmaya çalışır. Bu süreçte öğretmen çocuklara rehber olur. Çocuklarla birlikte hareketler 
belirlenir. Dans ederken öğretmen çocuklara hızlı ve yavaş sözcüklerini söyleyerek onları 
yönlendirir. 
 Dans etme süreci bittikten sonra öğretmen çocukları üç gruba ayrılmaları için yönlendirir. 
 Her gruba /i/ sesi ile başlayan bir sözcük kartı verilir. Üzerinde ne yazdığı okunur. 

Çocuklar kum saati dolana kadar sözcük kartlarını incelerler. Sözcük kartları masanın bir 
ucunda durur ve masanın diğer ucunda da o sözcüğü oluşturan harfler yer alır. Çocuklar 
sözcük kartlarını inceledikten sonra sözcükleri oluşturan harfleri masanın diğer ucundan 
bulup uygun şekilde sıralamaya çalışırlar. 
 Çocuklar sözcükleri oluşturduktan sonra öğretmen sözcükleri uzatarak söyler. (iiiiki) 

Sözcüğü söyledikten sonra çocuğun oluşturduğu sözcükten /i/ harfini kaldırır.  Bu şekilde 
oluşan sözcüğü öğretmen çocukla birlikte söyler. (İki-ki) 
 Tüm sözcükler yukarıda anlatıldığı şekilde çalışıldıktan sonra sözcükler ikişerli ikişerli 

çocuklar tarafından seçilerek bu sözcüklerle cümleler kurmaya çalışılır. Öğretmen, 
çocukların kurduğu cümleleri yazarak kaydeder. 
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Değerlendirme

Çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilir.
 Biz bugün neyin resmini inceledik? (Betimleyici soru)
 İskelet neydi? (Kazanımlara ilişkin soru)
 İskelet sözcüğü hangi sesle başlıyor? Oyunumuzda /i/ sesiyle başlayan hangi 

sözcükler vardı? (Kazanımlara ilişkin soru) 
 Oyunun tekrar oynamak istediğin bölümü neresi? (Duyuşsal soru)
 İsmi /i/ sesiyle başlayan tanıdığın birileri var mı? Varsa isimleri nedir? (Yaşamla 

ilişkilendirme sorusu)

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte gazete veya dergilerden /i/ sesi ile başlayan sözcükleri 
kesip okula getirmeleri istenebilir.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Sözcükleri hatırlamaları için sözcüklere daha uzun süreli bakma hakkı verilebilir.
 Daha fazla harften oluşan kelimeler seçilebilir. (6-7-8 harfli)

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi

 Bu etkinliğin bireysel uygulaması grupça uygulamada olduğu gibi uygulanır ve 
değerlendirilir.
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TOPLARI TEK TEK ÇIKARALIM 
ARDINDAN DA SAYALIM 

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Hareket 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane 
olduğunu söyler.)
Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, 
sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt 
eder, karşılaştırır.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne grubundan 
belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.)
Dil Gelişimi
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirli bir mesafeyi sürünerek 
gider.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.)
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında 
bitirmek için çaba gösterir.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Çuval, sepet, küçük beyaz toplar, materyal setinden hareketli bir müzik, kartondan yere 
yapıştırılmış 3 adet kare, uzun bir ip

Sözcükler 
Eksilme, çoğalma
 
Kavramlar 
Az-çok, eksik-fazla

Öğrenme Süreci
 Öğretmen, çocukları dörderli gruplara ayırarak birlikte bir oyun oynayacaklarını söyler. 
 Bir çocuk yardımı ile ortaya bırakılan çuvalın içine küçük beyaz toplar yerleştirilir. 

Öğretmen çuvalın içine yerleştirilen top sayısını tahtaya ya da büyük beyaz bir kâğıda 
yazar. Daha sonra gruplar çuvalın yanında sıralanırlar. 
 Öğretmen çocukların hareket edebilmeleri için 3 farklı aşamalı bir hareket etme düzeneği 

hazırlar. İlkinde çocuklar uzun bir ip üzerinden topuk parmak ucu şeklinde yürürler. 
İkincisinde masanın altından sürünerek geçerler. Üçüncüsünde de tek ayak zıplayarak 
yere yapıştırılan üç farklı karenin üzerinde zıplarlar. Ardından kendi gruplarındaki sepetlere 
ulaşırlar. Oyunda amaç, bu düzeneklerdeki belirtilen hareketleri yapıp çuvaldan sepetlerine 
topları taşımaktır. 
 Oyunda hareketli bir müzik kullanılır. Müzik her durduğunda gruplar sepetlerine topladıkları 

topları sayarlar.  Öğretmen de çocukların görebileceği bir şekilde kaç top topladıklarını 
kaydeder. Ardından grup üyeleri çuvalda kaç tane top kaldığını sayar. Öğretmen tarafından 
en baştaki top sayısının eksildiği vurgusu yapılır.
 Öğretmen müzik her durduğunda önce ve sonra çuvalda kaç adet top kaldığını tahtaya 

yazar. Her grup sırasıyla oyunu tamamlar. Öğretmen çuvaldaki top sayısının her seferinde 
ne kadar azaldığını/eksildiğini belirtir. ÖÖG olma riski gösteren çocuk sayma işlemini 
yapamazsa öğretmen ona tekrar model olur. Tüm çocuklar kendilerini alkışlar. Oyun bu 
şekilde sürdürülür.
 Öğretmen, oyunu iki ya da üç kez durdurarak çuval ve grupların sepetlerindeki top 

sayılarını karşılaştırmalarına fırsat verir. Her seferinde çuvaldaki toplar eksilir, sepetlerdeki 
toplar çoğalır. 
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Değerlendirme

Öğretmen çocuklara aşağıdaki soruları sorarak süreci anlatmalarına rehber olur.
 Oyunun en başında çuvalda kaç top vardı? (Betimleyici bir soru) 
 4 gruba ayrıldık. Oyunun sonunda her grubun sepetinde kaç top vardı?(Betimleyici 

bir soru) 
 Oyunun sonunda çuvalda kaç top kaldı? (Betimleyici bir soru) 
 Çuvaldaki topları azaltırken hangi hareketleri yaptık? Haydi tekrar gösterelim.

(Kazanımlara ilişkin bir soru) 
 Oyunun en çok sevdiğiniz bölümü neresiydi? (Duyuşsal bir soru)
 Sen olsan bu oyunda top yerine ne kullanırdın? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu) 

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla evdeki nesnelerle çıkarma işlemi yapmalarını önerir. 

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Çocuklar daire şeklinde bir araya toplanır, öğretmen bu dairenin etrafına çizgi çizer. 
Daha sonra daire içinden çocukları tek tek dışarı çıkararak “Şimdi kaç kişi kaldınız?” 
diyerek çocukların kendilerini saymalarını ister. 
 Öğretmen sınıftaki bazı oyuncakları büyük bir kutuya koyar. Çocuklarla birlikte sayılır. 

Ardından çocuklar tercih ettiği oyuncakları alınca kutuda kaç oyuncak kaldığı tekrar 
sayılarak incelenir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen grup uygulamasını aynı şekilde uygular. 
 Ardından çocuk ile masada karşılıklı oturur. Çocuğun renkli kalemlerini masaya 

bırakır (Büyük grup oyununda toplar kullanılmıştı, bu sefer bireysel uygulamada renkli 
kalemlerden yararlanılır.)
 Başlangıçtaki kalem sayısını sayar, söyler ve çocuğun tekrar etmesini ister. “Masada 

6 tane renkli kalem var içlerinden bir tane aldım kaç tane aldık? Şimdi 5 kalem kaldı. 
Sen de söyle beş kalem kaldı. Beş kalemden iki kalem daha aldım. Kaç kalem aldım? 
AFERİN, üç kalem kaldı.” 
 Daha sonra kalem grubunun içinden önce bir, sonra iki, üç, dört, beş vb. kalem alarak 

grupta kalan kalem sayısını çocuğun bağımsız göstermesini ve söylemesini ister. Tekrar 
etmesini sağlar. Kalem sayısındaki azalmanın hissedildiğine emin olduktan sonra 
etkinlik sonlandırılır.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme yapılır:
 Bugünkü oyunumuzda hangi nesneleri kullandık?
 Bu oyunu başka hangi nesneler ile oynayabilirdik?
 Renkli kalemlerin sayısında nasıl bir değişiklik oldu?
 Sana oyunda en zor gelen bölüm neydi? En çok sevdiğin bölüm neydi?
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İPEK İLE İNCİ 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe 
(Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. 
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, 
isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili 
sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.)

Alan: Dil Gelişimi



135

Materyaller
Materyal seti içinden ip, incir, iğne, inek, görselleri

Sözcükler 
İncir
 
Kavramlar
Tatlı

Öğrenme Süreci
 Öğretmen tüm sınıfı U şeklinde oturtur. Ardından öğretmen ‘‘Şimdi size bir tekerleme 

söyleyeceğim, herkes beni dikkatlice dinlesin.’’ der. Önce çocukların dinlemesini sonra 
tekrar etmelerini isteyerek, birkaç kez tekerlemeyi söylemelerine rehberlik eder. Eğer, 
ÖÖG olma riski gösteren çocuk tekerlemeyi hatırlayamaz ise öğretmen ona tekrar model 
olur. Etkinlik bu şekilde sürdürülür.

“İpek ipi uzatsana
İnciri de kurutsana
İğneleri tutsana”

 
“İnci bize gelsene

İnce kitabını getirsene
İki kere adımı söylesene”

 
“İyi ki tekerlememi söyledim

İki kere söyledim
İzninizle gideyim
İpek ve İnci ile…”

         
 Öğretmen çocuklara tekerleme içinde geçen incirin tatlı olduğunu, hem kuru incir hem 

de yaş incir olarak satıldığını görseller eşliğinde anlatır. Çocuklardan incirden başka tatlı 
yiyeceklere örnekler verilmesi istenir.
 Öğretmen tekerlemeleri sırayla çocuklarla birlikte söyledikten sonra bu tekerlemelerle 

ilgili 5N1K (ne, kim vb.) sorularından bazılarını sorar. Bu soruların yanıtları /i/ sesiyle 
başlayan sözcüklerden oluşmaktadır. Sorular şu şekilde sorulabilir:
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İpek ne uzatacak?                                       İp
İpek neyi kurutacak?                                   İncir
İpek neyi tutacak?                                      İğne
*
Kim bize gelsin?                                          İnci
İnci gelirken ne getirsin?                             İnce kitabını
İnci adımı kaç kez söylesin?                       İki kez
*
İzninizle ben kiminle gideyim?                        İnci ve İpek ile

 
 Tekerleme oyunundan sonra hareketli bir müzik açılır. Yere /i/ sesiyle başlayan 

sözcüklerin (ip, incir, iğne, inek vb.) olduğu görseller konulur. Çocuklar müzik eşliğinde 
görsellerin arasında dans ederler. Müzik durduğunda istedikleri bir görselin üzerinde 
otururlar. Öğretmen istediği bir çocuğun yanına gelir. “Bana resmini anlat.” der. Çocuklar, 
öğretmenlerine o görselin ismini söylemeden ne olduğunu özelliklerini sayarak (rengini, 
işlevini, şeklini, hayvan mı bitki mi olduğunu vb.) anlatmaya çalışırlar. 
 Öğretmen de görselin ne olduğunu bulmaya çalışır. Oyun öğretmene anlatma şeklinde 

ilk defa oynandıktan sonra çocuklar ikişerli eş olarak tekrar tekrar oynanabilir. ÖÖG olma 
riski gösteren çocuk betimleyemez ise öğretmen ona tekrar model olur.
 Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen çocuklara, “Bugün çok çalıştınız, aferin.” der ve 

etkinlik sonlandırılır.  
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Aile Katılımı

 Öğretmen, ailelere oyundaki tekerlemelerden bazılarını yazarak gönderir ve evde /i/ 
sesiyle başlayan sözcükler bulmaya çalışmalarını önerir.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen basitleştirme aşamasında tekerlemeyle ilgili soracağı soruların sayısını 
azaltabilir.       
  Zenginleştirme basamağında ise öğretmen /i/ sesiyle başlayan sıfat ya da fiillerin de 

olduğu görseller sunarak soru cevap çalışmasını genişletebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

Öğretmen grup uygulamasını aynı şekilde uygular. Ancak öğretmen bireysel öğretimde 
daha fazla model olabilir ve daha sık pekiştireç kullanabilir.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi 

Öğretmen oyunda kullanılan görselleri çocuğa verir ve ne gördüğünü anlatmasını ister.
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TOPLARI SEPETE ATALIM 

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık, Oyun ve Matematik 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. Dikkatini çeken 
nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Dil Gelişimi
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle biten sözcükler 
üretir.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.)

Motor Gelişim
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Atılan topu elleriyle tutar. 
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
/i/ sesi ile biten sözcük kâğıtları ve görselleri, /i/ sesi ile bitmeyen sözcükler ve görselleri 
plastik toplar, çocuk sayısının yarısı kadar sepet, yapıştırıcı, materyal setinden hareketli 
bir çocuk şarkısı

/i/ sesi ile biten sözcükler: Çivi, kivi, keçi, kedi, kirpi, silgi, çiftçi
Diğer sözcükler: Köpek, sandalye, kuş, kalem, kapı, çiçek

Sözcükler 
Midilli
 
Kavramlar 
Uzun - kısa

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocuklarla seslerle ve sözcüklerle ilgili bir oyun oynayacaklarını söyler ve 

çocuklara sonu /i/ sesiyle biten sözcüklerin olduğu görselleri gösterir. Elindeki görsellerden 
“midilli” görselini göstererek önce midillinin özelliklerini söyler.

Midilli: Diğer atlara göre bacakları daha kısa boylu bir at türüdür. 
 
 Boyları midilli gibi kısa olan hayvanlara örnekler bulunur. Ardından uzun boylu hayvanlara 

da örnekler verilir. Örneğin zürafa örneği sunulabilir. 
 Midillinin özellikleri anlatıldıktan sonra öğretmen “midilliiiiiiiiii” diyerek söylenişini uzatır. 

Çocukların son sesinin /i/ sesi ile bittiğini fark edebilmeleri için çalışır. Ardından çocuklarla 
birlikte son sesleri /i/ sesi ile biten başka sözcükler bulunmaya çalışılır. 
 Öğretmen elinde /i/ sesi ile biten ve bitmeyen sözcüklerin görsellerinin olduğu ve 

görsellerin altına isimlerinin yazıldığı olduğu kartları gösterir. Çocuklarla birlikte bu kartlar 
topların üzerine yapıştırılır. 
 Çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. Öğretmen oyunu anlatır. Topların üzerinde /i/ sesi ile 

biten ve bitmeyen sözcükler var. Çocuklardan /i/ sesi ile biten sözcüklerin olduğu topları 
sepetin içine atmaları istenir. Süre sonunda sepetlerin içindeki toplar sayılır. 
 Daha sonra her grup için birer sepet verilir. Sepeti gruptaki çocuklardan birisinin tutması 

diğerinin sepetin içine topları atması istenir. 
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 Öğretmen, materyal seti içinden hareketli bir çocuk şarkısı başlatır. Şarkı bitene kadar tüm 
çocuklar kendi sepetlerine topları atarlar. Şarkı bittikten sonra çocuklar grup arkadaşlarıyla 
yan yana oturur. 
 İlk gruptaki çocuklar sırası ile topları sepetten çıkararak arkadaşlarına gösterir. Çıkardığı 

toptaki görselin ne olduğunu söyler. Bilinmeyen görseller varsa arkadaşlarına sorar. 
 Çocuklardan cevaplar alındıktan sonra son olarak öğretmen resmin ne olduğunu açıklar. 

Tüm görseller hep birlikte bu şekilde konuşulur. Daha sonra /i/ sesi ile biten bir sözcük olup 
olmadığı kontrol edilir. Sepetlerdeki toplar sayılır. 
 Gruptaki çocuklar ve sepeti tutan kişiler değiştirilerek oyun birkaç kez daha oynanır. 

Sonrasında oyun sonlandırılır.

Değerlendirme

Çocuklarla aşağıda yazılı olan sorular eşliğinde değerlendirme yapılır. 
 Oyunumuzda /i/ sesiyle biten hangi sözcükler vardı? (Kazanımlara ilişkin bir soru) 
 Sepetinizde kaç top vardı? (Betimleyici bir soru) 
 Sepetine en çok ve en az topu atabilen gruplar hangileri? Bu sepetleri ayıralım. Diğer 

sepetlerin içindeki görselleri inceleyelim. (Betimleyici bir soru) 
 Sen olsan şimdi bu toplarla nasıl bir oyun oynamak istersin? (Yaşamla ilişkilendirme 

sorusu)
 Bu oyunda en çok ne yapmayı sevdin? (Duyuşsal bir soru) 

Aile Katılımı

Evde çocuklarıyla birlikte /i/ sesi ile biten görsellerin olduğu bir pano hazırlamaları istenir.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 /i/ sesi ile biten sözcüklerin yapıştırılmış olduğu toplar tek renk, diğer toplar ise çeşitli 
renklerde olabilir. 
 Topu alacak çocukların gözleri bağlanıp, sepeti tutan arkadaşı onu yönlendirebilir. 

Arkadaşı tarif ederek (ileri, sağa, sola, arkanda gibi) çocuğun topa ulaşmasını sağlayabilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Çocuğa aşağıdaki sorular sorulur ve yanıtlaması için rehberlik edilir.
 Oyunumuzda kaç tane görsel var? Sayalım.
 Soru işaretinin olduğu sepete hangi topları attın? 
 Görsellerin arasından /i/ sesi ile biten üç tane sözcük bulalım.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen çocukla birlikte /i/ sesi ile biten ve bitmeyen sözcüklerin görsellerini toplara 
yapıştırır.
 Sınıfın iki ayrı köşesine birer sepet yerleştirir. Sepetin birisinin üzerinde /i/ sesinin 

görseli, diğerinde soru işareti yapıştırılmıştır. 
 Öğretmen şarkıyı başlatır. Şarkı bitene kadar çocuk /i/ sesi ile biten sözcüklerin 

yapıştırılmış olduğu topları /i/ sesi sepetine, /i/ sesi ile bitmeyen sözcüklerin yapıştırılmış 
olduğu topları soru işaretinin olduğu sepete atar. 
 Şarkı bittikten sonra /i/ sesi sepetinin yanına giderler. İçindeki topları sırası ile kontrol 

ederler. 
 Öğretmen görsellerin ne olduğunu sorar. Çocuktan cevapları aldıktan sonra kendisi de 

görsellerin ne olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklar. Öğretmen öğretilmek istenen 
sözcükleri (ninni, çiftçi, terzi, midilli) teker teker söyler.
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İPLERLE ÖLÇELİM, 
SONUCUNU KAYDEDELİM 

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 11. Nesneleri ölçer. 
(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme 
sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart 
ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Farklı boy ve renklerde ipler, öğretmenin aralarındaki mesafelerinin ölçülmesini planladığı 5 
farklı yeri gösteren ölçme haritası (Bu haritayı her öğretmen farklı bir şekilde hazırlayabilir.) 
bir tane metre, çocukların ellerine verilen kâğıt ve kalemler.

/i/ sesi ile biten sözcükler: Çivi, kivi, keçi, kedi, kirpi, silgi, çiftçi
Diğer sözcükler: Köpek, sandalye, kuş, kalem, kapı, çiçek

Sözcükler 
Ölçme, metre
 
Kavramlar 
Uzun-kısa

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa farklı boy ve renklerde ipler getirir. Bu ipler çocukların ailelerinden de 

istenebilir. 
 Öğretmen eline önceden hazırladığı ölçme haritasını alır. Bu haritada sınıfta, bahçede 

ve okulda nerelerin ölçüleceği yazılı ve çizilidir. Çocuklara haritayı gösterir. Haritada 
kırmızıyla işaretlenen yerlerin iplerle ölçüleceği ve çocukların ellerine verilen not 
kâğıtlarına kaydedileceği söylenir. Haritada 5 farklı yer ölçülecektir. Hepsi de 1’den 5’e 
kadar numaralandırılmıştır. 
 Öncelikle çocuklarla iki farklı yerin arasındaki mesafenin hangi araçla ölçüleceği 

konuşulur ve sınıfa getirilen bir metre, çocuklara gösterilir. Üzerindeki sayılar incelenir ve 
metrenin nasıl açılıp kapandığı hakkında sohbet edilir. 
 Çocuklar ikişerli gruplar olurlar. Öğretmen ipleri bir sepet ya da torbanın içine koyar. 

Haritayla birlikte yanında taşır.
 Çocuklara haritada 1’den 5’e kadar numaralandırılan yerleri sırayla gösterir. 
 Çocuklar, torbadan iplerle gösterilen yerler arasındaki mesafeyi iplerle ölçüp ellerindeki 

sayfalara kaç ip olduğunu not ederler. Bu konuda öğretmen onları yönlendirir. 
 Ölçme sürecinde sadece sınıf değil okulun bahçe ve koridorları gibi sınıf dışı yerler de 

düşünülerek ölçme haritası hazırlanabilir. 
 Ölçme süreci bitince öğretmen çocuklara yaşadıkları süreci hatırlatıcı 5N1K soruları sorar. 

Ölçme sonuçları karşılaştırılır. İplerden başka ölçme yapabilmek için neler kullanılabileceği 
konuşulur. Çocuklar tarafından not edilen kâğıtlar çocukların portfolyo dosyalarına konulur.
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Değerlendirme
  Çocuklarla ölçme amacıyla kullanılan ipler bu sefer her çocuk için farklı A4 sayfalarına 

yapıştırılarak dağıtılır.
  Çocuklara pastel boyalarını kullanıp iplerin olduğu sayfaları tamamlayarak istedikleri 

resimleri yapmaları yönergesi verilir.
  Çocuklar resimlerini yaptıktan sonra anlatırlar. 
  Ardından çocuklara aşağıdaki sorular sorulur. Çocukların yanıtları; 

 Bugün ipleri farklı amaçlar için kullandık. İplerle neler yaptık?
 İki sandalye arasındaki mesafeyi nasıl ölçebiliriz?
 Bugün bazı yerler arasındaki mesafeleri ölçtük. Bu oyunu sevdiniz mi? Neden?

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi
Bu etkinlik grup etkinliğindeki gibi uygulanabilir. Oyun sürecinde çocuğun eşi öğretmen 
olur ve ölçme haritası çocukla birlikte takip edilir. 

Aile Katılımı
Ailelere çocuklarıyla birlikte adım atarak, ellerini kullanarak ya da ip gibi malzemelerle 
evlerindeki bazı eşyaların arasındaki mesafeleri çocuklarıyla ölçüp kaydetmeleri istenir. 

Basitleştirme/Zenginleştirme
  Çocuklarla ip dışında farklı nesneler ölçme için kullanılabilir.
  O hafta ölçme haftası olup ölçmeyle ilgili kitaplar bulunur ve okunur. Her gün farklı 

eşyalar arasındaki mesafeler ölçülerek (Metre ya da standart olmayan birimler de 
kullanılabilir.) oluşturulan bir panoya kaydedilebilir.
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5.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Bu pakette bazıları birbiriyle ilişkili toplam 6 
farklı etkinlik ve “Kitapları Çok Seven Çocuklar” 

isimli resimli öykü kitabının etkileşimli kitap 
okuma yöntemine uygun olarak hazırlanmış 
formatı yer almaktadır. Bu pakette /k/ sesiyle 
başlayan sözcükler sıklıkla yer almaktadır. 5. 

etkinlik paketinde sözcük öğrenimine, sesbilgisel 
farkındalık becerilerini desteklemeye ve mekanda 

konum, sıralama gibi matematiksel becerilere 
ilişkin etkinliklere yer verilmiştir. 

Keyifli uygulamalar dileriz. .
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AĞAÇ KOVUĞU 

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Fen 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar. 
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
 
Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. 
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, 
isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler 
üretir.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
/k/ sesi ile başlayan, altlarında isimleri yazılı hayvan (kanguru, kaplan, kartal, kedi, 
köpek, kurbağa, kaplumbağa, kurt, karınca) görselleri, hayvan görselleri kadar zarf, okul 
bahçesinde varsa kovuğu olan bir ağaç ya da kovuğu olan bir ağaç görseli. 

Sözcükler 
Ağaç kovuğu
 
Kavramlar 
İçinde-dışında

Öğrenme Süreci
  Öğretmen sınıfa elinde bir kutu ile girer. Çocuklara ‘Sizce bu kutunun içinde ne var?’ diye 

sorar. Çocukların cevaplarını dinler ve ÖÖG olma riski gösteren çocuk cevap vermezse ona 
tekrar sorar. Öğretmen, bu şekilde tüm çocukların katılımını sağlar. Ardından her çocuğu 
tek tek çağırır ve kutudan bir zarf almalarını ister. Tüm çocuklar zarfları aldıktan sonra 
öğretmen çocuklardan zarfları açmalarını ister ve zarflarından çıkanları saklamalarını 
söyler. 
  Öğretmen, “Çocuklar şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Hepimizin elinde zarflar var bu 

zarflarda hangi hayvan varsa o hayvanı taklit edeceğiz.” der. Herkes elindeki hayvanı taklit 
edecek ve diğer arkadaşları hangi hayvan olduğunu tahmin edecekler, der.    
  Öğretmen önce kendi zarfından çıkan hayvanı taklit eder. (Örneğin, kedi ise yerde 

kollarıyla birlikte 4 ayak şekli alır ve kedi sesi çıkarır.) Taklit yaparken bir yandan da 
çocukların tahminlerini dinler. Eğer ÖÖG olma riski gösteren çocuk tahmin edemezse 
öğretmen, ona ayrıca sorar. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra öğretmen zarfından 
çıkan hayvanla ilgili bildiği tüm özellikleri anlatır.  
  Daha sonra öğretmen, “Haydi bakalım, sıra sizde.” der ve çocuklardan birini seçer. 

Çocuk zarftaki hayvanı taklit eder ve diğer çocuklar da tahmin ederler. Çocuklar tahminlerini 
söyledikten sonra çocuk zarftan çıkan hayvanla ilgili neler bildiğini ya da yaşantısında nasıl 
yer aldığını anlatır. Bu süreçte öğretmen çocuğu sınırlamaz. 
  Çocuklar bu şekilde oyunu oynadıktan sonra öğretmen ÖÖG olma riski gösteren 

çocuğun elindeki hayvanı taklit etmesini ister. Öğretmen burada çocuğa model olabilir ya 
da ona ipucu verebilir.  
  Öğretmen çocuklarla eğer okul bahçesinde bir ağaç kovuğu varsa bahçeye çıkar. Eğer 

ağaç kovuğu yoksa çocuklara bir ağaç kovuğu görseli gösterilir. Ağaç kovuğunun ne olduğu 
anlatılır 
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Ağaç kovuğu: Ağaçların üzerinde bulunur. Ağaç kovuğunda hayvanlar yaşar. Kovuklar 
hayvanların evidir. Mesela sincaplar, kuşlar yorulduklarında ağaç kovuklarında dinlenirler. 

  Öğretmen ağaç kovuğunu anlattıktan sonra çocuklarla “Hiç ağaç kovuğu gördünüz 
mü?” der. Çocukların cevaplarını dinler. Ardından çocuklara ağaç kovuğu ile ilgili sorular 
sorar. (Örneğin, nerede olur, içinde hangi hayvanlar yaşar vb.) Ağaç kovuklarının dışında 
yaşayabilecek hayvanlardan da örnek verilir. Örneğin, ayıların ağaç kovuklarında yaşamak 
için çok büyük oldukları söylenir. Öğretmen bu sohbet sırasında tüm çocukların katılımını 
sağlar.
   Çocuklarla ellerindeki hayvan görsellerine bakarak hangi hayvanların ağaç kovuğunda 
yaşayabileceğine karar verilir. Nedenleri hakkında kısaca konuşulur. Örneğin kuşların ağaç 
kovuğunda yaşayabileceği çünkü oraya sığabilecek kadar küçük olduklarından söz edilir.  
  Tüm hayvan görselleri ağaç kovuğuyla ilişkilendirildikten sonra etkinlik sonlandırılır. 

Değerlendirme
Öğretmen çocuklara kağıdın ortasında ağaç kovuğu, diğer tarafında ağaç kovuğunda 
yaşayan hayvanların görsellerinin olduğu sayfaları dağıtır. Çocuklar ağaç kovuğunun 
içinde yaşayabilen hayvanları boyarlar. (Ek-1’den çoğaltılabilir.)

Aile Katılımı
Etkinliğin yapıldığı gün ise evde çocuklarına ağaç kovuğu ile ilgili neler öğrendiklerini 
anlattırmaları istenir. Evlerine yakın olan yerlerde birlikte ağaçların kovuklarının olup 
olmadığının gözlemlenmesini önerir.

Basitleştirme/Zenginleştirme
  Öğretmen etkinliği 3 ya da 5 hayvanla sınırlandırabilir. 
 Zenginleştirme basamağında öğretmen etkinliğe ağaçkakan gibi hayvanları da 

ekleyebilir. 

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi 
Öğretmen grup etkinliğindeki gibi uygulama ve değerlendirme yapabilir.  
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Ek-1
Bir ağaç kovuğu ve bazı hayvanlar görüyoruz.

Haydi, ağaç kovuğunda yaşayabilecek
hayvanları istediğimiz gibi boyayalım.
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SONDAKİ K’LER NEREDE? 
DAİRENİN İÇİNDE

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 
(Göstergeleri: Mekânda konum alır.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle biten sözcükler 
üretir.)

Motor Gelişim
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Çocuk sayısı kadar ip, son sesi /k/ ile biten sözcüklerin görselleri (köpek, çiçek, yüzük, 
gözlük, ekmek, uçak, kazak, terlik, kulak, dudak, bardak, çaydanlık, erik) ve / k/ ile bitmeyen 
sözcüklerin görselleri (kuzu, top, muz, telefon, masa, kitap, ayı, tava, incir, mendil), materyal 
setinden hareketli bir şarkı  

Sözcükler 
Etkinlikte kullanılan sözcükler içerisinden öğretmen, çocukların anlamlarını bilmediğini fark 
ettiği bir sözcük varsa anlamını açıklar. 
 
Kavramlar 
İçinde-dışında

Öğrenme Süreci
 Öğretmen görselleri karışık olarak çocuklara dağıtır. Çocuklar görsellerini incelerler. 
 Çocuklar /k/ sesiyle biten ve bitmeyen sözcüklerin resimlerini yapıştırırken sözcüklerin 

neler olduğunu söylerler. Öğretmen de rehber olur. Her görsele bir delik delinerek çocukların 
iplerini görselin kartından geçirip boyunlarına asmalarına yardımcı olunur.
 Öğretmen sınıfın ortasına bir tane daire çizer. Şarkı eşliğinde /k/ sesi ile biten görsele 

sahip olan çocukların dairenin içine girmelerine rehber olur. 
 /k/ sesi ile biten görsele sahip olmayan çocukların da dairenin dışında kalmaları istenir. 

Önemli olan çocukların sözcüklerin son seslerini fark etmelerine rehber olabilmektir.
 Öğretmen şarkıyı açar. Çocuklar iç ve dış dairlerin etrafında dönerler.
 Şarkı bittikten sonra ilk olarak dairenin içinden başlayarak çocukların boynundaki 

görselleri söylemeleri istenir.  Daha sonra dairenin dışındaki çocukların boyunlarındaki 
görselleri yine sesli bir şekilde söylemeleri istenir.
 İlk oyunda kural anlaşıldıktan sonra görseller değiştirilir. Oyun ikinci kez oynanır.
 Müzik açılır. Çocuklar dans ederler. Müzik kapanınca boynunda sonu /k/ sesiyle biten 

sözcüklerin görsellerinin olduğu çocuklar ortaya çizilen dairenin içinde, diğer çocuklar da 
(/k/ sesiyle bitmeyen sözcük görsellerinin olduğu çocuklar) dairenin dışında kalırlar.
 Çocuklar kolyelerini değiştirerek birkaç kez daha bu oyunu tekrarlar.
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Değerlendirme

Oyun bittikten sonra öğretmen çocuklara şu soruları yöneltir:
 Dairenin içine kimler girdi, kimler dışarıda kaldı? (Betimleyici bir soru)
 İsmi /k/ sesi ile biten bir sözcük bulalım. (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Daha sonra öğretmen /k/ sesi ile biten bir şey düşünün ve onun bir özelliğini söyleyin 

der. “Çiçek - koklarız der.” şeklinde örnekler çoğaltılır. (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Oyunumuzda en çok ne yapmayı sevdiniz? (Duyuşsal bir soru)

Aile Katılımı

Ailelerden, çocukları ile birlikte market kataloglarından /k/ sesi ile biten görseller kesip 
biriktirmeleri istenebilir.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 /k/ sesi ile biten sözcükler söylendikten sonra /k/ ile başlayan kelimeler bulmaları 
istenebilir.
 Sözcükler öğretmen tarafından başka kâğıtlara yazılır. Çocuklardan k harflerini 

kesmeleri istenebilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

 Öğretmen /k/ sesi ile biten ve bitmeyen sözcüklerin görsellerini (3’er tane yeterli) 
masanın üzerine koyar. Önce çocukla birlikte tek tek görseller incelenir. İsimlerinin neler 
olduğu son sesleri uzatılarak söylenir. 
 Daha sonra öğretmen masanın ilerisine bir sepet yerleştirir. Çocuktan bu sepetin içine 

/k/ sesi ile biten görselleri atması istenir. 
 Sepete giderken zıplayarak gitmesi söylenir. Şarkı başlatılır. Şarkı bittikten sonra 

öğretmen sepetin yanına gelir. Çocukla birlikte görseller kontrol edilir.
 Çocuğun /k/ sesi ile sonu biten ve bitmeyen sözcükleri fark edebilmesine dikkat edilir. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi 

Çocuğa grupça uygulamada yapılan değerlendirmedeki bazı sorular sorulur. 
 İsmi /k/ sesi ile biten bir sözcük bulalım. (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Daha sonra öğretmen /k/ sesi ile biten bir şey düşün ve onun bir özelliğini söyle, der. 

“Çiçek - koklarız der.” şeklinde örnekler çoğaltılır. (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Oyunumuzda en çok ne yapmayı sevdin? (Duyuşsal bir soru)
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NEREDEYİZ?

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. Dikkatini çeken 
nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.) 
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak 
nesneyi doğru yere yerleştirir.) 
 
Dil Gelişimi
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ 
izlediklerini başkalarına anlatır.)

Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında 
bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini 
söyler.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Sınıfta bulunan köşesi olan eşyalar/oyuncaklar, materyal setinden hareketli bir müzik, 
renkli zarflar, 1’den 5’e kadar rakam kartları.

Sözcükler 
Köşe
 
Kavramlar 
Önünde-arkasında, içinde-dışında, altında-üstünde

Öğrenme Süreci
 Öğretmen tüm çocukları masasına çağırır ve masasının önünde sıralanmalarını ister. 

“Çocuklar, şimdi birlikte sınıfın içindeki eşyaları inceleyelim. Benim masamın üzerinde 
neler  var? Dolabın içinde neler var? Sandalyelerin altında ne var?” gibi sorular ile “içinde, 
dışında, ortasında, üzerinde, uzağında, yakınında, altında” gibi sözcükler ile mekânda 
konuma dikkat çeker.
 Çocuklarla mekânda konum çalışırken köşe kavramıyla ilgili de bilgi verilir. Sınıfta bazı 

eşyaların köşeleri gösterilir. Öğretmen renkli zarfların da köşelerini göstererek çocuklara 
rehber olur. Çocuklardan da köşesi olan eşyalar bulmaları istenir.
 Çocuklar köşeli eşyaları sınıfta daire olup ortalarına koyarlar. Eşyalar tek tek incelenir. 

Köşeleri gösterilir. 
 Ardından öğretmen, çocukların topladıkları köşesi olan eşyaları sınıfta farklı yerlere 

koyar. Çocuklardan kendi köşeli eşyalarını müzikle birlikte bulup tekrar getirmeleri ama 
nerede bulduklarını da söylemeleri istenir.  
 Çocuklar eşyalarını bulunca bu sefer eşyaların köşeli olmalarından çok, nerede 

bulduklarını söyleyerek dikkatlerinin mekânda konuma doğru kaymasına çalışılır. 
 Bu sefer de çocuklarla bahçeye ya da koridora çıkılır. Bir ebe seçilir. Öğretmen elinde 

1’den 5’e kadar rakamların yazılı olduğu kartları da getirir. 
 Bu sefer ebe olan kimse ona sınıfça mekânda bir konum belirlenir ve oraya gitmesi 

istenir. Sonra öğretmen çocuğun bir hareket ya da ses belirlemesini ve elinde kaldırdığı 
karttaki rakam kadar bu hareketi yapması / sesi çıkarması istenir.  
 Örneğin “Elif, kaydırağın önüne git. Bir hareket bul. 4 defa tekrar et.” vb.
 Çocuklar bu oyunu zaman zaman oynayabilirler. İlk seferinde sınıftaki tüm çocuklar bir 

kez ebe olana kadar oyun sürer. 
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Değerlendirme

Öğretmen çocukları U şeklinde sınıfın ortasında oturtur. Birlikte sınıfın içindeki nesnelerin 
sınıftaki konumlarını incelerler. “Dolabın içinde neler var? Kutunun içinde ne var?” gibi 
sorular sorar. Daha sonra değerlendirme sorularına geçer.
 Çocuklar bugünkü oyunumuzu başka nasıl oynayabilirdik? (Betimleyici bir soru)
 Bugünkü oyunumuzda neleri öğrendik? (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Sınıfımızda yerini değiştirmek istediğiniz oyuncak varsa hangileri? Bu oyuncakları 

nereye koymak isterdiniz? (Kazanımlara ilişkin bir soru)
 Oyunumuzun en çok hangi bölümünü beğendiniz? (Duyuşsal bir soru)

Aile Katılımı

Ailelere bir gün önceden aşağıdaki not gönderilir.
 
 Sevgili anne, babalar,
     “Yarın okulda nesnelerin mekândaki konumunu yer-yön kavramlarını çalışacağız. 
Bu sebeple evlerinize gidince evinizdeki nesnelerin, eşyaların evdeki konumunu 
çocuklarınızla beraber inceleyiniz. Örneğin televizyon duvarın önünde, TV ünitesi 
televizyonun altında vb. Onların sizlere soru sormasına fırsat veriniz.” 

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen, basitleştirme aşamasında etkinlikteki yer yön kavramını önce üzerinde 
altında sonra yukarıda-aşağıda gibi yönerge ile başlar. İyice kavrandıktan sonra diğer 
mekân-konum kavramlarına devam edebilir.
 Zenginleştirme aşamasında ise oyun okulun farklı yerlerinde tekrar tekrar oynanır. 

Ayrıca rakam kartlarının sayısı her seferinde çoğaltılabilir.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

Çocuğa sınıftan istediği bir oyuncağı seçmesi söylenir. Mekânda konum içeren 
yönergeler eşliğinde çocuğun seçtiği oyuncağı söylenilen yerlere koymasına ve yerini 
değiştirmesine rehberlik edilir. Şu yönergeler kullanılabilir:
 Haydi oyuncağını pencerenin kenarına koy.
 Yer değiştirelim, şimdi de istediğin bir sandalyenin üzerine koy.
 Oyuncağını kitap merkezimizdeki rafların üzerine koy.
 Oyuncağını masanın altına koy vb.

Çocuk yönergeleri gerçekleştirmekte zorlanırsa yönergeleri önce öğretmen gerçekleştirir, 
ardından çocuğa tekrar etmesi için fırsat yaratır. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi 

 Değerlendirme sürecinde kullanılan etkinlik burada da tekrarlı bir şekilde kullanılabilir. 
Etkinlik boyunca çocuğun hangi işlemi yaptığının farkında olmasını, işlem hızını, kaç 
kez hatalı işlem yaptığını, otomatik cevap verme sayısı ve süresi gözlemleyerek not 
alınır.  
 Oyunumuzda hangi oyuncağı kullandık?
 Oyunumuzda en çok nerede zorlandın?
 Sen de bana söyle. Ben de oyuncağı senin söylediğin yere götüreyim. (Bu sefer roller 

değişir.)
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KUKLALAR DANS EDİYOR

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 2. Nesne, durum, olayla ilgili tahminde bulunur. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını 
açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler 
üretir.)

Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. 
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, 
isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını 
sorar.)

Motor Gelişim  
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. 
(Dans ederler.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
/k/ sesi ile başlayan hayvan görselleri (kanguru, kaplumbağa, kaplan, keçi, köpek), bu 
görseller öğretmen tarafından dil çubuklarına yapıştırılarak çomak kuklalar haline getirilir, 
aynı hayvan görselleri çocuklar için de çoğaltılır, öğretmenin kendisinin edineceği bir kutu.

Sözcükler 
Kukla
 
Kavramlar 
Hareketli-hareketsiz

Öğrenme Süreci
  Öğretmen sınıfa elinde bir karton kutu ile girer. Masalarında U şeklinde oturan çocuklara 

‘‘Sizce bu karton kutunun içinde ne var?’’ diye sorar. Çocukların cevaplarını dinler ve ÖÖG 
olma riski gösteren çocuk cevap vermezse ona tekrar sorar. Öğretmen, bu şekilde tüm 
sınıfın katılımını sağlar. Ardından öğretmen kutudaki kuklaları tek tek çıkararak tanıtmaya 
başlar. 
  Kuklaların hareketsiz olduğu, onları insanların hareket ettirdiğinden söz edilir. Çocuklardan 

insanların hareket ettirdiği, aslında kendi başlarına hareket edemeyen eşyalara örnek 
vermeleri istenir. Örneğin sandalye, örnek olarak verilebilir.
  Öğretmen, ‘‘Çocuklar şimdi birlikte bu kuklaları inceleyeceğiz. Elimdeki kukla hangi 

hayvan?’’ der. Herkes ‘‘kanguru’’ diye cevap verir.  Öğretmen çocuklara ‘‘kanguru kuklanın 
adı /k/ sesi ile başlıyor. Adı sizce ne olabilir?’’ diye sorar (Örneğin, çocuklar kangurunun 
ismi için Kerem ya da Şeker diyebilir. Öğretmen /k/ sesi ile başlayan yanıtlara ‘‘olabilir’’ 
diyerek yanıt verir). Eğer ÖÖG olma riski gösteren çocuk tahmin etmezse öğretmen ona 
ayrıca sorar. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra çocuklara ‘‘Kukla Kangurunun 
ismi Kaya’’ der. 
  İkinci olarak, öğretmen, ‘‘Elimdeki kukla hangi hayvan?’’ der. Çocukların ‘‘kaplumbağa’’ 

diye cevap vermesi beklenir. Öğretmen çocuklara ‘‘kaplumbağa kuklanın adı /k/ sesi ile 
başlıyor. Adı sizce ne olabilir?’’ diye sorar. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra 
öğretmen çocuklara ‘‘Kukla kaplumbağanın ismi Kara’’ der.
  Üçüncü olarak, öğretmen, ‘‘Elimdeki kukla hangi hayvan?’’ der. Çocukların ‘‘kaplan’’ diye 

cevap vermesi beklenir. Öğretmen çocuklara ‘‘Kaplan Kuklanın adı /k/ sesi ile başlıyor. 
Adı sizce ne olabilir? diye sorar. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra öğretmen 
çocuklara ‘‘Kukla Kaplanın ismi Kapak’’ der.
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  Dördüncü olarak, öğretmen, ‘‘Elimdeki kukla hangi hayvan?’’ der. Çocukların ‘‘keçi’’ 
diye cevap vermesi beklenir. Öğretmen çocuklara ‘‘Keçi kuklanın adı /k/ sesi ile başlıyor. 
Adı sizce ne olabilir?’’ diye sorar. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra öğretmen 
çocuklara ‘‘Kukla keçinin ismi Kıpır’’ der.
  Beşinci olarak, öğretmen, ‘‘Elimdeki kukla hangi hayvan?’’ der. Çocukların ‘‘köpek’’ diye 

cevap vermesi beklenir. Öğretmen çocuklara ‘‘Köpek kuklanın adı /k/ sesi ile başlıyor. 
Adı sizce ne olabilir?’’ diye sorar. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra öğretmen 
çocuklara ‘‘Kukla köpeğin ismi Kemik’’ der. 
  Çocuklara kuklaların, aslında insanlar tarafından yapılan; el kuklası, iplerle oynatılan 

kuklalar gibi çeşitleri olan, çocuklar ve yetişkinlerin konuşturduğu oyun oynamak amacıyla 
kullanılan oyuncaklar olduğundan söz edilir. Öğretmen çocuklara tercih ederse farklı kukla 
çeşitlerinin görsellerini de gösterebilir. 
  Tüm kuklalar tanıtıldıktan sonra öğretmen çocuklara tekrar kuklaların isimleri sorar ve 

tüm çocukların isimleri hatırlaması için rehberlik edilir.
  Çocuklar kuklaların ismini yeterince öğrendikten sonra, öğretmen kuklaların dans etmek 

istediğini söyler. Daha sonra çocuklara daha önceden çoğalttığı kuklaların görsellerini 
dağıtır. Ardından çocuklara ayağa kalkmalarını ve ellerine görselleri almalarını söyler. Bir 
daire şeklini almalarını ve yere oturmalarını ister. 
  Çocuklara “Şimdi adını söylediğim kuklalar ayağa kalkacak ve ben müzik açınca dans 

etmeye başlayacak. Ben müziği durdurana kadar dans etmeye devam edecek. Müziği 
durdurunca adlarını söylediğim diğer kuklalar ayağa kalkacak ve dans etmeye başlayacak” 
der. 
  Daha sonra öğretmen ‘‘Çocuklar, kuklalardan köpek Kemik, ayağa kalksın ve köpek 

Kemik dans etmeye başlasın’’ der. Çocuklar ayağa kalkarak kuklalarını dans ettirirler. 
Öğretmen yaklaşık 30sn-1dk sonra müziği durdurur ve dans eden kuklalara teşekkür eder. 
Daha sonra öğretmen ‘‘Çocuklar, kuklalardan kaplan Kapak, ayağa kalksın ve kaplan 
Kapak dans etmeye başlasın’’ der. Çocuklar ayağa kalkarak kuklalarını dans ettirirler. 
Öğretmen müziği durdurana dek dansları devam eder. Bu uygulama, tüm kuklalar dansını 
tamamlayana dek tekrar edilir.
  Öğretmen bu etkinlikten sonra çocuklara ‘‘Kuklalar farklı bir arkadaş edinmek istiyor. 

Farklı bir kuklası olan arkadaşınızın yanına oturun ve şu soruları sorun’’ der. 

1-  Kuklanın adı ne?

2-  Senin kuklan hangi oyunları seviyor?

3- Çocukların sormak istedikleri kendi soruları
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 Öğretmen çocuklara öncelikle model olur. Ardından çocuklara soruları tekrar hatırlatır. 
Çocukların birbirleri ile olan etkileşimini gözlemler. ÖÖG olma riski gösteren çocuğun da 
cevap vermesi için destekler. 
 Çocuklara /k/ sesiyle başlayan başka hangi hayvanların kuklalarının olabileceği sorulur. 

Yanıtları öğretmen tarafından kaydedildikten sonra o hayvanların görselleri hep birlikte 
bulunarak “K Kuklaları” adında bir pano hazırlanır. 
 Çocuklar birbirlerine soru sorduktan sonra süreç sonlandırılır. 

Değerlendirme

Öğretmen çocuklarla aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme sürecini tamamlar
 Bugün kaç tane farklı kuklayı dans ettirdik? (Betimleyici bir soru)
 Kuklalar kendi başına dans edebilir mi? (Betimleyici bir soru)
 Başka hangi hayvan kuklaları gördünüz? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
 Ben bütün kuklaları çok sevdim. Sizin en çok sevdiğiniz bir kukla var mı ve hangisi? 

(Duyuşsal bir soru)

Aile Katılımı

Öğretmen bir gün önce ailelerden okula dergilerden kestikleri /k/ sesi ile başlayan en 
az beş hayvan resmi getirmelerini ister. Kuklalarla yapılan etkinlik sonrasında evde, 
çocuklarına kuklalarını gördükleri hayvanları anlattırmaları istenir.
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Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen ilk etkinliği 2 kukla ile sınırlandırabilir. 
 Zenginleştirme basamağında öğretmen etkinliğe daha fazla hayvan kuklası ekleyebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

 Grup etkinliğinde olduğu gibi uygulama yapılır. Kuklaları konuşturma sürecinde 
çocuğun eşi öğretmen olabilir. Öğretmen yukarıda bulunan etkinlikleri gerçekleştirirken 
çocuğun doğru yaptığı her basamağı çocuğa uygun bir pekiştireç kullanarak pekiştirir.
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ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ZAMANI
Kitap İsmi: ‘‘KİTAPLARI ÇOK SEVEN ÇOCUKLAR’’

Yazan ve Resimleyen: Peter Carnavas
Yayınevi: TÜBİTAK

Yaş Grubu: 48-66 ay

AnlamıHedeflenen 
Sözcük

Karavan 
(8 ve 9. sayfa)

İstiflemek  
(12. sayfa)

Kütüphane 
(22. sayfa)

Esnemek   
(28. sayfa)

Karanlık 
(26 ve 27. sayfa)

Bir otomobilin arkasına takılan hem taşıt hem de ev olarak 
kullanılan yer. 

Eşyaları düzgün bir biçimde üst üste koymak. Mesela kitapları 
istifleyebiliriz.

Çok fazla kitabın raflarda durduğu ve kitap ödünç alabildiğimiz yer. 
Kütüphaneden kitap ödünç aldığımızda kitabı belli bir süre sonra 
kütüphaneye geri getirip başka bir kitap ödünç alabiliriz.

Uykumuz geldiğinde ağzımızı genişçe açarak nefes alıp vermek.

Dışarıda Güneş battığında ya da geceleri lambalar açık 
olmadığında ışığın olmadığı, birbirimizi görmekte zorlandığımız 
yer.



164

OKUMA ÖNCESİNDE

1. Kitap okunan ortamda çocukların dikkatinin dağılmasına neden olacak çevresel 
uyaranların olmamasına ve tüm çocukların su ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanmış 
olmasına dikkat edin.
2. Çocukların kitabın resimlerini rahat bir şekilde görebilmeleri için mümkünse U şeklinde 
oturmalarını sağlayın.
3. Kitabı çocuklara doğru tutun. Siz kitabı okurken çocukların resimleri görebilmeleri için 
kitabı yan taraftan okumaya çalışın.
4. Kitap kapağı, yazar, çizer ve yayınevi bilgisi: Çocuklara kitabın ön kapağı gösterilir. 
Öğretmen, parmağıyla dokunduğu yerin ön kapak olduğunu söyler. Ardından çocuklara;

  Ön kapaktaki resimde neler görüyorsunuz?
  Kızın iki eliyle taşımakta zorlandıkları neler?
  Acaba ön kapakta kaç kitap var? Haydi tahmin edelim.

Ön kapakla ilgili konuşulduktan sonra çocuklara kitabın isminin “Kitapları Çok Seven 
Çocuklar” olduğu, yazar ve çizerinin ise Peter Carnavas olduğu söylenir. Bu kitabı, 
Tübitak isimli bir bilim merkezinin bastığı söylenir. Bu süreçte öğretmen tarafından kitap, 
yazar, çizer ve yayınevi isimleri parmakla okuma yönünde işaret edilir. Bunun nedeni, 
çocukların yazının yönünü fark edebilmelerini sağlamaktır. 

OKUMA SIRASINDA

Bu kitapta sayfalar numaralandırılmıştır. Öykünün metni 4. sayfada başlamaktadır. Bu 
yüzden okuma sırasındaki sürece 4. sayfadan başlanacaktır.

/k/ Sesinin Çalışılması
Kitapçı, karanlık ve kütüphane gibi öykü içerisinden ve öyküde geçmeyen, /k/ sesiyle 
başlayan sözcüklerle kısa oyunlar oynanır. Okuma sürecinde anlatılmıştır.
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Sayfa

4-5 

Sayfa

6-7 

Sayfa

8-9 

Sayfa

10-11 

Çocuklara 5. sayfadaki iki çocuk resmi gösterilir. Çocukların nasıl 
oturdukları sorulur. Birbirlerine sırtını dayayan iki çocuğun ne yaptıklarını 
söylemeleri istenir. Çocukların yanıtlarından sonra 4. sayfadaki metin 
okunur. Ardından diğer sayfalara geçilir.

6 ve 7. sayfalardaki metin okunur. Ardından çocuklara şu sorular sorulur: 
Eren ve Leyla televizyon izlemek yerine neler yapıyorlar?
Arabaları yok ama Eren ve Leyla’nın anne babası hangi taşıtı 
kullanıyor? Sizin bisikletiniz var mı? Size bisiklete binmeyi kim öğretti? 
Sizin bisikletiniz ne renk?
Çocukların yanıtlarının ardından diğer sayfalara geçilir.

Çocuklara 8 ve 9. sayfalar gösterilerek “Hatta alıştığımız gibi bir evleri 
de yoktu.” cümlesi okunur. Çocuklardan Eren ve Leyla’nın yaşadıkları 
yeri resimlere bakarak anlatmaları istenir. Çocuklara karavanın nasıl bir 
araç olduğu anlatılır.

Karavan: Bir otomobilin arkasına takılan hem taşıt hem de ev olarak 
kullanılan yer.

Çocuklara 8. sayfadan Eren ve Leyla’nın karavana benzeyen bir yerde 
yaşadıkları söylenerek karavan gösterilir. Karavan ve yaşadıkları evlerin 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar konuşulur. Çocuklara bir karavanda 
yaşamak isteyip istemeyecekleri sorulur. Çocukların yanıtları dinlenir 
ardından diğer sayfalara geçilir.
Çocukların yanıtlarının ardından diğer sayfalara geçilir.

“Ama onların yüzlerce kitabı vardı.”  cümlesi okunduktan sonra çocuklara 
aşağıdaki sorular yöneltilir:
Bizim sınıfımızda acaba kaç kitap var? Haydi, hep birlikte sayalım 
(Sınıfta bulunan kitaplar sayılır.)
Siz de kitapları incelemeyi ve birisi size kitap okurken dinlemeyi seviyor 
musunuz?
En sevdiğiniz kitap hangisi?
Çocukların yanıtları ardından öğretmen, Eren ve Leyla’nın ne kadar 
çok kitaplarının olduğunu tekrar göstererek diğer sayfaya geçilir.  
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Sayfa

12-13 

Sayfa

14-15 

Sayfa

16-17 

Sayfa

18-19 

12. sayfadaki metin çocuklara okunur. Çocuklara kitapların istiflenerek 
konulduğu söylenerek “istiflemek” sözcüğünün anlamı açıklanır. 
Öğretmen çocuklara istiflemek sözcüğünün anlamını açıkladıktan 
sonra 13. sayfayı okur.

İstiflemek: Eşyaları düzgün biçimde üst üste yığarak koymak. Mesela 
kitapları istifleyebiliriz.

Bu sayfa okunmadan önce çocukların dikkati kitapların ne kadar 
çok olduğuna dikkat çekilir. Sayfadaki metin okunduktan sonra diğer 
sayfalara geçilir.

17. sayfadaki metin okunmadan önce çocukların aşağıdaki soruları 
yanıtlaması beklenir:
Sizce bir evin içine bu kadar çok kitap nasıl sığacak?
Eren ve Leyla’nın babası bisikletiyle neleri çekmeye çalışıyor? Sizce 
başarılı olabilecek mi?
Kitaplar çok fazla olduğu için çok ağır gözüküyor. Bisiklet yerine bu 
kadar çok kitabı neyle taşıyabilirler?
Sizce kitapları nereye götürüyorlar?
Çocukların yanıtlarının ardından diğer sayfalara geçilir.

18 ve 19. sayfalar okunur. Ardından diğer sayfalara geçilir.
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Sayfa

20-21 

Sayfa

22-23 

Sayfa

24-25 

Sayfada kaç kişinin olduğu ve kimler olduğu çocuklara sorulur. “Artık 
evde daha çok boş yer olduğu için onların arasında da daha çok boşluk 
kalıyordu.” cümlesi okunur. Çocuklara neden Eren ve Leyla’nın evlerinde 
daha çok boş yer olduğu sorusu yöneltilir. Çocuklar yanıtladıktan sonra 
öğretmen kitapların artık evde olmadığına dikkat çeker. Daha önceki 
sayfalar gösterilir ardından 20-21. sayfalar gösterilir ve karşılaştırma 
yapılır.

22 ve 23. sayfalar çocuklara resimleri gösterilerek okunur. Çocuklarla 
şu soruların yanıtları konuşulur:
Kimin çantasından bir kitap düştü?
Leyla bu kitabı nereden almış? Sizce kütüphane nasıl bir yer? Siz hiç 
kütüphaneye gittiniz mi? Neler yaptınız orada? Çocukların yanıtları 
ardından kütüphaneyle ilgili aşağıdaki açıklama yapılır.

Kütüphane: Birçok kitabın raflarda durduğu kitap ödünç aldığımız 
yer. Kütüphaneden kitap ödünç aldığımızda kitabı belli bir süre sonra 
kütüphaneye geri getirip başka bir kitap ödünç alabiliriz.

24 ve 25. sayfaların çocuklar tarafından anlatılmasına öğretmen, 
aşağıdaki sorular aracılığıyla rehberlik eder.
Babası onlara …….çantasından düşen kitabı okuyor. Kimin çantasından 
düşmüştü?
Sizce babanın okuduğu kitabın ismi ne olabilir?
Kitabı okurken bir araya gelmişler. Bu güzel aile böyle bir araya 
geldiklerinde sizce neler hissediyorlar?
Siz ailelerinizle bir araya geldiğinizde kendinizi nasıl hissedersiniz?
Çocukların yanıtları dinlenir ve diğer sayfalara geçilir.
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Sayfa

26-27 

Sayfa

28-29 

Sayfa

30-31 

Arka
Kapak

Çocuklara sayfaların resimleri gösterilerek “Her yer nasıl?’’ diye sorulur. 
Karanlık yanıtının ardından karanlık sözcüğü çocuklara açıklanır. 
Ardından diğer sayfalara geçilir.

Karanlık: Dışarıda Güneş battığında ya da geceleri lambalar açık 
olmadığında ışığın olmadığı, birbirimizi görmekte zorlandığımız yer.

Çocuklara 28 ve 29. Sayfalar okunur. Çocukların neden esnedikleri 
sorularak “esneme’’nin ne demek olduğu açıklanır.

Esnemek: Uykumuz geldiğinde ağzımızı genişçe açarak nefes alıp 
vermek.

Çocuklardan Eren ve Leyla’nın anne babalarıyla birlikte nereye 
gittiklerinin tahmin edilmesi istenir. Yanıtları dinlenir.

Bu sayfada neler olduğu çocuklara sorulur. Eren ve Leyla’nın nereye 
geldikleri ve ne yaptıkları konuşulur. Daha sonrasında öğretmen                       
çocuklara “Bir kütüphaneye gittiğinizi düşünün. Orada sizinle birlikte 
tanımadığınız insanlarda var ve siz bu kütüphaneye gittiğinizde hangi 
kitabı ödünç almak isterdiniz?” diye sorar. Yanıtlarını dinler. Ardından 
32. sayfa da okunarak kitap okuma süreci sonlandırılır.

Çocuklara kitabın arka kapak sayfası gösterilir. Kitabın sonlandığı 
söylenerek okuma sonrası sürece geçilir.
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OKUMA SONRASINDA

Çocuklara aşağıdaki özetleyici sorular sorulur:
Bu kitaptaki çocukların isimleri neydi?
Eren ve Leyla /k/ sesiyle başlayan, hem araç hem de ev olan bir yerde yaşıyorlardı. 

Burasının adı neydi?
Eren ve Leyla’nın çok sayıda …………….. vardı. Neleri vardı? (kitapları)
Kitaplarını nereye götürdüler?
Neden kitaplarını başka bir yere götürdüler?
Kitapları evden başka bir yere götürünce kendilerini nasıl hissettiler?
Leyla’nın çantasından bir kitap yere düşmüştü. Leyla bu kitabı nereden aldı?
Kütüphane ve kitapçı arasında ne fark var?
En sonunda Eren ve Leyla’nın ailesi kitapları verdikten sonra üzüldüler ve ne yapmaya 
karar verdiler?

/k/ sesbirimiyle ilgili bir oyun: Hangileri /k/ sesiyle başlıyor? El çırp.
Çocuklara aşağıdaki sözcükler belli bir ritimle söylenir. /k/ sesiyle başlayan sözcükleri 
duyduklarında el çırpmaları istenir. Sözcükler: kitap, çocuk, karavan, esnemek, 
kütüphane, kitapçı, havuç, Eren, Leyla, Kenan, kuş, koklamak, esnemek.
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HECELERİ SAY, HAREKET ET

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni 
durumlarda kullanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler.)
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. )
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Yeni bir gösterge: Sözcükleri hecelerine ayırır.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim  
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Tübitak yayınlarından “Kitapları Çok Seven Çocuklar”, kitapta yer alan bazı sözcüklerin 
görselleri (kitap, kitapçı, kütüphane, karavan, kapak) (Öğretmen bu görselleri her çocuk 
için çoğaltır.) 

Sözcükler 
Kitapçı, kütüphane
 
Kavramlar 
1’den 10’a kadar sayılar

Öğrenme Süreci
 Öğretmen; “Çocuklar sizinle “Kitapları Çok Seven Çocuklar” isimli bir kitap okumuştuk 

hatırlıyor musunuz? Bu kitapta neler oluyordu? Haydi, hep birlikte hatırlamaya çalışalım.” 
diyerek etkinliğe giriş yapar.  
 Etkileşimli kitap okuma etkinliğindeki yaşantılarına ve kitabın önemli yerlerine 

değinecek şekilde öğretmenin yönlendirmeleri ile kitap kısa sürede hatırlatılmaya çalışılır. 
Öğretmen,“Bu kitaptaki bazı sözcüklerle oynayacağımız bir oyunumuz var. Çocuklara 
görseller dağıtılır. Bu arada da ne yapacağımızı tahmin edebilirsiniz. Acaba nasıl bir oyun 
oynayabiliriz?’’ der.
 Çocukların tahminlerini dinleyerek onlara geri bildirimler (Evet. Süper bir fikir belki de ne 

olduğunu bulmuşsundur vb.) verir. Çocuklar gerekli malzemelerini alıp yerlerine oturduktan 
sonra öğretmen daha önceden çoğaltıp hazır hâle getirdiği etkinlikleri çocuklara dağıtır. 
“Size verdiğim kâğıtlara bakarken bir taraftan da beni dinleyin bakalım tahminlerden doğru 
olan var mı? Etkinliği anlatıyorum. Hazır mısınız?” diye sorar.
 Çocuklara öğretmen materyal seti içinden kitap, kitapçı, kütüphane, karavan ve kapak 

görselleri dağıtılır. “Haydi resimlerimize bakalım.” Öğretmen, görsellerde neler olduğunu 
birlikte konuşalım, der ve uygun gördüğü şekilde her çocuğun katılımını sağlayarak tüm 
görseller isimlendirilir. 
 Çocuklarla oyun sürecinde kitapçı ve kütüphane arasındaki fark da konuşulur.
 Çocukların doğru isimlendirmeleri sözel olarak pekiştirilir, yanlış isimlendirmeler için ise 

model olunur. Her görsel doğru şekilde isimlendirildikten sonra öğretmen “Bu sözcüğü 
duyduğunda aklına neler geliyor?” diye sorar ve çocuğun sözcüklerle ilgili konuşmasını 
sağlar. Her sözcüğün kitaptaki yerini hatırlayacak konuşmalar da öğretmenin yönlendirici 
soruları (Örneğin Leyla kitabı nereden almıştı vb) ile gerçekleştirilir.
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 “Şimdi hep birlikte söylediğim sözcük kartını alacağız ve bu sözcüğü alkışlayarak 
söyleyeceğiz. Anlaştık mı?”  der ve bir sözcük söyler.
 Ki-tap  “Şimdi bu sözcüğü ben alkışlayarak söyleyeceğim, beni dikkatlice izleyin.” der.
 Öğretmen her alkışla bir hece söylemek üzere 2 alkış ile sözcüğü (ki-tap) hecelerine 

ayırarak model olur. Sonra çocuklardan tekrar etmelerini ister. Eğer çocuklar doğru 
hecelemeyi başaramazsa öğretmen tekrar model olur.
 Heceleme bittikten sonra öğretmen “Hepiniz (kitap) sözcüğünü çok güzel alkışlayarak 

söylediniz. (Ki-tap) sözcüğünü 2 kere alkışladık. 
 Diğer sözcükler için de (kapak, kitapçı, kütüphane, karavan) aynı süreç tekrar edilir. 

Hecelerine ayırma sürecinde alkış tutmak dışında başka hareketlerden de yararlanılabilir. 
Örneğin sözcüklerin hece sayısı kadar zıplamak, hece sayısı kadar top sektirmek vb.
 Öğretmen görsellerin altında hecelerine ayırarak yazılmış isimlerine dikkat çeker. 

Hecelerine ayırma sürecinde hem hareketler eşliğinde hem de ka-pak görsellerin isimlerinin 
hecelerinin altına hece sayısı kadar renkli küçük daireler yapıştırılır. Böylece sözcüklerin 
altına yapıştırılan renkli daireler de hece sayılarını somut bir şekilde saymalarına aracı 
olur. 

Değerlendirme

Öğretmen, iki ve üç heceli (çalışılan sözcükler dışında) farklı sözcükler belirler. 
Uygun gördüğü şekilde (sırayla/karışık) çocuklara “Söylediğim sözcüğü alkışlayarak 
söyleyelim.” der ve daha önceden belirlediği sözcüklerden birini söyler. Pekiştireç ya da 
düzeltici dönüt sunulmaz. Doğru heceleme yapamayan çocuğa daha sonra bir sözcük 
daha söylenir ve alkışlayarak (ya da bir hareket eşliğinde) söylemesi istenir.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Kullanılan görseller çoğaltılabilir.
 Seçilen sözcüklerin hece sayısı farklılaştırılabilir. (Tek ya da dört heceli sözcükler)
 Sözcükler masaya vurarak, zıplayarak gibi farklı hareketler ile hecelerine ayrılabilir.
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Aile Katılımı
Aşağıdaki not ailelere gönderilir:
Sevgili anne babalar, bugün söylenen bir sözcüğü hecelerine ayırma çalışması yaptık. 
Bir sözcük söyledim (Kitap) ve çocukların alkışlayarak (her alkışla bir hece söyleme) 
hecelerine ayırmalarını (ki-tap) istedim. Siz de evde aile bireylerinin isimlerini, 
çocuğunuzun sevdiği yiyeceklerin/içeceklerin isimlerini söyleyin ve sırayla hareket 
ekleyerek hecelerine ayırın. İhtiyaç duyduğunda çocuğunuza yardımcı olun ve eğlenmeyi 
unutmayın.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi
 Öğretmen çocuktan önceden karar verip yazdığı sözcükler söyler ve ondan 

alkışlayarak hecelemesini ister. Seçtiği sözcüklerin hece sayısına dikkat etmelidir. 
Sunulan sözcüklerim hece sayısı daha önce çalışılan hece sayılarıyla aynı olmalıdır.           
“Şimdi sana birkaç tane sözcük söyleyeceğim. Daha önce seninle çalıştığımız gibi 
alkışlayarak hecelerine ayırmanı isteyeceğim. Anlaştık mı?” diye sorar.  
 Çocuk yönergeyi anlamadıysa tekrar edilir. Anladıysa “Hazırsan başlayalım, beni 

dikkatlice dinlemeni istiyorum, ilk sözcüğü söylüyorum.” der. Öğretmen teker teker tüm 
sözcükleri bu şekilde sunar. Çocuğa pekiştireç ya da düzeltici dönüt sunulmaz. Eğer 
çocuk %80’in altında bir performans göstermişse bireysel uygulamanın tekrarlanması 
bu becerinin öğrenilmesi için yararlı olacaktır.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı
 Öğretmen görselleri yanına alır.  Çocuğa, “Şimdi seninle bir oyun oynayacağız.” der.
 Öğretmen bir görseli seçer. “Bu nedir sence?” diye sorar. Çocuk uygun olan yanıtı 

verirse sözel olarak pekiştirir ya da tam tersi durumda model olur ve tekrar sorar. Önce 
tek tek görseller isimlendirilir.  
 Öğretmen sözcüğü alkışlayarak heceler ve model olur. “Şimdi sen de benim gibi yap.” 

der. Çocuk doğru heceleme yaparsa öğretmen sözel olarak pekiştirir, yanlış heceleme 
yaparsa “Beni dikkatlice dinle tekrar heceliyorum.” der ve bir kez daha model olur.
 Sonra çocuktan yapmasını ister. Doğru hecelemesini pekiştirir. Alkışlayarak heceleme 

tamamlandıktan sonra öğretmen “Karttaki resmin altında bir yazı var, sence ne yazıyor?” 
diye sorar. Çocuk doğru tahminde bulunursa sözel olarak pekiştirilir. Doğru tahmin 
edemezse sunulan ipuçları ile yardımcı olunur.
 Bireysel uygulamada öğretmen ve çocuk sözcükleri heceleme sürecinde, eşli 

hareketler de yaparlar.
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KUKLALARI SIRALA

Etkinlik Çeşidi: Matematik, Oyun ve Sanat 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan 
önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)  

Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı 
söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili 
sorulara cevap verir.)
 
Sosyal-Duygusal Gelişim  
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri 
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında 
bitirmek için çaba gösterir.)

Motor Gelişim  
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri 
keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.) 

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Materyal seti içinden daha önceki “Kuklalar Dans Ediyor” isimli dil alanı etkinliğindeki 
çomak kuklalardan bu etkinlikte de yararlanılır. Bu etkinlikte çomak kuklalar içerisinde 
bir de “albatros” (Albatros görseli 3. etkinlik paketi içerisinden temin edilebilir.) görselinin 
çomak kuklası da bu sürece dâhil edilir, hareketli bir çocuk şarkısı, öğretmen tarafından 
oyunda yararlanılacak 6 kuklanın da üzerine 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. diye yapıştırılan rakamlar, 
çocukların kendi kuklalarını tasarlamaları için beyaz çoraplar ve boya kalemleri, ipler ve 
yapıştırıcılar.

Sözcükler 
Albatros
 
Kavramlar 
1-10 arası sayılar, önceki sonraki, sıra sayıları (birinci, ikinci vb.)

Öğrenme Süreci
  Çocuklarla daha önceden Türkçe etkinliğinde yararlanılan kuklalardan bu etkinlikte de 

yararlanılır. Oyunda yararlanılan çomak kuklalardan sadece biri /a/ sesiyle başlamaktadır. 
Bu da albatrostur. Diğerleri /k/ sesiyle başlayan hayvanlardır.    
  Öğretmen çocuklara albatrosun nasıl bir kuş olduğunu anlatır. (Bu kuşa “Gökyüzü Ne 

Kadar Yüksek?” isimli kitapta da yer verilmiştir.) Albatros kuşunun özellikleri bu oyunda 
tekrar açıklanır. 
 Albatros: Okyanusların üzerinde uçan bir deniz kuşudur. Uçarken kanatlarını açtığında 3,5 
metre olur. En geniş kanatlı kuş türlerinden biridir.      
  Öğretmen kuklaların dans etmeyi çok sevdiklerini söyler. Kuklaların çomak bölümlerine 

(yani dil çubukları üzerine) 1’den 10’a kadar rakamları yazar. 
  Çocuklar sayılarına göre gruplara ayrılır. Sınıftan 6 çocuğa çomak kuklalar dağıtılır. 

Diğer gruptakiler süreci izlerler. Çocuklar kendilerinde hangi hayvan kuklalarının olduğunu 
söylerler. Ardından birinci kukla, ikinci kukla diyerek yan yana sıralanırlar. Kuklaların 
üzerine de kaçıncı kukla olduğu kolayca çıkabilecek küçük kâğıtlara yazılıp yapıştırılabilir. 
Kuklalar istenildiği gibi sıralanabilir. Öğretmenin hazırlayacağı yapışkanlı rakamlar eşliğinde 
kuklaların sıralanışı değişebilir.
  Öğretmen materyal setinden hareketli bir müzik açılır. Çocuklar kuklalarıyla dans ederler. 

Müzik her durduğunda kuklalar 1. kukladan 6. kuklaya kadar sırayla yan yana sıralanırlar. 
Bu süreç iki kez tekrarlanır.  
  Her çocuk müzik bitip kendi sırasına geçince birinci köpek, ikinci kedi, üçüncü kanguru, 

diyerek sırasını bildirir. Ardından diğer 6 çocukla süreç tekrar edilir. Sınıf 18 kişi ise 3 
seferde oyun oynanabilir.  
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  Ardından öğretmen, kuklalardan bazılarını dans ederken yerine oturmasını söyler. Müzik 
kapanınca çocuklar tekrar çomak kuklalarıyla sıralanırlar. Öğretmen oyunu izleyen diğer 
gruba “kaçıncı kukla eksik?” diye sorarak çocukların yanıtlarını dinler. Bu süreç iki ya da üç 
kez tekrarlanır. Çocuklar böylece eksik olan kuklanın kaçıncı kukla olduğunu fark etmeye 
çalışırlar.  
  Oyun, çocukların sıra sayılarını kullanmaları ve eksilenleri bulmalarıyla son bulur. 
  Ardından çocuklar için getirilen beyaz çoraplara çocukların kendi kuklalarını yüzlerini 

çizerek tasarlamaları istenir. Her çocuk kendi kuklasına bir isim bulur. Ardından kuklasını 
konuşturur.  

Değerlendirme

Aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci gerçekleşir. 
Kazanımlara İlişkin Sorular
  Oyunda sende kaçıncı kukla vardı? 
  Elinde tuttuğun kuklanın adı neydi? 
  Sizin grubunuzda eksik olan kaçıncı kuklaydı?

Betimleyici Bir Soru
  Albatrosun nasıl bir kuş olduğunu anlatır mısınız?

Yaşamla İlişkilendirme Sorusu
  Oyunda hayvanlardan oluşan kuklalarla oynadık. Siz kuklacı olsanız hangi kuklaları 

tasarlamak isterdiniz?
Duyuşsal Bir Soru
  Oyunun en sevdiğiniz bölümü neydi?

Aile Katılımı
Ailelere aşağıdaki oyunu evde oynamaları önerilir:
Evinizde çocuğunuza zarar veremeyecek mutfak eşyalarını yan yana önce 1’den 
5’e sonra da 1’den 10’a kadar sıralamanızı ve kaçıncı eşya olduğunu bilmeleri için 
altlarına rakamlarını da yazmanızı öneriyoruz. Ardından çocuklarla tek tek bu eşyaları 
isimlendiriniz. Örneğin 1.çatal, 2.tabak, 3.kaşık vb. Çocuklar tüm eşyaların isimlerini 
sayınca arkalarını dönsünler ve içlerinden birini saklayın. Sakladığınız eşyayı 
çocuğunuzdan bulmasını ve kaçıncı eşya olduğunu söylemesini isteyiniz. Bu oyunu 
gün veya hafta içinde defalarca farklı eşyalarla oynayabilirsiniz.
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

Bu etkinlik çocuğa ailelere önerilen şekilde bireysel olarak uygulanabilir. Oyun aşağıya 
yazılmıştır:
Çocukla birlikte seçtiğiniz bazı oyuncakları yan yana önce 1’den 5’e kadar sıralanır ve 
kaçıncı eşya olduğunu bilmeleri için altlarına rakamları da yazılır. Ardından çocukla tek 
tek bu eşyalar isimlendirilir. Örneğin 1.çatal, 2.tabak, 3.kaşık vb. Çocuk tüm eşyaların 
isimlerini sayınca arkalarını döner ve içlerinden biri saklanır. Saklanan oyuncağı 
çocuktan bulması ve kaçıncı oyuncak olduğunu söylemesi istenir.  Bu oyun gün veya 
hafta içinde defalarca farklı eşyalarla oynanabilir.

Çocukla öğretmen, çocuğun yönlendirmesiyle bir çoraptan bir kukla tasarlarlar.

Basitleştirme/Zenginleştirme

  Oyunu basitleştirebilmek için sadece çocukların üzerine 1’den 6’ya kadar rakamlar 
yazılır ve kuklalar olmadan oyun oynanabilir. 
  Oyunu biraz daha zenginleştirmek için kuklaların eksilme sürecinde birden fazla kukla 

aynı anda eksilebilir. Çocuklardan hangi kuklaların olmadığını bulmaları istenebilir. 
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Çocuğa aşağıdaki sorular yöneltilir:
  Oyunumuzda hangi oyuncaklarla oynadık?
  Oyunumuzda hangi oyuncakları sakladık? 
  Hatırlıyor musun, saklanan oyuncaklar kaçıncı sıradaydı?
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6.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Bu pakette bazıları birbiriyle ilişkili toplam 6 farklı 
etkinlik ve “Çiftlikte” isimli resimli öykü kitabının 

etkileşimli kitap okuma yöntemine uygun olarak 
hazırlanmış formatı yer almaktadır. Bu pakette /p/ 
sesiyle başlayan sözcükler sıklıkla yer almaktadır. 

6. etkinlik paketinde sözcük öğrenimine, 
sesbilgisel farkındalık becerilerini desteklemeye 
ve kenar, köşe ve şekiller gibi kavramlara ilişkin 

etkinliklere yer verilmiştir. 
Keyifli uygulamalar dileriz.
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BİZLERİ TANIYOR MUSUNUZ?

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkatini çeken nesne, durum, olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini 
çeken nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne, durum, olayla ilgili tahminde bulunur. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayla ilgili tahminini söyler.)
  
Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını 
sorar.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Sosyal-Duygusal Gelişim  
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.) 

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Materyal seti içinden postacı, pamuk toplayan insan, pilot ve pastacı görselleri, öğretmenin 
kendisinin edineceği biraz pamuk ve A4 boyutunda beyaz kâğıtlar, soru işareti görseli

Sözcükler 
Postacı, pilot, pamuk, pastacı 
 
Kavramlar 
Uzak-yakın, yumuşak-sert

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfın duvarlarına  materyal seti içerisinden 4 farklı resim yapıştırır. Bu 

resimlerde şunlar yer almaktadır.
 1- Çantasındaki mektupları dağıtan bir postacı
 2- Bir uçağı kullanan bir pilot
 3- Pamuk toplayan insan
 4- Pasta yapan bir pastacı 
 Öğretmen çocuklara sınıfa asılan resimlerle ilgili konuşacaklarını söyler. Görseller 

yukarıdaki sıraya göre numaralandırılır ve o sıraya uygun olarak konuşulur. Her görselle 
ilgili öğretmenin sorularının ardından soru işareti görseli bir çocuğa verilir ve o görselle ilgili 
bir soru sorması ve arkadaşlarının da yanıtlaması istenir.
 Her resmin altında bir de A4 kâğıdının yarısı büyüklüğünde boş beyaz kâğıtlar bulunur. 

Bu kâğıtların asılmasının amacı, resimlerle ilgili konuşulduktan sonra her resme çocuklarla 
birlikte bir isim bulunur ve çocuklar bu isimleri öğretmenlerine yazdırır.

 1. Resim-(Postacı): Öğretmen çocuklara şu soruları sorarak resim hakkında 
konuşmalarına rehber olur:

Burada biri var. Adını biz koyalım. Neler giyinmiş? Haydi 
kıyafetlerini tarif edelim. Sizce elindeki çantada ne 
olabilir? Acaba sizin böyle bir çantanız olsaydı içine neler 
koyardınız? Çocukların yanıtlarının ardından öğretmen 
resimde gördüklerinin bir postacı olduğunu söyler ve 
postacıyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapar:

Postacı: İnsanların birbirlerine yazdıkları mektupları, 
okudukları gazeteleri, birbirlerine gönderdikleri paketleri, 
gönderilen yerlerine ulaştıran kişilere postacı denilir.
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Çocuklarla birlikte resme bir isim bulunur ve öğretmen de bu ismi resmin altındaki boş 
kâğıda yazar. Çocuklardan bazıları / isteyenler görselle ilgili soru sorar ve arkadaşları da 
yanıtlar. Her görsel için bu süreç tekrarlanır.

 2. Resim-(Pilot): Öğretmen çocuklara şu soruları sorarak resim hakkında konuşmalarına 
rehber olur:

Acaba resimde gördüğünüz insan nerede? Ne yapıyor? Sizce mesleği ne olabilir? Neler 
giymiş? Çocukların yanıtlarının ardından öğretmen resimde gördüklerinin bir pilot olduğunu 
söyler ve pilotla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapar:

Pilot: Uçak, helikopter gibi hava taşıtlarını kullanan kişilerdir.

Siz pilot olsaydınız insanları en çok nereye götürmek isterdiniz? Götürmek istediğiniz yer 
buraya uzak mı, yakın mı? Çocukların yanıtlarından sonra bu resme de bir isim verilir ve 
çocuklar öğretmenlerine yazdırır 
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 3. Resim-(Pamuk toplayan kadın): 
Öğretmen çocuklara şu soruları sorarak resim 
hakkında konuşmalarına rehber olur:
 
Resimdeki kadın ne yapıyor? Sizce nerede? 
Sanki bir bitki topluyor acaba bu bitkinin 
adı nedir? Çocukların yanıtlarının ardından 
öğretmen resimde bir kadının bir tarlada 
pamuk topladığını söyler ve pamukla ilgili 
aşağıdaki açıklamayı yapar:

Pamuk: Sıcak bölgelerde yetişen ve beyaz 
renkli bir tarım bitkisidir. Ülkemizde Şanlıurfa, 
Adana, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde 
pamuk tarlaları bulunur ve insanlar pamuk 
üretip toplarlar.

Öğretmen pamukla ilgili açıklamayı yaparken 
Sınıfa gerçek bir pamuk da getirilir. Çocukların 
dokunmasına rehberlik edilir.

 4. Resim-(Pastacı): Öğretmen çocuklara 
şu soruları sorarak resim hakkında 
konuşmalarına rehber olur:
 
Acaba bu kocaman pastayı yapan kim? 
Pastanın içinde neler olabilir? Sizce biz 
sınıfımızda pasta yapabilir miyiz? Pasta 
yapmak için hangi malzemeler gerekli? 

Çocukların yanıtlarının ardından öğretmen 
resimde gördüklerinin bir pastacı olduğunu 
söyler ve pastacıyla ilgili aşağıdaki açıklamayı 
yapar:

Pastacı: Pasta yapabilen ve pasta satan 
kişilere denilir. Pastacılar pasta yapabilmeyi 
öğrenebilmek için bir eğitim alırlar. 
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Bu resme de çocuklarla birlikte bir isim verilir, öğretmen tarafından verilen isim resmin 
altına yazılır. 

 Çocuklarla tüm resimler hakkında konuşulduktan sonra öğretmen çocukları 4 farklı gruba 
ayırır. Bu grupların her birine konuşulan resimlerden birini verir. Çocuklardan görsellerde 
gördüklerini gruplarındaki arkadaşlarıyla birlikte canlandırmaları istenir.  
 Çocuklar grup arkadaşlarıyla birlikte sınıftaki istedikleri materyalleri kullanarak 

canlandırmalarını yaparlar. Her grubun birbirini izlemelerine rehberlik edilir.  

Değerlendirme

 Öğretmen çocuklardan bugün neler öğrendikleri ile ilgili resim yapmasını ister. ÖÖG 
olma riski gösteren çocuk resmini tamamladıktan sonra öğretmen çocuktan yaptığı 
resmi anlatmasını ister.

Aile Katılımı

 Aileler ve çocukların mesleklerle ilgili evde sohbet etmeleri önerilir. Uygun olan bir 
anne ya da baba, mesleğini anlatması için okula davet edilir. 

Basitleştirme/Zenginleştirme

  Öğretmen basitleştirme için, her resimle ilgili daha fazla ipucu verebilir. 
  Öğretmen, zenginleştirmede ise dramada yararlanılan farklı teknikleri (donuk imge, 

eksik materyali tamamlama vb.) sürece katabilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Çocukla konuşulan görselleri öğretmen karışık bir şekilde elinde tutar. Aşağıdaki 
sorular eşliğinde alıcı ve ifade edici dil becerilerini görseller bağlamında değerlendirmeye 
yönelik aşağıdaki sorular sorulur:
 Hangi resimde bir postacı var? Bana gösterir misin?
 Bir kadın pamuk isimli bir bitkiyi topluyor. Bu resmi gösterir misin?
 (Çocuğa pastacının olduğu görsel gösterilir.) Bana bu resimde neler oluyor, anlatır 

mısın? 
 Uçağı ya da helikopteri kullanabilen kişilere biz ne isim veriyorduk? Helikopteri 

kullanan kişinin olduğu resmi gösterir misin?
 En çok beğendiğin resim hangisi, neden?

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

 Postacı, pilot, pamuk toplayan insanlar ve pastacı görselleri ile ilgili her bir görselde 
3’er dakikayı geçmeyecek şekilde çocukla soru yanıt yoluyla sohbet edilir. 
 Çocuğa her görselle ilgili en az 3 tane 5n1k soruları sorulur. Bu sorular eşliğinde 

çocuğun en az 2 sözcüğü öğrenebilmesine rehberlik edilir. 
 Ardından istediği bir görseli seçmesi ve bununla ilgili bir resim yapması istenir. 
 Çocuk görselini bitirince diğer görsellerin yanına asılır ve öğretmen görselle ilgili 

çocuğa sorular sorar. Böylece resmini anlatması için bir fırsat verilir.
 Çocuk resmini anlatırken, çocuğun anlattıkları bir kağıda yazılıp resmin yanına asılır.
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ÜÇGENDE DUR VE SÖZCÜK ÜRET

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

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. Dikkatini çeken nesne, durum, olayı 
ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi 
doğru yere yerleştirir.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını 
sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler 
üretir.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim  
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.) 

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Materyal seti içinden A4 kâğıdı boyutunda renkli kartonlardan 3 daire, 3 üçgen, 3 kare ve 3 
dikdörtgen şekli, /p/ sesiyle başlayan sözcüklerin her biri A4 kâğıdının dörtte biri boyutunda 
görselleri (pusula, palyaço, pamuk, palet, pasta, perde, paten, pilot, papağan, penguen)

Sözcükler 
Pusula
 
Kavramlar 
Üçgen, kare, daire, dikdörtgen

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa elinde bir pusula ile girer. Pusulanın ne demek olduğunu anlatır.

Pusula: İnsanların yön bulmasını sağlayan bir alettir. Pusula sayesinde insanlar 
kayboldukları zaman nereye gideceğini bulurlar.

 Pusulanın gösterdiği yerden öğretmen bir nesne seçer ve çocuklardan nesnenin sınıfın 
neresinde olduğunu ayrıntılı bir şekilde söylemelerini ister. Örneğin; Öğretmen: Mavi lego 
kutusu nerede?
Çocuklardan beklenen: Kırmızı lego kutularının yanında ve kitap merkezine çok yakın vb.
 Ardından pusulaya göre bu sefer de çocukların mekânda konum alabilmelerine yönelik 

çocuklar yönlendirilir. 
Örneğin “Kapıya yakın olan masanın yanına gidelim.” vb.  
 Pusulanın yön göstermesi özelliğinden başlanarak mekânda konum çalışıldıktan sonra 

öğretmen, çocuklara hazırladığı oyun için parkur yolunu gösterir.
 Bu yolda farklı geometrik şekilleri istediği gibi yan yana dizer.  
 Çocuklar ÜÇGEN şeklinin üzerine geldiklerinde /p/ sesiyle başlayan sözcükler üretmeye 

çalışacaklar ancak diğer şekillerde farklı hareketler yapacaklardır. 
 Öncelikle çocuklara /p/ sesi hissettirilerek /p/ sesiyle başlayan sözcükler söylenir. Bu 

sözcükler için öğretmen materyal seti içinden /p/ sesiyle başlayan görsellerden yararlanılır. 
Böylece çocuklar görselleri görünce sözcükleri ve başlangıç seslerini daha rahat 
hatırlayabilir. Çocuklara öncelikle rehberlik edilir. Ardından çocuklara her farklı şekilde 
hangi hareketleri yapacakları söylenir.  
 KARE şeklinde 3 kez tek ayak zıplanır, DAİRE şeklinde daire etrafında 1 kez dönülür, 

DİKDÖRTGEN şeklinde eller 3 kez yukarıya kalkıp iner ve üçgen şeklinde bir hareket 
yapılmaz, üçgenin içine girilir ve /p/ sesiyle başlayan bir sözcük söylenir. Öğretmen de 
çocukların söylediği sözcükleri not alır.  
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 Bu oyunda tüm çocuklar birer birer oynar ve birbirlerine hangi şekilde hangi hareketi 
yapacaklarını unuttukları zaman hatırlatmaya çalışırlar. 
 Öğretmen oyun parkurunu şekilleri istediği sırada koyar. Sadece çocukların düşünmelerine 

fırsat verebilmek için üçgenleri biraz daha birbirinden uzak olarak yerleştirir. 
 Oyun, tüm çocuklar oynayınca sonlanır.

Değerlendirme

Çocuklarla aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci yapılır. 
 (Çocuklara pusula tekrar gösterilerek) Pusula ne işe yarar? (Betimleyici bir soru)
 Pusula hangi sesle başlıyor? Aynı sesle başlayan başka sözcükler neler? (Kazanımlara 

ilişkin bir soru)
 Oyunumuzda siz olsanız hangi şekillere sıra gelince hangi hareketleri yapmak 

isterdiniz? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
 Oyunu sevdiniz mi? Neden? (Duyuşsal bir soru)

Aile Katılımı

 Ailelere aşağıdaki not gönderilir. 

Bugün çocuklarla şekiller ve sözcükleri eşleştirerek bir oyun oynadık. Bu oyunda /p/ 
sesiyle başlayan (pusula, paten vb.) sözcükler bulduk. Acaba başka hangi sözcükler /p/ 
sesiyle başlıyor? Birlikte düşünür müsünüz?

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen çocuklara her şekle gelince yapacakları hareketleri hatırlatmak için tek 
ayakla zıplama, dönme, elleri yukarı kaldırma-indirme hareketlerini gösteren görsellerden 
yararlanabilir. 
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Oyun parkuru öğretmen tarafından kurulur. Çocuğa tüm geometrik şekiller gösterilerek 
isimleri söylenir. Çocuğun da bağımsız bir şekilde şekli gösterdikçe geometrik şeklin ne 
olduğunu söylemesi beklenir. 
 Ardından çocuğa /p/ sesiyle başlayan sözcüklerin görselleri gösterilerek hepsinin /p/ 

sesiyle başladığı söylenir. Çocuktan da bir tane /p/ sesiyle başlayan bir sözcük bulması 
istenir. Bulamazsa /p/ sesiyle başlayan sözcüklerin örnekleri artırılır.  
 Bireysel uygulama sürecinde hareketli oyun sırasında şekil sayısı azaltılmaz ama 

her şekil için hareket bulunmaz. Çocuk oyuna başladığında şekilli yol üzerinde ilerler. 
İsterse zıplar, isterse tek ayak ilerler. Sadece üçgene sıra geldiğinde durur ve /p/ sesiyle 
başlayan sözcükler söylemesi için rehberlik edilir.  
 Çocuk tüm yolu iki üç kez geçtikten sonra oyun sonlandırılır. Oyun sürecinde çocuğa 

farklı basamaklarda destek sunulması ve geri bildirim verilmesi oldukça önemlidir.  

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Öğretmen materyal seti içinden çocuğa /p/ sesiyle başlayan görseller gösterilir. 
Çocuğun bu görselleri tek tek isimlendirmesi istenir.  
 Öğretmen eline bir kalem kâğıt alır ve çocuktan /p/ sesiyle başlayan sözcükler 

üretmesini ister. Çocuk kendi sözcük üretemezse yine /p/ sesiyle başlayan görsellerden 
yararlanılır. Öğretmen kendisi bir görsel seçer, çocuğa göstermez ve görselle ilgili ipucu 
verir. Çocuğun o görseli isimlendirmesini ister. Her farklı görselde sözcüğün /p/ sesiyle 
başladığı vurgusu yapılır.  
 Bu değerlendirme sürecinde çocuğun /p/ sesiyle başlayan en az 3 sözcük üretimi 

yapmasına rehberlik edilir. 
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PANAYIRIMIZA HOŞGELDİNİZ

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Sanat  
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkatini çeken nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, 
dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım 
amaçlarını söyler.) 
Kazanım 7. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, 
sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre 
gruplar.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. 
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini 
söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)  

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.)

Alan: Erken Matematik
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Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 13. Estetik değerleri korur. 
(Gösterge: Çevresini farklı biçimlerde düzenler.)

Materyaller
Materyal seti içinden bir adet panayır görseli, Çocuk sayısı kadar A4 kağıdına renkli 
geometrik şekiller yapıştırılır, “Panayırımıza Hoşgeldiniz” yazısı.

Sözcükler 
Panayır
 
Kavramlar 
Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Daire

Öğrenme Süreci
 Çocuklarla bahçeye çıkılır. Öğretmen, materyal seti içinden “panayır” görseli gösterilir.
 Çocuklara önce görseli anlatmaları için aşağıdaki sorular sorulur:

Burası neresi?
İnsanlar neler yapıyor?
Siz burada olsanız ne yapmak isterdiniz?
 Çocukların yanıtları dinlendikten sonra çocuklara panayır sözcüğü aşağıdaki gibi 

açıklanır. 

Panayır: Belli zamanlarda kasaba ve köylerde kurulan bazı eşyaların sergilendiği pazar. 

 Panayır sözcüğünün anlamı çocuklara anlatıldıktan sonra bugün bahçede şekiller 
panayırı kuracakları ve diğer sınıfları buraya davet edecekleri söylenir.
 Öncelikle öğretmen farklı geometrik şekilleri çocuklara hatırlatır. Bunun için öğretmen 

farklı renklerdeki üçgen, kare, daire ve dikdörtgen şekillerini tek tek göstererek bir hatırlatma 
yapar. 
 Geometrik şekillerin benzerlik ve farklılıkları ile ilgili kısaca sohbet edilir.
 Ardından öğretmen çocuklara bahçede şekillerden bir panayır kurmayı teklif eder. 

Panayırı oluşturacak üçgen, daire, kare ve dikdörtgen şekillerini nerelerden bulacakları 
sorulur. Öncelikle çocukların önerileri dinlenilir.
 Ardından çocuklar daire, kare, üçgen ve dikdörtgen olarak 4 gruba ayrılır. Her gruba 

bahçede bir köşe belirlenir. Öğretmen her grubun köşesinin ismini yazar. Daire köşesi, 
üçgen köşesi gibi…
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 Çocuklar fikirleri arasından şekilleri toplama sürecinde uygulanabilecek olan fikirler 
öğretmenin de rehberliğinde uygulanır. Öğretmen öncelikle çocukların fikirlerinin 
uygulanmasına önem vermelidir. 
 Ardından öğretmen çocuklara kendi sınıfımızdaki eşyalar ve oyuncaklarımızın 

arasından üçgen, daire, kare ve dikdörtgenlere benzeyen eşya, oyuncak ve nesneleri 
gruplayabileceğimiz ve panayırımıza getirebileceğimiz önerisini verir. 
 Her gruba bir kutu ya da torba dağıtılır. Çocuklar önce gruplarına isim veren geometrik 

şekillerine benzer olan nesne, eşya ve oyuncakları toplarlar. 
 Çocuklar topladıkları şekilleri bahçeye getirirler. Öğretmen bu sefer panayır için bu 

şekilleri kendi köşelerinde düzenlemelerini ister.
 Çocuklar düzenleme işini tamamladıktan sonra öğretmen grupların neler bulduklarını 

sorar. Aşağıdaki soruları her grubun tek tek yanıtlayıp buldukları eşyalar içinden 
göstermelerini söyler.

Bulduğunuz en komik şekil hangisi?
Kaç farklı oyuncak buldunuz? Mesela üçgen olan kaç farklı oyuncağımız varmış?
Bulduğunuz eşyalar arasında grupça en çok hangisini beğendiniz?
Herkes eline topladıklarından bir tane eşya alsın. Kimin burnuna dokunursam eline aldığı 
eşyanın adını söylesin.

 Çocuklarla soru-cevap süreci tamamlandıktan sonra öğretmen diğer sınıflardan birini 
panayırı gezmeleri için bahçeye davet eder. Bahçede bir yere “Panayırımıza Hoşgeldiniz” 
yazısını asar.
 Toplanıp gruplanan oyuncak ve nesneler belli bir süre bahçede durduktan sonra çocuklar 

ve öğretmen tarafından tekrar eski yerlerine toplanır. 
 Çocuklara teker teker farklı şekiller A4 kâğıtların üzerine yapıştırılarak çocuklardan o 

şekilleri kullanıp resmi boyalarıyla tamamlamaları istenir. Ardından her çocuk şeklini 
tamamlayıp o şekilden neler çizdiğini anlatır.  Öğretmenine yaptıklarını yazdırır.  
 Çocukların ürünleri neler yaptıkları da yazılarak sergilenir.
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Değerlendirme

Öğretmen çocuklara aşağıdaki soruları yönlendirir.
 Bugün sizin içinde bulunduğunuz grup hangi şekillere benzer oyuncakları topladı?
 Bizim bugün konuştuklarımız dışında farklı şekiller de var mı? İsimlerini biliyor 

musunuz?
 Siz de şekilleri kullanarak resimler yaptınız. Peki kâğıtlarımıza şekillerden başka neler 

yapıştırıp ardından tamamlayabiliriz?
 Bugün en çok neler yapmayı sevdiniz?

Aile Katılımı

Ailelerden çocuklarıyla birlikte mutfak ve banyolarından dört farklı geometrik şekle (kare, 
daire, dikdörtgen ve üçgen) benzeyen nesne, eşyalar bulup bir kağıda not etmeleri 
söylenir. Çocuklardan da bunların yanına resimlerini çizmeleri istenir.  

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Bu etkinlikte çocuklar dört farklı geometrik şeklin her birinin özelliklerini bilmiyorlarsa 
şekil sayısı azaltılabilir. 
 Çocuklardan oyuncaklar ve eşyalar dışında farklı nesneleri de şekillerine göre 

gruplayıp sergilemeleri istenebilir. 

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi

Bu etkinlik grup uygulamasında olduğu gibi uygulanır ve değerlendirilir. Ancak çocuğun 
kendi hızında olmasına özen gösterilir. Gereken durumlarda çocuğa rehberlik edilir. 
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ETKİLEŞİMLİ KİTAP  OKUMA ZAMANI
Kitap İsmi: ‘‘ÇİFTLİKTE’’

Yazan ve Resimleyen: Anna Milbourne-Alessandra Roberti
Yayınevi: TÜBİTAK

Yaş Grubu: 48-66 ay

AnlamıHedeflenen 
Sözcük

Çiftlik 
(1 ve 2. sayfa)

Patika  
(3 ve 4. sayfa)

Süt sağmak  
(5 ve 6. sayfa)

Dolu dolu bir 
gün geçirmek    

(21. sayfa)

Korkuluk 
(15 ve 16. sayfa)

Sebze ve meyve ekilebilen, hayvanların yetiştirildiği geniş 
topraklardır. Çiftliklerde işleri yapabilmesi için insanların evleri 
de bulunur. Çiftliklerde yaşayan insanlar erken kalkarlar ve çiftlik 
işlerini bitirebilmek için çok çalışırlar.  
Çiftliklerde ve ormanlık alanlarda insanların ayak izlerinden oluşan, 
tekerlekli araçların geçemeyeceği dar yollardır. Patikalardan, 
çiftliklerde yaşayan inekler, keçiler geçebilirler.  

İnekler ve keçiler süt üretebilirler. Ürettikleri sütten insanların 
yararlanabilmesi için sütü temiz bir kovaya akıtmaya süt sağmak 
denilir. Süt sağılırken ineklerin veya keçilerin canını acıtmamak 
için süt sağmayı iyice öğrenebilmek gerekir. Ayrıca insanlar da 
bebekken, annelerinin sağdıkları sütü içerek büyürler. Anne sütü 
bebekler için çok faydalıdır.  

İnsanların bir gün içinde birçok işi bitirebilmesi. Örneğin çiftlikte 
yaşayan çocuklar bir gün içinde ahıra, kümese ve seraya giderek 
oradaki işlerin bitmesine yardımcı oldular. Hem de hayvanlar 
otlarken oyun oynayarak eğlendiler. Böylece dolu dolu bir gün 
geçirdiler.  

Tarla, çiftlik ya da bahçelerde kuşların yetiştirilen sebze veya 
meyvelere zarar vermemesi için konulan insana benzeyen 
kuklalara korkuluk denilir. Korkuluklara insanların elbiseleri 
giydirilip şapka takılabilir.
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/p/ Sesinin Öğretimi

“Çiftlikte” isimli kitaptan yola çıkılarak “Çiftçiler İş Başında” isimli erken okuryazarlık 
etkinliğinde /p/ sesi çalışılır. 

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

1. Kitap okunan yerde çocukların dikkatinin dağılmaması için dikkat edin.
2. Çocukların kitabı rahat görebileceği bir şekilde oturmalarına rehber olun.
3. Kitabın yazarı, çizeri ve yayınevi bilgisinin paylaşımı: Çiftlikte isimli kitap çocuklara 
gösterilerek bugün birlikte bu kitabı okuyacakları söylenir. Öğretmen kitabı okurken 
çocuklardan yardımcı olmalarını ister ve kitabın ön yüzüne dokunarak “Ben şimdi kitapta 
nereye dokunuyorum?” diye sorar. Ön kapak olduğu konuşulduktan sonra ön kapaktaki 
resimlerde neler gördükleri sorulur. Çocukların yanıtları dinlenir. Kitabın ismini tahmin 
etmeleri istenir. Önce çocuklar konuşur ardından öğretmen; kitabın ismini, kitabı yazan 
ve çizenlerin ismini okuma yönünde parmağıyla yazıları takip ederek okur. Çocuklara 
kitabın TÜBİTAK tarafından çoğaltılıp basıldığını söyler. TÜBİTAK’ın bir bilim merkezi 
olduğu hatırlatılır. TÜBİTAK’ta araştırmalar ve deneylerin yapıldığı ayrıca çocuklar için 
kitaplar basıldığından söz edilir. En son olarak iç kapaklar da gösterilerek okumaya 
başlamak için ilk sayfaya geçilir.
4. Ön kapak hakkında konuşulduktan sonra çocuklara öyküyü dikkatlice dinlemeleri 
ve okurken yardımcı olmaları söylenir. Çocukların rahatça duyabileceği bir ses tonuyla 
öykü okunmaya başlanır.

OKUMA SIRASINDA

Bu bölümde çocuklara kitabı nasıl okuyabileceğiniz anlatılıyor. Bu bölümde soruları 
sorduktan ve çocuklar yanıt verdikten sonra “Aferin!”, “Çok güzel!”, “Seni tebrik ederim!” 
gibi onları konuşmaya cesaretlendirecek sözler kullanın. Kitabı okurken ses tonunuzu iyi 
kullanmanız çok önemlidir yoksa çocuklar sıkılabilir. Yukarıdaki hedeflenen sözcükleri 
öğrenebilmesi için uygun açıklamalar yapmak gerekir. Çocuklarla bu kitabı birlikte 
okumak sadece sizin okumanızı değil onun da katılmasını içermelidir. Keyifli okumalar.
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Sayfa

1-2

Sayfa

3-4

“Bir çiftlikte yaşamanın nasıl olduğunu hayal 
edebiliyor musunuz?” cümlesinin olduğu sayfadır. 

“Güneş doğarken horozlar ötmeye başlar.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Sayfadaki metin okunmadan önce çocuklara aşağıdaki sorular sorulur ve yanıtlamaları 
beklenir:
 Burası bir çiftlik. Sizce bu çiftliğin adı ne olabilir?
 Hangi hayvanları görüyorsunuz? 
 Bu çiftlikte göremediğimiz başka hangi hayvanlar olabilir?
 Bir çiftlikte de hayvanlar var bir hayvanat bahçesinde de hayvanlar var. Çiftlik ve hayvanat 

bahçesinin farkı ne?

Çocukların yanıtlarından sonra sayfa 2’deki metin okunur ve çiftliğin nasıl bir yer olduğu 
aşağıdaki açıklama çerçevesinde çocuklara anlatılır.

Çiftlik: Sebze ve meyve ekilebilen, hayvanların yetiştirildiği geniş topraklardır. Çiftliklerde 
işleri yapabilmesi için insanların evleri de bulunur. Çiftliklerde yaşayan insanlar erken 
kalkarlar ve çiftlik işlerini bitirebilmek için çok çalışırlar. 

Ardından diğer sayfalara geçilir.

Önce çocuklara bu sayfalardaki metin okunur. Ardından horozun öttüğü resimden parmakla 
işaret edilerek gösterilir. Patikadan yürüyen ineklere dikkat çekilerek patika sözcüğü ile ilgili 
aşağıdaki açıklama yapılır.

Patika: Çiftliklerde ve ormanlık alanlarda insanların ayak izlerinden oluşan, tekerlekli 
araçların geçemeyeceği dar yol. Patikalardan, çiftliklerde yaşayan inekler, keçiler geçebilirler.

Çocuklardan gönüllü olan birinin çiftçiyi göstermesi ve üzerindeki giysileri tarif etmesi istenir 
ardından diğer sayfaya geçilir. 
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Sayfa

5-6

Sayfa

7-8

Sayfa

9-10

“Ayakları yerde pat pat ses çıkaran inekler, …..” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Kocaman bir tanker gürültüyle çiftliğe gider.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Şimdi, tavukları besleme zamanı.”
 cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Metin, çocuklara okunmadan önce öğretmen sayfadaki inekleri göstererek çocuklardan kaç 
tane inek olduğunu saymalarını ister. İneklerin yanında kimin olduğu sorulur. Çocuklarla 
çiftçiyle ilgili konuşulur. Ardından çiftçinin ne yaptığı sorulur, önce çocukların yanıt vermesi 
beklenir. Çocukların yanıtları dinlendikten sonra çiftçinin süt sağdığı ve süt sağmanın ne 
anlama geldiği aşağıdaki gibi açıklanır.  

Süt sağmak: İnekler ve keçiler süt üretebilirler. Ürettikleri sütten insanların yararlanabilmesi 
için sütü temiz bir kovaya akıtmaya süt sağmak denilir. Süt sağılırken ineklerin veya keçilerin 
canını acıtmamak için süt sağmayı iyice öğrenebilmek gerekir. Ayrıca insanlar da bebekken, 
annelerinin sağdıkları sütü içerek büyürler. Anne sütü bebekler için çok faydalıdır.

Çocuklara ahırın kapısında duran çiftçinin nerede olduğunu söylemeleri istenir. Çiftçinin 
bir önceki sayfadaki resimde ne yaptığı sorulur ve çocukların hatırlamalarına fırsat verilir. 
Ardından 7 ve 8. sayfalardaki metin okunur.  

Çocuklara önce 9.sayfa gösterilir ve bu sayfadaki resme bakarak neler olduğunu anlatmaları 
istenir. Bunun için çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilir:
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 Çocuklar nerede?
 Ne yapıyorlar?
 Kümeste hangi hayvanları görüyorsunuz? Parmağımızla işaret ederek gösterelim. 
 Kız çocuğunun elindeki kovanın içinde ne var?
 Sizce kovalara başka neler konulabilir?

Çocukların yanıtı dinlenilir ve ardından 9 ve 10. sayfalar okunur. 

Sayfa

11-12

Sayfa

13-14

“Orada, ağılda birkaç tane kuzu var.” 
 cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Dışarıda, çoban köpeği koyunları …….” 
 cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Çocuklara 11. sayfadaki kuzu gösterilerek kuzunun yanındaki küçük kuzuların ne yaptığı 
sorulur. Çocuklardan “Süt emiyorlar.” yanıtının gelmesi beklenir. Ardından insanların da 
bebekken annelerinden süt emdikleri hakkında konuşulur. Diğer sayfada ise kalan küçük 
bir kuzu da çocuklar tarafından beslenmektedir. Bu durumu çocukların da fark etmesi 
sağlanarak aşağıdaki sorular sorulur.
 Neden diğer küçük kuzuyu çocuklar besliyor?
 Küçük kuzuyu beslerken çocuklar ellerinde ne tutuyorlar? 

Çocukların ellerinde kuzuyu beslemek için tuttukları eşyanın biberon olduğu ve içinde süt 
olduğu konuşulur. 

En son olarak 11 ve 12.sayfalar okunarak diğer sayfaya geçilir. 

Çocuklara çiftlikte bu sayfaya kadar çocukların ve çiftçinin nerelerde çalıştıkları sorulur. 
Çocukların ve çiftçinin ahır, kümes ve ağıla gittiği şu anda da otlakta oldukları söylenir. 
Çocuklardan gönüllü olanların öğretmenin göstermelerini söylediği hayvan veya kişileri 
gelip göstermeleri istenir. Öğretmen çocuklardan;
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 Çiftçiyi göstermelerini ister. 
 Koyunları göstermelerini ister.
 Köpeği göstermelerini ister.
 Çiftlikte oynayan çocukları göstermelerini ister.
 Uzaklarda görünen kırmızı traktörü göstermelerini ister. 

Çocukların ardından 13 ve 14. sayfalar okunur. Çocuklara çiftlikte koyunların yanındaki 
köpeğin çiftçi ve çocuklara nasıl yardımcı olduğu sorulur. Köpeklerin sürüdeki hayvanlara 
bir yerden bir yere giderken yol gösterdiklerinden söz edilir. 

Sayfa

15-16
“Traktör yakındaki tarlada, …..” 
 cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Çocuklara 16. sayfadaki korkuluk resmi gösterilir. Bunun bir insana benzediği ama hareket 
etmediği söylenir. Ardından korkuluğun ne işe yaradığı anlatılır. 

Korkuluk: Tarla, çiftlik ya da bahçelerde kuşların yetiştirilen sebze veya meyvelere zarar 
vermemesi için konulan insana benzeyen kuklalara korkuluk denilir. Korkuluklara insanların 
elbiseleri giydirilip şapka takılabilir.

Çocuklara sayfalarda yazanlar okunmadan önce aşağıdaki sorular sorulur:
 Çocuklar bir şeyler yerken neyi izliyorlar?
 Traktör ne yapıyor?
 (16.sayfa işaret edilerek) Kaç tane kuş havada uçuyor?
 Peki hatırlıyor musunuz, korkuluk ne işe yarıyordu? Haydi, hatırlamaya çalışalım. 

Çocuklar dinlenildikten sonra 15 ve 16. sayfalar okunur.
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Sayfa

17-18

Sayfa

19-20

Sayfa

21

“Bazı bitkiler büyür,…”
 cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Tepenin ardından güneş batarken….”
 cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Kitabın son sayfası

Çocuklara 17 ve 18. sayfalar okunur. Sayfalarda gördükleri ve sözü edilen bitkiler dışında 
hangi bitkileri, sebze ya da meyveleri bildikleri sorulur. Her çocuk en sevdiği sebze ya da 
meyve ismini söyler. Ardından resimdeki çocukların ne topladıkları hakkında konuşulur. Önce 
çocukların yanıtları dinlenir ardından çocukların marul topladıkları söylenir. Sonra marulun 
salata yapımında kullanıldığı söylenir ve salataya başka hangi yiyeceklerin konulabileceği 
konuşulur.  

Çocuklara 19. sayfadaki kümes gösterilerek, hayvanların nereye doğru gittikleri sorulur. 
Tavukların kümeslerine geri döndüklerine göre akşam vaktinin yaklaştığı söylenir. Ardından 
sadece 19. sayfa okunur. Tavukların gıdakladıklarında nasıl ses çıkardıkları çocuklarla 
birlikte taklit edilir. Sonrasında 20. sayfa da okunarak diğer sayfaya geçilir.

Kitabın son sayfasını aşağıdaki sorular eşliğinde çocuklar anlatır:
 Çocuklar ve çiftçi nereye geldiler?
 Sizce ne zaman evlerine geldiler?
 Evlerine girerken neden çizmelerini çıkarıyorlar?
 Bu sayfada hangi hayvanları görüyorsunuz?

Çocukların yanıtlarının ardından 21. sayfa okunarak dolu dolu bir gün geçirmek sözü 
aşağıdaki gibi açıklanır.
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Dolu dolu bir gün geçirmek: İnsanların bir gün içinde birçok işi bitirebilmesi. Örneğin 
çiftlikte yaşayan çocuklar bir gün içinde ahıra, kümese ve seraya giderek oradaki işlerin 
bitmesine yardımcı oldular. Hem de hayvanlar otlarken oyun oynayarak eğlendiler. Böylece 
çiftlikte yaşayanlar dolu dolu bir gün geçirdiler.

OKUMA SONRASINDA

1- Çocuklara kitabın arka kapağı gösterildikten sonra öyküyü özetlemeleri için aşağıdaki 
sorular yöneltilir. 
 Bu çiftliğin adı ne olabilir?
 Bu çiftlikte en sevdiğiniz yer neresi oldu?
 Çocuklar çiftlikte nerelere gittiler?
 Çiftlikte hangi hayvanları gördük?
 Çiftçi ineklerle ne yapıyordu?
 Neden çiftlikte korkuluk vardı?
 Çocuklar evlerine giderken seradan hangi yiyeceği seçtiler?
 Çocuklar dolu dolu bir gün geçirdiler, siz dolu dolu bir gün geçirecek olsanız neler 

yapmak istersiniz?

2- Çocuklara öyküyü özetlemelerini kolaylaştırmak için sorulan sorulardan sonra, dil 
gelişimi alanı ve erken okuryazarlık etkinlikleri okuma sonrası süreci zenginleştirmek 
için uygulanır.
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POSTA KUTUSU

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkatini çeken nesne, durum, olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini 
çeken nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne, durum, olayla ilgili tahminde bulunur. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayla ilgili tahminini söyler.)
  
Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Okumayı taklit 
eder.) 

Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte 
çizer.) 

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Öğretmenin kendi tasarlayacağı bir posta kutusu, soru işareti görseli (Diğer etkinlik 
paketlerinde hazırlanan dil çubuklarına yapıştırılmış soru işareti görselleri kullanılabilir.), 
renkli ve kurşun kalemler, renkli zarflar ve A4 boyutunda beyaz kâğıtlar, ses kaydı cihazı 
ya da ses kaydı yapılabilecek bir cep telefonu.

Sözcükler 
Posta kutusu, mektup 
 
Kavramlar 
Uzun, kısa

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa kendi tasarladığı bir posta kutusuyla gelir. Çocuklara aşağıdaki sorular 

sorulur. Soru sorarken büyük bir soru işareti görseli kullanılır. 

Bu kutunun içinde ne olabilir?
Bu kutunun içine siz ne koymak isterdiniz?
Bu kutunun içinde mektuplar olabilir. Mektup ne demek? 
Sizce bu mektuplar sahiplerine nasıl ulaşıyor? 
Bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum.

 Çocukların sorulara verdikleri yanıtlar eşliğinde sohbet edilir. Çocukların vereceği 
yanıtlar bu sohbeti zenginleştirecektir. Çocuklara sohbet sürecinde posta kutusu ve mektup 
sözcüklerinin anlamları aşağıda yazıldığı gibi açıklanır. 

Posta kutusu: Posta kutuları haberleşmek için kullanılır. İnsanlar birbirlerine bazı olayları 
ve durumları haber vermek isterler. Birbirlerine mektup yazabilirler ve sahibine ulaşması 
için postaneye götürürler. Mektuplar, postacılar tarafından posta kutularına bırakılır. 
   
Mektup: Birbirinden uzakta olan insanların bazı olay ve durumları birbirlerine haber 
vermek için yazdıkları yazılara mektup denilir. Mektup yazmak için kalem ve kâğıt kullanılır. 
Mektuplar zarflara konulur, üzerine adres yazılır ve pul da yapıştırılarak postaneye götürülür. 
Postaneden adreste yazılan yere yollanır. 

 Ardından bir kutunun içine renkli kalemler ve kurşun kalemler, masaya beyaz kâğıtlar ve 
renkli zarflar konulur. Çocuklar kurşun kalem, kâğıt ve istedikleri renkte zarflarını seçerler.
Bahçede bir köşe belirlenir. Öğretmen her grubun köşesinin ismini yazar. Daire köşesi, 
üçgen köşesi gibi…
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 Öğretmen çocuklara insanların birbirlerine mektup yazdıklarını ve duygularını 
anlattıklarını söyler. Çocuklara, onların yazı yazmayı henüz öğrenmediklerini bildiğini de 
belirtir. Ardından bugün istedikleri birilerine mektup yazacaklarını söyler. 
 Çocuklara öncelikle kime mektup yazacaklarını bulmaları için Çiftlikte isimli öykü kitabı 

etkileşimli kitap okuma yöntemine uygun bir şekilde okunur. Çocuklardan kitaptaki 
kahramanlardan birini seçip onlara bir mektup yazmaları istenir. 
 Çocuklar mektuplarını yazıyormuş gibi yapacaklardır. Bu süreçte çocuklar arasından 

yazı yazmayı bilmediklerini söyleyen çocuklar olabilir. Çocuklara yazı yazıyormuş gibi 
yapabilecekleri söylenir. Yani gerçekten harfler, sözcükler vb. kullanılmayabilir. 
 Çocuklar mektuplarını yazınca zarflarına koyarlar ve öğretmen mektuplarını kime 

yazdıklarını sorarak zarfların üzerine yazar. 
 Mektuplar öğretmenin tasarladığı posta kutusuna konulur. 
 Ardından o hafta içinde her gün 5-6 mektup seçilir ve çocuklardan hangisi bu mektubu 

yazmışsa sınıftaki arkadaşlarına okumak isterlerse ne yazdıklarını paylaşırlar. Öğretmen 
bu süreçte çocukların söylediklerini ses kayıt cihazına kaydeder. 
 Bu süreçte çocuklarla yazdıkları mektupların uzun ve kısa olmaları ile ilgili de konuşulur. 

Sınıftaki bir öykü kitabından uzunca yazılmış bir metinle, kısa yazılmış bir metin karşılaştırılır.
 Mektup anlatımındaki ses kayıtları ailelere gönderilir. Aileler “aile katılımı” başlığı altında 

belirtildiği şekilde bilgilendirilir. Ailelerin de çocukları için bir mektup yazmaları ve okula 
çocuklardan habersiz bir şekilde göndermeleri istenir. 

Değerlendirme
Bu süreçte bir konuşma nesnesinden yararlanılır. Bu nesne etkinliğin bağlamına uygun 
olması için bir postacı şapkası, bir kalem, bir mikrofon vb. olabilir. Çocuklardan mektup 
yazabilmek için nelerin gerekli olduğu sorularak süreci ve yazı yazmada kullandıkları 
malzemeleri hatırlayıp tarif etmeleri istenir. Konuşma nesnesi elden ele dolaşır. 

Aile Katılımı
Aşağıdaki not ailelerle paylaşılır. 
Sevgili aileler, sınıfımızda “Çiftlikte” isimli çok güzel bir kitap okuduk. Bu kitaptaki 
kahramanlara mektuplar yazdık. (Çocuklarınız yazmayı bilmedikleri için yazıyormuş 
gibi yaptılar. Resimler ve çizgilerle kendilerini ifade etmeye çalıştılar.) Çocuklarınız tek 
tek mektuplarını arkadaşlarıyla paylaştılar. Biz de çocukların mektup paylaşımlarını ses 
kaydına alıp sizlerle paylaşmak istedik. Sizlerden de çocuklarınız için kısa bir mektup 
yazmanızı ve onlardan habersiz okula getirip posta kutumuza atmanızı rica ediyoruz. 
Desteğiniz için çok teşekkür ederiz.
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Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen mektup yazan insanların videolarını izletebilir.

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Çocuğa aşağıdaki sorular sorularak değerlendirme süreci yapılır:

 Sen kime mektup yazdın? Neden?
 Mektup yazarken neler kullandın?
 Mektubu nereye attık?
 Mektup yazmak hoşuna gitti mi?

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

Grupta uygulanan etkinlik özel öğrenme güçlüğü riski olan çocukla bireysel uygulama 
sürecinde de uygulanır. Aşağıda yazılan özelliklere dikkat edilir:
 Posta kutusu anlatılırken diğer kutulardan farkına mutlaka değinilmelidir. Bunun 

için öğretmen sınıftan bir kutu alır ve kendi tasarladığı posta kutusuyla benzerlik ve 
farklılıklarının işlevini anlatır. Çocukla bu süreçte etkileşim kurmak için soru-cevap 
tekniğinden yararlanılır. 
 Çiftlikte kitabı okuduktan sonra çocuğun yanında olmalıdır. Çocuğun kahramanlardan 

hangisine mektup yazacağına karar verirken kahramanların hepsini tekrar hatırlamasına 
rehberlik edilir.
 Çocukla birlikte bireysel uygulamayı yapan öğretmen de mektup yazar. Çocuğun 

kendisini gözlemlemesine fırsat verir. 
 Posta kutusuna mektuplar atılır. Aynı gün içinde farklı bir saatte posta kutusundan 

mektuplar seçilir ve öğretmenle çocuk karşılıklı bir şekilde mektuplarını anlatırlar. 
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ÇİFTÇİLER İŞ BAŞINDA

Etkinlik Çeşidi: Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
(Göstergeleri: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri veya 
sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)
 
Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.) 
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.) 
 
Motor Gelişim 
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.) 

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Üzerinde P harfinin yazılı olduğu şeffaf torbalar, materyal seti içerisinden hareketli bir 
çocuk müziği, /p/ sesiyle başlayan sebze ve meyvelerin görselleri (patlıcan, patates, 
portakal, pırasa, pancar), /p/ sesi ile başlamayan sebze ve meyvelerin görselleri (elma, 
erik, incir, karpuz, kabak) 

Sözcükler 
Pancar, kabak 

Kavramlar 
Renk (kırmızı, sarı, mor, yeşil)

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocuklara “Çiftlikte” kitabını hatırlatır. Çiftlikteki serada sebze ve meyvelerin 

ekildiğini hatta çocukların marul toplayıp evlerine gittiğinden söz edilir. Bu süreçte kitap ve 
sayfaları çocuklara gösterilerek çalışılır. 
 Öğretmen daha önceden sınıfa bazı sebze ve meyvelerin görsellerini dağıtmıştır. 

Çocuklara bir çiftlikte olduklarını söyler.
 Çocukları sınıfın sayısına göre 4 ya da 5 gruba ayırarak ellerine P harfi yazılı olan 

torbaları verir. 
 Öncelikle çocuklara çiftlik olarak düşünülen bu sınıftaki sebze ve meyvelerin isimleri 

söylenir. Bazılarının renkleri, şekilleri hakkında konuşulur. 
 Çocukların bilmediği daha önce duymadığı sebze veya meyve varsa onların özellikleri 

hakkında daha ayrıntılı sohbet edilir. Örneğin çocukların daha seyrek karşılaşabilecekleri 
varsayılarak pancar ve kabağın özellikleri anlatılır.
 Ardından oyun sürecine geçilir. 
 Öğretmen kendilerine verilen torbaların üzerindeki P harflerine dikkat çeker. Çocuklara 

çiftliklerindeki bazı sebze ve meyve isimlerinin /p/ sesiyle başladığını söyler. “Pancar, 
patates” örnek olarak verilebilir. Bazılarının da söylendiği zaman başka seslerle başladığını 
söyler. Örneğin “erik” gibi. 
 Öğretmen müziği açar. “Çiftçiler İş Başına” deyince gruplar kendilerine verilen torbalara 

önce sadece /p/ sesiyle başlayan sebze ya da meyveleri doldurur. Müzik kapatılır. Her 
grubun torbasının içindekiler hızlıca tek tek isimlendirilir. 
 Müzik tekrar açılır. Bu sefer geride kalan /p/ sesiyle başlamayan diğer sebze veya meyve 

görselleri toplanır. Her biri toplandıktan sonra sebze ve meyvelerin isimleri tek tek söylenir 
ve hangi sesle başladıklarını çocukların söylemeleri istenir. Böylece çocuklarla sebze ve 
meyvelerin ilk sesleri çalışılır. 
 /p/ sesiyle başlayan ve başlamayan sebze ve meyve görselleriyle bir grafik hazırlanır. 

Hangisinin daha fazla olduğu sayılır. 
 Ardından değerlendirme süreci başlar.
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Değerlendirme

Çocuklarla aşağıdaki oyun eşliğinde değerlendirme yapılır. 
 Öğretmen sınıftaki sebze ve meyve görsellerini tek tek gösterir. Çocuklardan /p/ sesiyle 

başlayanları kaldırıp gösterdiğinde el çırpmalarını, diğerlerinden birini gösterdiğinde ise 
zıplamalarını ister. Böylece çocukların hem sebze ve meyve isimlerini hem de başlangıç 
seslerini fark edip edemedikleri gözlemlenmiş olunur. Görseller gösterilirken ilk harfleri 
de öğretmen tarafından işaret edilerek gösterilir.

Aile Katılımı

 Ailelere, okulda /p/ sesini çalıştıkları haber verilir. Çocuklarıyla ev dışında o hafta 
içinde sokak, okul bahçesi, market gördükleri /p/ sesiyle başlayan eşya (Örneğin plaka), 
hayvan, oyuncak vb. not etmeleri ve ardından bu listelerini okula göndermeleri rica edilir. 

Basitleştirme/Zenginleştirme

  Çocuklarla sadece sebze ve meyveler değil /p/ sesiyle başlayan hayvanlar, oyuncaklar, 
eşyalar da bulunabilir.
  /p/ sesiyle başlayan ve başlamayanların nesne grafiği hazırlandıktan sonra bir /p/ 

sesiyle başlayan bir de başlamayan sebze ve meyve görselleri sıralanarak örüntü 
çalışması yapılabilir.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Öğretmen, ÖÖG olma riski gösteren çocuğun süreçte zorlandığını fark ederse 
değerlendirmeyi /p/ ve başka bir sesbirimle gerçekleştirir. Çocuğa çok fazla farklı sesle 
başlayan sözcükler sunmak yerine biri /p/ sesbirimi olmak koşuluyla bir de farklı ses 
birimi üzerinden değerlendirme süreci yapılır. 

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

 Bu etkinlik süreci aynı şekilde öğretmen ve ÖÖG olma riski gösteren çocukla beraber 
oynanabilir. Sadece sebze ve meyve sayısı azaltılabilir. /p/ sesiyle başlayan 3 görsel, 
başlamayan 3 görsel kullanılabilir.
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KÖŞE VE KENARLARI BULALIM, 
DİKDÖRTGENLERİ PAKETLEYELİM

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Sanat 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 
(Göstergeleri: Mekânda konum alır.) 
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. 
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini 
söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı 
sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.) 
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Sözcükleri hatırlar ve 
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 
kullanır.)

Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri 
keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.)

Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.) 

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Posta Kutusu isimli etkinlikte de yararlanılan öğretmenin kendi tasarladığı posta kutusu, bir 
adet marakas (ya da küçük bir ritim aleti), hediye paketleri (çocuk sayısı kadar)

Sözcükler 
Posta kutusu, hediye paketi  

Kavramlar: 
Kenar, köşe, dikdörtgen

Öğrenme Süreci
 Öğretmen tüm çocukların masalarında oturmalarını sağladıktan sonra “Çocuklar, bu 

kutunun adı neydi, ne işe yarardı? Posta kutusuydu değil mi?” der. Ardından kutunun kenar 
ve köşelerini göstererek tüm çocuklarla inceler.  
 Posta kutusundan yola çıkılarak kenar ve köşe kavramları çalışılır. Öğretmen eline bir 

marakas alır ve kenar/köşe diyerek çocukların sınıfın kenar ya da köşelerinde (söylenen 
kavrama göre) konum almalarını bekler.  
 Çocuklar mekânda konum aldıktan sonra renkli hediye paketlerinden birer tane seçip 

otururlar. Öğretmen hediye paketlerinin köşelerini göstermelerini ister. Sonra da kenarlarını 
gösterirler.  
 Hediye paketlerini yere istedikleri gibi bir yol oluşturacak şekilde dizerler. 
 Rengârenk zarflar uygun ve rahat hareket edilebilen bir alanda dizildikten sonra 

öğretmen sınıftan dikdörtgen şeklindeki oyuncak ve nesneleri gösterir. Bu eşyaların kenar 
ve köşelerine dikkat edilir. Bazılarının kenar ve köşeleri çocuklara gösterilir. 
 Çocuklardan hediye paketlerinin üzerine müzikle birlikte her hediye paketinin üzerine 

birer tane dikdörtgen şeklinde bir oyuncak ya da eşya bulup koymaları istenir.
 Öğretmen arada sırada müziği durdurur ve hediye paketlerinin üzerinde dikdörtgen 

şeklindeki eşyaların olup olmadığını kontrol eder. Gereken durumlarda çocuklara geri 
bildirim verir. 
 Tüm hediye paketlerinin üzerinde dikdörtgen şeklindeki eşyalar/oyuncaklar 

tamamlandıktan sonra çocuklara bant ve makasları verilir. Kimi zaman öğretmenin de 
desteğiyle oyuncakları hediye paketine sararlar.
  Öğretmen çocuklardan isimlerini yazmalarını ister ve bu isim kâğıtları bir torbaya konulur. 
 Çocukların isimlerinin yazılı olduğu torbadan her birinin bir isim kâğıdı seçmesini 

ister. Çocuklara kimin ismini seçtiklerini okuyarak söyler. Ardından hediye paketlerini o 
arkadaşlarına vermeleri istenir. Çocuklar hediye paketlerini verirken birbirlerine nezaket 
sözcüklerini ve cümlelerini kullanırlar. 
Örneğin “Elif, bu paketi hediye etmek istiyorum. Kabul edersen çok sevinirim” vb. 
Öğretmen çocuklara model olur ardından birbirlerine paketlerini verirler. 
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Değerlendirme

Aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci gerçekleştirilir.
 Çocuklar, sizce üçgen ve dikdörtgen arasında fark var mıdır? Farkları neler bulmaya 

çalışalım. (Mutlaka üçgen ve dikdörtgen nesneler eşliğinde bu farklar konuşulur.)
 Şimdi size bazı eşyalar göstereceğim. İçinizden gönüllü olanlar kenar ve köşelerini 

göstersinler.
 Bugün etkinlikte neleri yapmaktan keyif aldınız?
 Posta kutularıyla başladığımız oyunumuzu hediye paketleyerek bitirdik. Gerçekten bir 

hediye alsanız kimin için almak yani kime vermek isterdiniz? Hangi hediyeyi alırdınız?

Aile Katılımı

Öğretmen ailelerden bir gün önce dikdörtgen şekline benzeyen eşyaları sınıfa 
getirmelerini ya da göndermelerini rica eder. (dikdörtgen kutular, dikdörtgen pasta 
dilimleri, dikdörtgen tepsiler, dikdörtgen lifler, fotoğraf çerçeveleri, dikdörtgen yastıklar)

Sevgili anne ve babalar, bugün okulda dikdörtgen şeklini öğrendik. Sizlerin de evde 
çocuklarınız ile dikdörtgene benzeyen şekilleri inceleyerek birlikte resimler yapmanızı 
ve boyamanızı rica ediyoruz. Bahçesi olan velilerimiz çocukları ile bahçede taşları 
sıralayarak dikdörtgen şeklini yapabilirler.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Hediye paketlerini nasıl kullanacakları ile ilgili önce öğretmen kendi hediye paketini 
yapar ve çocuklara model olur. 
 Kâğıtlar ve kalemler kullanılarak çocuklardan farklı boyutlarda dikdörtgen şekilleri 

çizmeleri istenebilir. 
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Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

Bu etkinlik bireysel olarak da uygulanabilecek bir etkinlik ancak çocuğa öğretmeni eşlik 
edebilir ya da küçük gruplar şeklinde oynanabilir. ÖÖG olma riski gösteren çocuk da 
küçük gruplardan birinde yer alır.
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Aşağıdaki sorular eşliğinde değerlendirme süreci gerçekleşir. 
 Bugün hangi şekli öğrendik? 
 Çevremizde dikdörtgen şekline benzeyen hangi eşyalar vardı?
 Haydi, bana bu sınıftan dikdörtgene benzeyen bir eşya getir. 
 Getirdiğin eşyanın adı ne? Kenar ve köşeleri varsa gösterir misin? Önce köşeleri 

göster. Şimdi de kenarlarını göster. 
 Bu oyunda en çok ne yapmayı sevdin?
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7.
ETKİNLİK PAKETİ 

Öğrenmeye ve Eğlenmeye 
Başlamadan Önce

Bu son etkinlik paketinde, bazıları birbiriyle 
ilişkili toplam 6 farklı etkinlik ve “Kelebek” 

isimli resimli öykü kitabının etkileşimli 
kitap okuma yöntemine uygun olarak 

hazırlanmış formatı yer almaktadır. 
Bu pakette farklı ses birimleriyle (/n/, 
/t/, /k/ vb.) ilgili ses bilgisel farkındalık 
çalışmaları yapılmıştır.  Bu pakette dil 
çubuklarına yapıştırılmış kulak, dudak 
ve soru işareti görselleri aracılığıyla 
çocukların dinleme, anlatma ve soru 

sorabilme becerilerinin desteklenmesi 
hedeflenmiş, noktalama işaretlerinden 

nokta ve soru işareti çalışılmıştır.  Ayrıca 
matematik etkinliklerinde, şekillerden 

örüntü veya nesne grafiği oluşturulması 
planlanmıştır. Sizler bu süreçleri olduğu 
gibi uygulayabilir ya da çocuklarınızın 
gelişim özelliklerine göre değişiklikler 

yaparak uygulayabilirsiniz. 
Keyifli uygulamalar dileriz.  
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DUDAKLAR KONUŞUYOR 
KULAKLAR DİNLİYOR

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkatini çeken nesne, durum, olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini 
çeken nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar. 
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili 
sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorular sorar.)

Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirir.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Çocuk sayısına göre dudak, soru işareti ve kulak görselleri olan dil çubukları (Gazete, 
dergi ya da farklı basılı kaynaklardan oluşturulabilir.) ve sınıftaki resimli öykü kitapları, 10 
dakikalık kum saati

Sözcükler 
Dinlemek, anlatmak, soru sormak  

Kavramlar 
Önce, sonra

Öğrenme Süreci
 Öğretmen üzerlerinde bir dudak, bir soru işareti ve bir de kulak görselleri olan dil çubukları 

ile sınıfa girer. 
 Çocuklara bu dil çubuklarının ne işe yaradığını anlatır. Kulak olan çubuk, konuşulanları 

dinler, dudak olan çubuk ise konuşmak içindir, der. Soru işareti olan çubuk ise, soru sorar, 
der. 
 Daha sonra çocukları ikişerli gruplara ayırır. ÖÖG olma riski gösteren çocuğu dil 

performansı iyi olan bir çocukla eşleştirir. İkili gruplar hâlinde olan çocuklara dudak veya 
kulak dil çubuklarından birini verir. Dudak dil çubuğunu alan çocuklara birer tane de soru 
işareti olan dil çubuklarını dağıtır.  
 Ardından dudak dil çubuğu olan çocuklara materyal seti içinde yer alan ya da sınıfta 

bulunan resimli öykü kitaplarından dağıtır. 
 İkişerli olarak ayrılan çocuklar birlikte hikâye kitaplarını incelerler. Ardından öğretmen bir 

çocuk ile birlikte sürece model olur. Model olurken önce soru işareti olan soru sorar der. 
Sonra dudak olan soruyu cevaplar. Kulak dil çubuğu olan çocuk da dinler. Yani her farklı dil 
çubuğunun farklı bir görevi vardır.
Kulak dil çubuğu olan: Dinler,
Soru İşareti ve dudak dil çubuğu olan: Hem öykü kitabıyla ilgili konuşur hem de soru sorar.
 Model olma sürecinde öğretmen kitap ile ilgili ne, nerede, nasıl soru kalıplarını kullanarak 

çocuğa sorular sorar. Bu soruları sorarken “önce ve sonra” kavramlarını kullanmaya ve 
olayların oluş sırasına göre sorularını çeşitlendirmeye dikkat eder. Ardından çocuğun dudak 
dil çubuğunu kaldırmasını ister ve soruyu cevaplamasını sağlar. Öğretmen ÖÖG olma riski 
gösteren çocuğa aynı süreci göstererek model olur. Birkaç soru ile süreç tekrarlanır.  
 Öğretmen ikişerli grup olan çocukların aynı şekilde birbirlerine soru sorarak cevaplamalarını 

ister. Süreç boyunca çocukları gözlemler ve gerekli yerlerde grupların yanlarına giderek 
yeniden model olarak rehberlik eder.  
 Bu süreçte 10 dakikalık kum saatinden yararlanılır. Çocuklar 10 dakika sonrasında rolleri 

değişir. Aynı kitapla devam edebilirler. Eğer tercih edilirse resimli öykü kitabı değişebilir.
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 İkili gruplarda çocukların her ikisi de farklı dil çubuklarını kullandıktan sonra eşler de 
değişebilir. Böylece çocuklar daha çok anlatma ve dinleyebilme fırsatı bulurlar. 
 Bu süreçte önemli olan dil çubuklarının farklı işlevlerinin olduğunu çocukların anlaması 

ve öykü anlatma sürecinde bu işlevlere uygun olarak bu araçları kullanabilmesidir. 

Değerlendirme

 Öğretmen çocuklara kısa bir öykü okur. Öğretmen öyküyü okurken çocuklar kulak dil 
çubuklarını tutarlar. Ardından öğretmen okuduğu öykü ile ilgili çocukların soru sormasını 
bekler. Soru soran çocuk soru işareti dil çubuğunu kaldırır ve öykü ile ilgili soru sorar. 
Öğretmen tüm çocukların soru sormasını sağlar. Çocukların böylece dinleme, soru 
sorma ya da yanıtlama sürecini yaşamalarına rehberlik edilir.

Aile Katılımı 

 Öğretmen ailelerden akşam evde çocuklarına bir öykü okumalarını ister. Öykü bittikten 
sonra çocukların öyküyle ilgili ailelerine soru sormaları için rehber olmalarını ister. 
Onların da anlatma, dinleme ve soru sorma gibi farklı işlevleri olan görseller eşliğinde 
dil çubukları hazırlamaları önerilir.

Basitleştirme/Zenginleştirme 

 Zenginleştirme için öğretmen, birden fazla öykü ile süreci gerçekleştirir. Bununla 
birlikte çocukların günlük sohbet etmeleri için de dil çubuklarını kullanabilir.
 Etkinlikteki süreç, her gün çocukların eş olmaları ile 10 dakikalık bir rutine 

dönüştürülebilir. 
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Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Değerlendirme sürecinde çocuktan neler yaptıklarını hatırlaması ve anlatması istenir.
 Farklı işlevdeki dil çubuklarını ne amaçla kullandıkları sorulur. Örneğin “Soru işareti 

olan dil çubuğu ne işe yarıyordu?”

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı 

  Öğretmen öğrenme sürecinde yer alan etkinliği çocukla eş olarak birlikte uygular. 
Önce kendi soru sorar. Ardından çocuğun soru sormasını destekler. Çocuğun sesini 
kaydeder. Mutlaka süreçte dil çubukları kullanılır.
  Çocuğa kendi soruları dinletilir. 
  Öğretmen de çocuğun sorularına verdiği yanıtlar sırasında sesini kaydeder. En 

sonunda karşılıklı diyaloglar dinlenir.
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NAZLI’NIN NEŞESİ 
VE NİL TATİLDE

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır.)

Dil Gelişimi
Kazanım 6.  Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.)

Alan: Erken Okuryazarlık
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Materyaller
Materyal setinde bulunan “Nazlı’nın Neşesi” ve “Nil Tatilde” isimli iki öykü ve öykülerin 
resimli kartları, sınıfa getirilen nar, nohut ve nane görselleri yapıştırılmış dil çubukları 
(Dudaklar Konuşuyor, Kulaklar Dinliyor, etkinliğinde yararlanılan dil çubukları kullanılır.)

Sözcükler 
Nergis, nal, nemli  

Kavramlar 
Hızlı-yavaş, aşağıda-yukarıda

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocuklara bugün iki kısa öykü anlatacağını ve bu öyküleri çok iyi dinlemelerini 

söyler. Bu öykülerdeki bazı sözcükleri duyduklarında kendilerine verilen kulak dil çubuklarını 
ayağa kalkıp sallamalarını söyler. Böylece çocuklar, kulak dil çubuğunu kalkıp sallayarak 
/n/ sesiyle başlayan sözcükleri fark ettiklerini göstermiş olurlar. Öğretmen çocuklara dil 
çubuklarını bazen hızlı bazen yavaş, bazen aşağıda bazen de yukarıda sallamalarına 
ilişkin yönergeler verir.  
 Öğretmen öyküleri okumadan önce, çocuklara sınıfa getirilen nar, nohut ve nane 

paketlerini gösterir. Öncelikle bu sözcüklerin hepsinin aynı sesle yani /n/ sesiyle başladığını 
fark etmeleri için öğretmen çocuklara rehber olur.  
 Tüm çocuklara dil etkinliğinde de yararlanılan kulak dil çubukları dağıtılır.
 Öğretmen hikâyeyi okurken /n/ sesi ile başlayan sözcüğü söylerken /n/ sesini uzatarak 

söyler. Her /n/ sesi ile başlayan sözcükte çocukların ayağa kalkıp kulak dil çubuklarını 
sallamalarını ister. İlk okumada öğretmen model olur. Her /n/ sesi ile başlayan sözcükte 
çocuklara kulak dil çubuklarını işaret eder ve ayağa kalkıp sallamalarını ister.      
 Öğretmen aşağıdaki öyküleri okurken /n/ sesiyle başlayan sözcüklere sıra geldiğinde o 

sözcükleri çocukların başlangıç seslerini anlayabilmesi için daha vurgulu söyler. Çocuklar 
da kulak dil çubuklarını ayağa kalkarak sallarlar. Öyküler farklı zamanlarda okunduğunda 
kulak dil çubuklarını kaldırma dışında farklı hareketler de oyuna eklenebilir.  
 Her bir öykü birer görsel eşliğinde, görseller de çocuklara gösterilerek okunur. 

Öyküler aşağıda yazılmıştır.
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1. Hikâye: Nazlı’nın Neşesi

Nisan ayının son pazarıydı. Nazlı sabah erkenden uyanmıştı. Evlerinin önündeki nar 
ağacına bakmak için hızlıca pencereye koştu. Ninesi Nur Hanım’dan izin alıp hemen 
bahçeye çıktı. Neşeyle çimlerin üzerinde oynadı. Gece yağmur yağdığı için çimler nemliydi. 
Ayakları ıslanmıştı. Ancak çok neşeliydi.
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2. Hikâye: Nil Tatilde

Nil yaz tatilini geçirmek için ninesi ve dedesinin yanına gitti. Bir gün dedesi ile nehrin 
kenarındaki atlarını görmeye gittiler. Orada dedesinin ata nasıl nal çaktığını izledi. Nehrin 
kenarında gezinirken mis gibi nergis çiçeklerinin kokularını hissetti. Tatil çok neşeli geçmişti.
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 Hikâyeler okunurken çocuklarla göz teması kurmaya, hem öyküyü anlamalarına hem 
de /n/ sesiyle başlayan sözcükleri fark etmelerine rehber olunur. Çocuklarla ayrıca öykü 
okunduktan sonra öykülerde geçen nergis, nal, nem sözcüklerinin anlamları ile ilgili 
konuşulur.  

Nergis:  Çiçeklerinin bazıları sarı renkli olan ve çok güzel kokan bir tür çiçektir. (Çocuklara 
görseli gösterilir.)

Nal: Atların ya da eşeklerin tırnakları aşınmasın diye ayakları altına çakılan, U biçiminde, 
üzerinde çivi delikleri bulunan bir demir parçasıdır. (Çocuklara görseli gösterilir.)

Nemli: Biraz ıslak durumda olan yer. 
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Değerlendirme

 Çocuklara aşağıdaki değerlendirme soruları sorulur. 
 Haydi /n/ sesiyle başlayan başka sözcükler bulalım ve her sözcüğü el çırparak 

söyleyelim. (Kazanımlara İlişkin Bir Soru)
 Okuduğumuz öykülerde kimler vardı? Neler yapıyorlardı? (Betimleyici Sorular)
 Siz yaz tatillerinde neler yapıyorsunuz? (Yaşamla İlişkilendirme Sorusu)
 İki tane öykü okuduk. Biri “Nazlı’nın Neşesi”, diğeri de “Nil Tatilde” isimli öykülerdi. 

Hangi öyküyü daha çok sevdiniz? Neden? (Duyuşsal Sorular)

Aile Katılımı

 Aile ile birlikte çocuğun /n/ sesi ile başlayan nesnelerin resimlerini çizmeleri okulda bu 
çizdikleri resimleri sergilemeleri istenir. 

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Görsellerde /n/ sesiyle başlayan sözcüklerdeki N harfleri farklı renkle yazılabilir.  
 Hikâyeler bittikten sonra /n/ sesi ile başlayan sözcüklerin neler olduğunu sırasıyla 

söylemeleri istenebilir. 

Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Grup değerlendirmesindeki sorular, etkinliğin bireysel değerlendirme sürecinde de 
sorulur.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen grup için uyguladığı süreci bireysel olarak uygular.
 Çocukla bireysel uygulama sürecinde gerekirse /n/ sesiyle başlayan daha çok sözcük 

örnek olarak sunulmalıdır. 
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BİZLERİ SIRALA: ÜÇGEN, DAİRE, 
DİKDÖRTGEN, KARE

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Sanat 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne, durum, olaya dikkatini verir. 
(Göstergeleri: Dikkatini çeken nesne, durum, olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini 
çeken nesne, durum, olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, 
dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım 
amaçlarını söyler.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. 
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini 
söyler.)  
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. 
(Göstergeleri: Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Gerektiğinde liderliği üstlenir.) 

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Sınıftaki çocuk sayısına göre her birinden 5’er ya da 6’şar tane olacak şekilde renkli 
kartonlardan hazırlanmış üçgen, daire, kare ve dikdörtgen şekilleri, çocuk sayısına göre 
4 set rakam kartları (1’den 6’ya kadar – çocuk sayısına göre değişebilir.) (4 set olmasının 
nedeni oyunda dört şekilden yararlanılmasıdır.)  

Sözcükler 
Sıralamak  

Kavramlar 
Üçgen, daire, dikdörtgen, kare

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocuklara bugün sınıfta bir keşfe çıkacaklarını söyler. Yanında onların 

bileklerine takmak ya da giysilerinin üzerine yapıştırmak için renkli kartonlardan beşer ya 
da altışar tane hazırladığı üçgen, daire, dikdörtgen ve kare şekillerini gösterir. İsimlerini tek 
tek çocuklarla söyleyerek çocukların giysilerinin üstüne yapıştırır. Öğretmenin elinde de bir 
set kendi için hazırladığı kare, üçgen, daire ve dikdörtgen şekilleri bulunur.  
 Sınıfta uygun bir yere renkli elektrik bantlarıyla ayrı ayrı kare, daire, dikdörtgen ve üçgen 

şekilleri çizilerek yapıştırılır. 
 Öğretmen çocuklardan kendisini dinlemelerini ister. Aşağıdaki yazılı sözler eşliğinde 

çocuklara hangi şekli tarif ettiğini bulmalarını ve kendisinde o şekil yapıştırılmış olan 
çocukların yere elektrik bantlarıyla çizilen şekillerin içine girip oturmaları istenir. Farklı 4 
şekil için oluşturulan sözler şöyledir.

Üçgen için:   Yaşasın ben bazen bir çatıyım, en yukarılardayım,
                      Bazen bir kek dilimi dudaklarının arasındayım,
                      Bazen de bir kitabın sayfasında çizilmiş, 
                      Üç köşeli ve üç kenarı olan senin en yakın arkadaşınım.  

Daire için:     Bak bak bak gökyüzüne bir balonum, uçuyorum, 
                      Ne köşem var ne de kenarım, öylece süzülüyorum,
                      Topu eline aldığında belki hatırlarsın beni,
                      Yuvarlana yuvarlana gidebiliyorum.

Dikdörtgen için:  En sevdiğim yerler, renkli perdelerin yanındaki pencereler,
                       Bazen de peçete ve ayakkabı kutusu gibiyim. 
                      İki kısa iki uzun kenarım ve toplam dört köşemle 
   eğlenmeyi çok iyi bilirim.
                       Seninle de arkadaş olmayı çok isterim.

Bu sayfada farklı şekiller farklı farklı sıralanmış. Eksik olan şekilleri de siz çizip boyayın. 

?

? ? ? ? ?

?
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Kare için: Ne yuvarlak ne de üç köşeliyim,
                  Dört eşit kenarım vardır benim,
                  Bazen yastık, bazen bir masa, bazen de bir elbisenin üzerindeki şekilim,
                 Tanıdıysan haydi birlikte parka gidip eğlenelim. 
                            
 Çocuklar uygun şekiller içine oturduktan sonra öğretmen “sıralama” yapacaklarını söyler. 

Öncelikle sıralamanın, belli kurallarla şekilleri, oyuncakları ya da sayıları dizmek olduğu 
anlatılır. Çocuklarla birlikte şekillerden yararlanarak sıralama oyunu oynayacakları söylenir.
 Öğretmen farklı şekiller içinde oturan çocukları sıralamaya başlar. Her şeklin içindeki 

çocuklara önce rakamlar dağıtır. Örneğin üçgen şeklinin içinde oturanlara kaç çocuk varsa 
1’den 5’e ya da 6’ya kadar rakam kartlarını verir.  
 Çocuklara her şekil grubundan önce 1’lerin, sonra 2’lerin sırasıyla 3-4-5 ve 6’ların hareket 

edeceği söylenir. 
 Öğretmen tüm çocukların görebileceği bir şekilde elindeki şekil kartlarını dizer ve 

çocuklara nasıl bir sırada dizdiğini hem söyler hem de gösterir.
 Çocuklardan 1 numaralılar, öğretmenin dizdiği sıraya göre oturdukları şekillerden çıkıp 

yan yana sıralanırlar. 
Örneğin üçgen – kare – dikdörtgen – daire (Çocuklar da böyle sıralanır.)
 Ardından 2’ler ve sırasıyla diğer rakamlar da aynı düzende sıralanır. Öğretmen her 

seferinde şekillerin sıralanışını değiştirir. Birkaç kez öğretmen şekilleri sıraladıktan 
sonra çocukların birbirlerini sıralama sürecinde yönlendirmeleri beklenir. Her farklı şekil 
sıralamasında çocuklar kurala uygun bir şekilde yan yana dizilirler.

Değerlendirme

 Çocuklara Ek’teki çalışma sayfası verilir. Yönergeler eşliğinde sayfadaki eksik şekilleri 
çocukların tamamlamaları istenir. (Ek 1’de gösterilmiştir.)

Aile Katılımı

Ailelere çocuklarıyla evdeki bazı eşyaları bazı kurallara göre yanyana dizmeleri ve farklı 
örüntüler oluşturmaları istenir. Bu örüntüleri oluşturabilmek için mutfak eşyalarını, farklı 
renkte kalemleri ya da mandalları kullanabilecekleri önerilir. 
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Basitleştirme/Zenginleştirme

 4 farklı şekil yerine 2 veya 3 şekille çalışılabilir.
 Şekilleri sıraladıktan sonra farklı nesne ya da eşyalar da sıralama için kullanılabilir. 

 

Bireysel Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Çocuklara Ek’teki çalışma sayfası verilir. Yönergeler eşliğinde sayfadaki eksik şekilleri  
tamamlaması istenir. Ek 1’deki çalışma sayfası bireysel uygulama değerlendirmesinde 
de kullanılır. 

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı

 Öğretmen, aynı materyalleri bireysel uygulamada çocuk için kullanır. Ancak çocuğa 
kendisi eşlik eder. Önce şekilleri çocuğa tek tek gösterir ve isimlerini söyler.
 Öğretmen, elektrik bantlarından oluşturduğu şekilleri yere yapıştırır. Öğretmen çocuğa 

hızlıca şekillerin isimlerini söyler ve çocuktan içlerine oturmasını ister. 
 Bu süreç sonunda öğretmen renkli kartonlardan bir seti (üçgen-kare-dikdörtgen-kare) 

kendi için, diğerini de çocuğa gösterir. 
 Öğretmen istediği gibi 4 şekli yan yana sıralar. Çocuktan da sıralamasını ister.
 Ardından çocuk lider olur ve önce şekillerini çocuk sıralar, öğretmen de çocukla aynı 

şekilde sıralar. 
 Bir sonraki sefer de öğretmen şekilleri çocuğun nasıl sıralayacağını söyler ama 

göstermez. Çocuktan sıralamasını ister. 
 Çocuk da lider olur ve bu sefer çocuk istediği gibi şekilleri belli bir sırada söyler, 

öğretmen elindeki şekilleri sıralar. 
 Bu oyun öğretmenin planlayacağı farklı seçenekler eşliğinde devam edebilir.
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Bu sayfada farklı şekiller farklı farklı sıralanmış. Eksik olan şekilleri de siz çizip boyayın. 

?

? ? ? ? ?

?

EK 1
Bu sayfada farklı şekiller farklı farklı sıralanmış. Eksik olan şekilleri de siz çizip boyayın.
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Bu sayfada farklı şekiller farklı farklı sıralanmış. Eksik olan şekilleri de siz çizip boyayın. 

?

? ? ? ? ?

?
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BÜYÜTEÇLE İNCELEYELİM

Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Fen ve Sanat 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, 
dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım 
amaçlarını söyler.) 

Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. Yeni öğrendiği sözcükleri 
anlamlarına uygun olarak kullanır.)

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 15. Kendine güvenir. 
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini 
söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. 
(Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)

Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)

Alan: Dil Gelişimi
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Materyaller
Büyüteç, bahçeden toplanan taşlar ve yapraklar, renkli asetat kalemleri

Sözcükler 
Büyüteç  

Kavramlar 
Büyük-küçük, üzgün, mutlu, şaşkın, korkmuş

Öğrenme Süreci
 Öğretmen sınıfa girer. “Çocuklar şimdi hep birlikte bahçeye çıkacağız.” der. Sonra sınıfı 

iki gruba ayırır. Bir grubu bahçeden taş toplamak için bir grubu da yaprak toplamak için 
görevlendirir. Sonra bahçeye çıkarlar.  
 Çocuklardan bahçeden taş ve yaprakları toplamalarını ister. Çocuklar taş ve yaprakları 

topladıktan sonra öğretmen çocukları tekrar sınıfa alır. Taş ve yaprakları masanın üzerine 
koyarlar.  
 Öğretmen, sınıfa getirdiği büyüteci çıkarır. Ardından öğretmen “Çocuklar, elimde 

gördüğünüz nesnenin adı ne?” diye sorar. Çocukların cevaplarını dinler. ÖÖG olma riski 
gösteren çocuk cevap vermez ise öğretmen ona “(çocuğun adı) sence bu nedir?” diye 
ayrıca sorar. Bu şekilde tüm çocukların cevaplarını dinler. Ardından öğretmen büyütecin 
nasıl bir işlevi olduğunu anlatır.

Büyüteç, küçük nesneleri büyük gösteren araçlara denir. Mesela karıncayı incelerken 
büyüteç kullanabiliriz. Karınca küçüktür, büyüteç sayesinde karıncanın nasıl bir hayvan 
olduğunu daha rahat gözlemleyebiliriz. Ya da yaprağın üzerindeki çizgileri yani damarlarını 
da büyüteçle daha rahat görebiliriz.  

 Ardından öğretmen “Sizce büyüteçle taşların ve yaprakların üzerinde göremediğimiz 
küçük şeyleri görebilir miyiz?” diye sorar. Çocukların cevaplarını dinler. 
 Öğretmen çocuklara büyüteci nasıl kullanacaklarını model olarak gösterir. Çocukların 

konuşmasını destekledikten sonra, önce taşları toplayan çocuklara büyütecin birini verir. 
Ardından taşlara büyüteçle bakmalarını ister. Çocuklar tek tek taşlara bakarlar ve neler 
gördüklerini arkadaşlarına anlatırlar.  
 Ardından yaprakları toplayan çocuklara büyüteci verir. Çocuklardan yapraklara 

bakmalarını ister. Çocuklar yapraklar üzerinde neler gördüklerini arkadaşlarına anlatır.
 Daha sonra taşları toplayan çocuklara yaprakları, yaprakları toplayan çocuklara taşları 

verir. Ardından tekrar tek tek incelemelerini ve neler gördüklerini anlatmalarını ister. ÖÖG 
olma riski gösteren çocuk gördüklerini betimleyemez ise öğretmen dil performansı yüksek 
olan birkaç çocuğun söylemesinin ardından ÖÖG olma riski gösteren çocuğun anlatmasını 
ister. Bu şekilde tüm çocuklar gördüklerini anlatırlar.  
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 Öğretmen çocukları tekrar oturma düzenine alır. Her çocuğa bir taş ve asetat kalemleri 
dağıtılır. Çocuklardan taşları bir insan yüzü olarak düşünmeleri istenir. Öğretmen daha 
önceden insan yüzü olarak hazırladığı bir taşı çocuklara gösterir.  
 Bu boyanan taşın yüz ifadesi hakkında çocuklarla sohbet edilir. Neşeli, şaşkın, üzgün, 

kızgın ve mutlu ifadeler hakkında konuşulur. Çocuklardan da kendi taşlarına istedikleri bir 
yüz ifadesini çizip arkadaşlarına anlatmaları istenir. 
 Bu süreçte çocuklar ikişerli eş olarak birbirlerine taşlarındaki yüz ifadelerini anlatabilirler. 

OÖÖ olma riski gösteren çocuk dil performansı yüksek olan bir çocukla eş olmasına rehber 
olunur.  
 Çocuklar taşlarını anlattıktan sonra taşları Fen ve Sanat Merkezi oluşturarak yerleştirirler. 
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Değerlendirme

 Çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilir.
 Bugün hangi araçla yaprak ve taşları inceledik? (Betimleyici Bir Soru)
 Kendi taşına nasıl bir yüz ifadesi çizdin? (Kazanımlara İlişki Bir Soru)
 Büyüteçle inceleme yapmak hoşuna gitti mi? Neden? (Duyuşsal Bir Soru)
 Sen ne zamanlar kendini üzgün, şaşkın, korkmuş, kızgın (öğretmen istediği ifadeyi 

sorar) hissedersin? (Yaşamla İlişkilendirme Sorusu)
 Büyüteçle başka neleri incelemek istersin? (Yaşamla İlişkilendirme Sorusu)

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen etkinliği basitleştirmek için büyüteçlerle ilgili bir slayt gösterisi hazırlayabilir.
 Öğretmen etkinliği zenginleştirmek için sınıfta büyüteci çocuklarla birlikte yapabilir. 

Bununla birlikte bahçede ağaçların gövdelerini de büyüteçle inceleme fırsatı verebilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Değerlendirilmesi

 Etkinlik grupta uygulandığı gibi uygulanır ve değerlendirilir. 

Aile Katılımı

 Öğretmen ailelerden birer büyüteç edinmelerini ister. Evde çocuklarına büyüteçleri 
vererek etraftaki nesneleri incelemelerini ve neler gördüklerini anlatmalarını ister.
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ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ZAMANI
Kitap İsmi: ‘‘KELEBEK’’

Yazan: Anna Milbourne, Resimleyen: Cathy Shimmen
Yayınevi: TÜBİTAK

Yaş Grubu: 48-66 ay

AnlamıHedeflenen 
Sözcük

Mini Minnacık  
(5. sayfa)

Bir yere 
sığmamak   
(7. sayfa)

Kılıf   
(10. sayfa)

Balözü    
(15. sayfa)

Benek 
(14. sayfa)

Çok küçük olan. Örneğin bebekler mini minnacık olurlar. “Kelebek” 
isimli kitapta da yeşil mini minnacık yani çok küçük bir tırtıl var.  

İnsanların, hayvanların ya da eşyaların bir şeylerin içine 
giremeyecek kadar çok büyük olmasıdır. 

Bir şeyi korumak için kendi şekline uygun bir kap. Örneğin 
kelebekler tırtıl iken kendilerini korumak için kılıf oluştururlar. 
Bazen de insanlar bazı eşyalarını kılıfların içine sokar. Örneğin 
yastık kılıfları olur. 

Bazı çiçeklerin içinde bulunan arıların bal yapmak için emdikleri 
sıvıdır. 

Hayvanların derilerinde olan, insanların elbiselerinin ya da 
eşyalarının üzerindeki büyüklü küçüklü noktalardır. 
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/t/ ve /k/  Seslerinin Çalışılması
Okuma sonrasında yapılan erken okuryazarlık etkinliğinde /t/ ve /k/ sesbirimleriyle ilgili 
bir etkinlik uygulanır.

OKUMA ÖNCESİNDE

1. Kitap okunan ortamda çocukların dikkatinin dağılmasına neden olacak çevresel 
uyaranların olmamasına ve tüm çocukların su ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanmış 
olmasına dikkat edin. 
2. Çocukların kitabın resimlerini rahat bir şekilde görebilmeleri için mümkünse U şeklinde 
oturmalarını sağlayın. 
3. Kitabı çocuklara doğru tutun. Siz kitabı okurken çocukların resimleri görebilmeleri için 
kitabı yan taraftan okumaya çalışın. 
4. Kitap kapağı, yazar, çizer ve yayınevi bilgisi: Çocuklara kitabın ön kapağı gösterilir. 
Öğretmen, parmağıyla dokunduğu yerin ön kapak olduğunu söyler. Ardından çocuklara;
 Sizce resimdeki kız çocuğu neden kollarını açmış?
 (Kelebek gösterilerek) Bu nedir? Hangi renkler var üzerinde?
 Sizce kelebekleri hangi mevsimde daha sıklıkla görebiliriz?
 Sizce bu kitabın ismi ne olabilir? Haydi tahmin edelim.

Ön kapakla ilgili konuşulduktan sonra çocuklara kitabın isminin “Kelebek” olduğu, 
yazarının Anna Milbourne ve çizerinin ise Cathy Shimmen olduğu söylenir. Bu kitabı 
Tübitak isimli bir bilim merkezinin bastığı söylenir. Bu süreçte öğretmen tarafından kitap, 
yazar, çizer ve yayınevi isimleri parmakla okuma yönünde işaret edilir. Bunun nedeni, 
çocukların yazının yönünü fark edebilmelerini sağlamaktır. 

OKUMA SIRASINDA

Bu bölümde çocuklara kitabı nasıl okuyabileceğiniz anlatılıyor. Bu bölümde soruları 
sorduktan ve çocuklar yanıt verdikten sonra “Aferin!”, “Çok güzel!”, “Seni tebrik ederim!” 
gibi onları konuşmaya cesaretlendirecek sözler kullanın. Kitabı okurken ses tonunuzu iyi 
kullanmanız çok önemlidir yoksa çocuklar sıkılabilir. Yukarıdaki hedeflenen sözcükleri 
öğrenebilmesi için uygun açıklamalar yapmak gerekir. Çocuklarla bu kitabı birlikte 
okumak sadece sizin okumanızı değil onun da katılmasını içermelidir. Keyifli okumalar.
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Sayfa

1-2

Sayfa

3-4

Sayfa

5-6

“Biraz ileride çizgili küçük bir tırtıl var.” 
cümlesinin olduğu sayfadır. 

“Önce üzerinde bulunduğu yaprağı yedi.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Etrafta başka bir sürü tırtıl var.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Sayfadaki ilk cümle çocuklara okunur ve tırtılı göstermeleri istenir. Ardından çocuklara 
aşağıdaki sorular sorulur?
 Tırtıl gibi çizgileri olan başka hangi hayvanlar var? 
 Sarı saçlı kız nereye doğru yürüyor?
 Bu resimdeki yerde olsanız ve elinizde bir büyüteç olsa neleri incelemek isterdiniz?

Çocukların yanıtlarının ardından diğer sayfalara geçilir.

Bu sayfalar okunmadan önce çocuklara tırtılın nerede olduğu sorulur ve gönüllü olan bir 
çocuğun sayfadan göstermesi istenir. Çocuklarla tırtılın yapraklar üzerinde gezindiği ve 
hatur hutur yaprakları yemeye devam ettiğinden söz edilir. Çocukların, gerçek yaşamda 
bir tırtıl görüp görmedikleri ve yapraklar üzerinde gezinen bu tırtıla benzeyip benzemediği 
sorulur.

Metin, çocuklara okunur. Ardından mini minnacık olan yeşil tırtıl gösterilir. Diğer tırtıllardan 
ne kadar küçük olduğuna dikkat çekilerek “mini minnacık” sözü açıklanır. 

Mini minnacık: Çok küçük olan. Örneğin bebekler mini minnacık olur, “Kelebek” isimli 
kitapta da yeşil ve mini minnacık yani çok küçük bir tırtıl var.
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Sayfa

9-10

Sayfa

7-8

“Bir gün tırtıl yemeyi bırakıyor.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Çizgili, küçük tırtıl artık pek de küçük değil.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Çocuklara önce 9. sayfa gösterilir ve okunur ardından tırtılın neden uykuya dalmış 
olabileceği sorulur. İnsanların da gece olunca uyudukları söylenir. Hayvanların ve 
insanların neden uyudukları hakkında sohbet edilir. 

Çocuklarla birlikte 5 ve 6. sayfada kaç tırtıl olduğu sayılır. En büyük olan, sarı renkli olan ve 
beyaz, tüylü olan tırtıllar tek tek gösterilir. Çocuklardan ayağa kalkmaları istenir. Tırtılların 
hareketleri öğretmenin alkışlayarak ya da dizlerine ellerini vurarak ritim tutmasıyla taklit 
edilir. Çocuklar birbirlerinin belinden tutarlar. Sınıfın çevresinde ritimli bir şekilde tırtıllar 
gibi yüründükten sonra tekrar oturulur ve diğer sayfalara geçilir.  

Çocuklara 7. sayfadaki çizgili tırtıl gösterilerek ilk sayfalardaki küçük hâliyle karşı-
laştırmaları istenir. Çizgili tırtılın nasıl bu kadar büyüdüğü sorulur. Çocukların yanıtları 
dinlenir. Bebeklerin de annelerinden süt emerek büyüdükleri söylenerek 7 ve 8. sayfa 
çocuklara okunur. Bir şeylerin bir yerlere sığmamasının nedenleri önce çocuklara sorulur 
ardından aşağıda yazıldığı gibi bir açıklama yapılır. Öğretmen yanında getirdiği bir çocuk 
hırkasını çocukların önünde giymeye çalışır. Ancak neden içine sığamadığını çocuklara 
sorar. Çocukların büyümeye başladıklarında bebekken giydikleri kıyafetlerin, boyları 
uzadığı, kiloları arttığı için kendilerine çok küçük geldiğinden, içine sığamadıklarından 
söz edilir. Ardından öğretmen boyumuzu ölçmek için metre, kilomuzu ölçmek için de tartı 
kullandığımızı söyleyerek, o gün içinde çocukların boy ve kilolarını ölçerek çocuklarla 
birlikte kaydeder.  

Bir yere sığmamak: İnsanların, hayvanların ya da eşyaların bir şeylerin içine giremeyecek 
kadar çok büyük olmasıdır. 
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Ardından 10. sayfa çocuklara okunur. Tırtılın derisinin parlak bir kılıfa dönüşmesine vurgu 
yapılır. Kılıf 10. sayfadan çocuklara gösterilir. Kılıfın ne demek olduğu sorulur ve önce 
onların yanıt vermesi beklenir. Sonra kılıf sözcüğü aşağıdaki gibi açıklanır.  

Kılıf: Bir şeyi korumak için kendi şekline uygun bir kap. Örneğin kelebekler tırtıl iken 
kendilerini korumak için kılıf oluştururlar. Bazen de insanlar bazı eşyalarını kılıfların içine 
sokar. Örneğin yastık kılıfları olur. 

Çocuklardan tırtılın ne kadar süre kılıfın içinde bekleyeceğini tahmin etmeleri istenir. 

Sayfa

11-12

Sayfa

13-14

“Sonra birden içeride bir şey kıpırdanmaya 
başlıyor.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Sonra uçsuz bucaksız, mavi gökyüzünde kanat 
çırpmaya başlıyor.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Çocukların bu sayfayı anlatabilmeleri için aşağıdaki sorular sorulur:
 (Kılıf gösterilerek) Kılıfın içinde ne var?
 Tırtılın bu sayfada (11. sayfa) neresi gözüküyor?
 Tırtıl ne yapmaya çalışıyor?
 Neden kılıfın içinden çıktı?
 (12. sayfa gösterilerek) Çizgili tırtıl bir ……………. dönüştü. (Çocukların tamamlaması 

beklenir.)
Çocukların yanıtlarının ardından 12. sayfa da okunarak diğer sayfalara geçilir.

Bu sayfada çocuklara metin okunmadan önce öğretmen, çocuklardan tarif ettiği tırtılları 
bulmalarını ve sayfadan göstermelerini ister. 
 En uzakta uçan tırtıl hangisi?
 Sarı olan tırtıllar hangileri ve kaç tane? 
 En büyük tırtıl hangisi?
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 Benekli olan tırtıllar hangileri? 
Çocuklar benekli tırtılları gösterince öğretmen benekli sözcüğünü aşağıdaki gibi açıklar.

Benek: Hayvanların derilerinde olan, insanların elbiselerinin ya da eşyalarının üzerindeki 
büyüklü küçüklü noktalardır. 

   Çocuklara benekli olabilecek başka neler bildikleri sorulur. Öğretmen benekli köpeklerin 
olabileceğini söyleyerek çocukların yanıtlarını dinler. Ardından 13 ve 14. sayfaları okur.

Sayfa

15-16

Sayfa

17-18

“Kelebekler çiçekten çiçeğe konuyor.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

“Zamanı geldiğinde kelebek dikkatle yumurta 
bırakmaya başlıyor.” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Çocuklara 15 ve 16. sayfalar gösterilerek iki sayfa arasındaki farklar konuşulur. 15. sayfada 
kelebeğin çiçeklerden bal özü emdiği yazdığı söylenir. Balözü aşağıdaki gibi açıklanır.

Balözü: Bazı çiçeklerin içinde bulunan arıların bal yapmak için emdikleri sıvıdır. 

Çocuklara 15 ve 16. sayfalar okunur. 

17 ve 18. sayfalardaki metin çocuklara okunmadan önce aşağıdaki sorular yönlendirilir:
 Kelebek nereye uçuyor?
 (Yaprakların üzerindeki kelebek yumurtaları çocuklara gösterilir.) Bu yaprakların 

üzerindeki küçük, beyaz noktacıklar ne olabilir? Bu noktacıkları kim bırakmış olabilir?
 Kelebeğin antenlerini gösterir misiniz? (Gönüllü bir çocuğun gelip göstermesi istenir.)

Çocukların yanıtlarından sonra sayfalardaki metin okunur. Çocuklara yaprakların 
üzerindeki noktacıkların kelebeğin yumurtaları olduğu söylenir. Çocuklarla başka hangi 
hayvanların yumurtalarının olabileceği konuşulur. 
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Sayfa

19-20

Sayfa

21

“Birkaç gün sonra…” 
cümlesiyle başlayan sayfa ve yan sayfası.  

Kitabın son sayfası

Bu sayfadaki metin çocuklara okunmaz, çocukların kelebeğin bıraktığı yumurtaların tırtıla 
dönüştüğünü anlamaları için aşağıdaki soruları yanıtlamaları beklenir.
 Bu sayfada tanıdık birileri var. Kimler olabilir? (Çizgili tırtıllar gösterilir.)
 Kaç tane tırtıl görüyorsunuz? Tırtılların rengini, nerede olduklarını anlatır mısınız?
 Tırtıllar ne yapıyor?
 Tırtıllar aynı bu kitabın en başındaki ………….ya benziyorlar. (Çocuklardan 

tamamlamaları beklenir.)

Sayfadaki metin çocuklara okunur ve öykünün sonlandığı söylenerek okuma sonrası 
sürece geçilir.
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OKUMA SONRASINDA

1- Çocuklara kitabın arka kapağı gösterildikten sonra öyküyü özetlemeleri için aşağıdaki 
sorular yöneltilir. 
 Bu kitapta kelebeğin yaşamı anlatılmış. Siz kelebeğin yerinde olsaydınız nereye 

uçmak isterdiniz?
 Kelebek olmadan önce tırtıl neyin içinde uyudu? Neden?
 Tırtıl neden yaprakları yedi?
 Tırtıl uyanınca neler oldu?
 (Çocuklara A4 kâğıdının yarısı ve boyaları dağıtılır.) Şimdi herkes kendi kelebeklerini 

çizip boyasın. 
Çocukların kelebekleri iplerle tavandan aşağıya sarkıtılarak asılır. 

Öğretmen çocukların yaptıkları resimleri anlatmalarını ister ve ardından çocuklara 
kitabın yazarı olsalardı kitaba hangi ismi vermek isteyeceklerini sorar. 
2- Çocuklara öyküyü okurken eşlik ettikleri için teşekkür edilir ve bir süre sonra kitapla 
bağlantılı bir şekilde hazırlanan erken okuryazarlık etkinliğine geçilir. 

Okuma Sonrası Oyun: Tırtıl ya da Kelebek

Çocuklara materyal setinden hareketli bir çocuk müziği açılır. Çocuklar müzik eşliğinde 
hem hareket ederler hem de dans ederler. Hareketlenme sırasında çocuklar sınıfta 
olan oyuncak/ eşyalardan /t/ ya da /k/ sesiyle başlayan sözcükleri araştırırlar. Müzik 
durduğunda öğretmen TIRTIL ya da KELEBEK der. Tırtıl derse /t/ ile başladığı için her 
çocuk /t/ ile başlayan sözcükler söylemeye çalışırlar. Kelebek derse de /k/ ile başlayan 
sözcükleri bulmaya çalışırlar. Bu oyun /k/ ve /t/ seslerinin çalışılmasına katkıda bulunur.
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TANIŞALIM, BİZ: NOKTA VE SORU İŞARETİ

Etkinlik Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel Gelişim
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
(Göstergeleri: Nesne, durum, olayı bir süre sonra yeniden söyler.)  

Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. 
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, 
isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.) 
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
(Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel 
materyallerle ilgili sorular sorar.) 
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. 
(Göstergeleri: Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.) 

Motor Gelişim 
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler 
doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.)

Alan: Erken Okuryazarlık



245

Materyaller
Kelebek isimli kitabın öğretmenin belirlediği bazı sayfalarının fotokopisi, sınıfta bulunan 
resimli öykü kitapları, öğretmenin renkli kartonlardan hazırladığı noktalar ve soru işaretleri 
(5-6 adet), öğretmenin kendisi için hazırladığı nokta ve soru işareti şapkaları, ses kayıt aleti 
(Ya da cep telefonunun ses kaydetme özelliğinden yararlanılabilir.

Sözcükler 
Nokta, soru işareti 

Kavramlar 
İleri-geri

Öğrenme Süreci
 Öğretmen çocuklara “Kelebek” isimli kitabın bazı sayfalarını renkli fotokopi çektirerek 

onların boyuna uygun bir şekilde duvara ya da pencerelere yapıştırır. 
 Sınıfa başında nokta şapkasıyla girer ve kendini tanıtır.

“Ben, nokta. Bana “dur” işareti de diyebilirsiniz. Cümlelerin sonunda yer alırım. Daireye 
benzerim. Beni görünce durup azıcık dinlenmek ve ardından okumaya devam etmek 
gerekir. Tanıştığımıza çok sevindim.”

 Öğretmen çocuklara Kelebek isimli kitabın sayfalarından bazı cümlelerin sonundaki 
noktaları gösterir. Çocukların ikişerli eş olmalarını sağlar ve her gruba sınıfta olan başka 
resimli öykü kitaplarından birer tane dağıtır. Çocuklardan bir sayfayı seçmelerini ve o 
sayfadan cümle sonundan bir nokta göstermelerini ister. Her grubun gösterdikleri hep 
beraber incelenir.
 İkili eş olan gruplar dağılmaz. Ardından öğretmen bu sefer soru işareti şapkasını takar. 

Bu sefer soru işareti kendini tanıtır.

“Yaşasın soru sorma zamanı. Ben, soru işareti. Öğrenmek isteyip soru sorduğunuzda 
cümle sonlarında beni görürsünüz. Mesela “Neden kar yağar? Büyüteç ne işe yarar?” gibi 
her şeyi merak edebilirsiniz. İyi ki tanıştık.” 

 Öğretmen çocuklara Kelebek isimli kitabın sayfalarından bazı cümlelerin sonundaki soru 
işaretlerini gösterir. Çocukların eşleriyle birlikte dağıtılan resimli öykü kitaplarının içinden 
bir tane soru işareti bulup göstermeleri istenir. Öğretmen her grubun bulduğu soru işaretinin 
olduğu cümleleri hızlıca okur.  
 Ardından çocukların görebilecekleri bir yere “Kelebek” isimli kitaptan seçtiği sayfalardan 

birinin renkli fotokopisini asar. Çocuklar bundan sonraki oyunu 5’li ya da 6’lı gruplar hâlinde 
oynayacaktır. 5 ya da 6 çocuk belirlenir. Çocukların yüzleri kitaptan seçilen sayfaya 
dönüktür. Her birinin karşısında, yerde, öğretmenin hazırladığı renkli kartonlardan nokta 
işaretleri bulunur.  

.?
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 Çocuklar ve renkli noktalar arasında bir mesafe bulunur. Çocuklardan kitaptaki seçilip 
asılan sayfadan öğretmenin rehberliğinde birer cümle kurarak renkli noktalara doğru 
ilerlemeleri istenir. Önce öğretmen model olur.
 Her çocuk tek tek dinlenir. Çocuklar, “Kelebek” isimli kitaptan karşılarında asılı olan 

sayfayla ilgili söylemek istedikleri bir cümleyi nokta işaretine kadar ilerleyerek söyleyip, 
noktada dururlar. Öğretmen çocuklara “ileri” yönergesini verince çocuklar cümlelerini 
söyleyerek nokta işaretine ulaşırlar. Ardından noktaya ulaşan çocuklar için de “geri” 
yönergesiyle yerlerine geçmeleri istenir.  
 Çocuklar cümlelerini söyleyip ilerlerken yürüyebilirler, zıplayabilirler, tek ayak üzerinde 

sekerek gidebilirler. Önemli olan bir cümle kurması, nokta işaretine kadar ilerlemesidir. 
 Çocuklar oyunu 5’li gruplar hâlinde oynar. 
 Ardından aynı süreç soru işareti için de uygulanır. Bu sefer “Kelebek” isimli kitaptan başka 

bir sayfa asılır. Çocuklar 5’erli gruplar olur. Her birinin önünde renkli soru işaretleri olur. 
Çocuklar bu sefer seçilen sayfayla ilgili bir soru sorarak ilerleyip soru işareti görsellerinde 
dururlar.  
 Çocuklar soru sorarken yürüyebilirler, zıplayabilirler, tek ayak üzerinde sekerek gidebilirler. 

Önemli olan bir soru sorması ve soru işaretine kadar ilerlemesidir. 
 Öğretmen tüm çocukların hem nokta hem de soru işaretine ilerlerken kurdukları cümleleri 

ses kayıt aleti ile kaydeder.
 Oyun, her çocuğun soru sormasıyla sonlandırılır ve değerlendirme sürecine geçilir.

Değerlendirme

 Öğretmen, değerlendirme sürecinde çocukların halka olmalarını ister, kendisi de 
halkanın etrafından dolanır. 
 Çocukların başlarına kendi için hazırladığı nokta işareti ya da soru işareti şapkalarından 

hangisini takarsa çocuklardan ya oyunla ilgili bir cümle kurmasını ya da bir soru sormasını 
ister. 
 Öğretmen, çocuklara kaydettiği seslerini dinletir. 
 Ardından çocuklara oyundan keyif alıp almadıkları sorulur. 
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Aile Katımı

Ailelere çocuklarla nokta ve soru işaretini bir oyun eşliğinde çalıştıkları bilgisi verilir. 
Beraber okudukları öykü kitaplarında zaman zaman çocuklara cümle bitimindeki nokta 
veya soru işaretlerini göstermeleri önerisi sunulur.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Oyun içinde Kelebek kitabının sayfalarından yararlanıldı. Sınıfta okunan diğer 
kitaplardan da yararlanılabilir. 
 Nokta ve soru işaretinin kahramanlar olduğu bir drama etkinliği planlanabilir.

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve Bireysel Uygulanan 
Etkinliğin Değerlendirilmesi

 Grup etkinliği ile aynı şekilde uygulanır ve değerlendirilir. Bu süreçte öğretmen çocuğa 
eşlik eder. Bireysel uygulama olduğu için ek olarak “Kelebek” isimli kitabın sayfalarındaki 
tüm nokta ve soru işaretleri ayrı ayrı sayılabilir. 
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BOTANİK PARK

Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Fen 
(Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-66 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, 
dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım 
amaçlarını söyler.)
Kazanım 7. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, 
sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre 
gruplar.)
Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, 
sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt 
eder, karşılaştırır.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek 
grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek 
sonuçları açıklar.)  
Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Yetişkin rehberliğinde bitki diker.) (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul 
Öncesi Eğitimi Programı kitabında olmayan eklenmiş gösterge.)
Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. 
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında 
bitirmek için çaba gösterir.)

Alan: Erken Matematik
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Materyaller
Maydonoz, nane ve domates tohumları ve görselleri, öğretmenin hazırlayacağı toprak, 
su, maydonoz, nane ve domates resimlerinin olduğu grafik. 

Sözcükler 
Maydonoz, nane ve domates

Kavramlar 
Islak, kuru

Öğrenme Süreci
 Çocuklara bugün bir botanik park oluşturacakları ve fidan dikecekleri söylenir. Botanik 

park aşağıdaki gibi açıklanır. 

Botanik Park: Farklı türde çiçek, ağaç ve bitkilerin olduğu yerdir. 

 Çocuklarla maydonoz, nane ve domates ekileceği söylenir. Her farklı türdeki bitkiden 
çocuk sayısına denk gelecek şekilde gruplandırılarak bahçeye fideleri/tohumları konulur.
 Eğer okulun bahçesi uygun değilse çocuklarla tohum ekme işinin yapılabileceği başka 

bir bahçe bulunup alan gezisi eşliğinde de etkinlik uygulanabilir.
 Çocuklar bahçede dörderli grup olurlar. Öğretmen ekilecek bitkilerin görsellerini yanında 

getirir. Çocuklarla bu bitkilerin özellikleri konuşulur. 
 Gruplara hangi bitkileri dikmek isterlerse bir torba içinden görsellerden çekmeleri istenir. 

Böylece grupların dikecekleri bitkiler belirlenir. 
 Her grup farklı sayıda bitki dikecektir. Gruplara 2’den 4’e kadar farklı sayıda fideler 

dağıtılır. Çocuklardan kaç fideleri olduğunu grupça saymaları istenir. 
 Domates diken gruplara 3’er fide, maydonoz dikenlere 2’şer fide, nane diken gruplara 4’er 

fide verilir. Tüm grupların önünde öğretmen hazırlanmış topraklara nasıl fide dikileceğini 
gösterir.
 Önce domatesler ekilir ve çocuklar öğretmenin hazırladığı bitki tablosuna kaç domates 

dikildiğini işaretler. Aynı işlem diğer bitkiler için de tekrarlanır.
 Sonunda çocuklarla grafik incelenir. Maydonoz, nane ve domates olarak toplam kaç fide 

dikildiği çocuklarla birlikte tek tek sayılır. Grafik, bitkilerin dikildiği bahçede bir yere asılır. 
 Dikim işlemleri sırasında çocuklara toprağın ıslak ve kuru alanları gösterilir. Çocuklar 

ıslak ve kuru toprağa dokunurlar.
 Çocuklarla ne zamanlar su verileceği konuşulur ve süreç sonraki günlerde gözlem 

yapılmak üzere sonlandırılır. 
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Değerlendirme

Bu süreçte çocuklardan bahçede neler yaptıklarını çizmeleri istenir. Ardından çocuklar 
yaptıkları resimleri anlatırlar. Çocuklara öğretmen, botanik park oluşturmak için kaç 
çeşit bitki diktiklerini, başka hangi bitkileri dikebileceklerini de sorar.

 Aile Katılımı

Öğretmen ailelerden bir gün önce etkinlik için bahçede toprak kazmalarını ister. Ayrıca 
gönüllü birkaç velinin de etkinliğe eşlik etmelerini rica eder.

Basitleştirme/Zenginleştirme

 Öğretmen basitleştirme için daha az sayıda fide dağıtabilir. Örneğin her gruba birer 
tane fide verilebilir. 
 Öğretmen zenginleştirme basamağında ise her gruba her çeşit bitkiden verebilir. 

Etkinliğin Bireysel Uygulanışı ve 
Bireysel Uygulanan Etkinliğin Değerlendirilmesi

Grup etkinliği ile aynı şekilde uygulanır ve değerlendirilir.
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