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#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: İletişim başlatmam veya sürdürmem için sevdiğim 
nesneleri sınırlı sayıda vermeyi dene.

Günün Hatırlatması: Bugün yemekten sonra bulaşıkları, 
                                      bulaşık makinesine dizmeyi unutmadım. 



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Rakette Top Sektirme

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Etkinliğe katılacak aile bireylerini belirleyiniz. Katılacak 
kişilere birer adet raket ve küçük top veriniz. Ardından aile 
bireylerinizin topu raketin üzerine koyarak sektirmelerini 
isteyiniz. En uzun süre topu düşürmeden sektiren oyunu 
kazanır.
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

“Çok zordur ayıklaması, çok kolaydır kaşıklaması.” Acaba bu nedir?

(Nar)

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: Yüzleri beyaz ve kırmızı renkte kâğıtlar.

Kâğıdın dört köşesinden ortaya doğru çizgiler çiziniz. Önce 
kâğıdın üst köşesini içe doğru katlayınız. Ardından kâğıdın 
alt köşesini yukarı doğru katlayınız. Kâğıdın alt köşesini üst 
tarafı geçecek şekilde katlayınız. Ardından kâğıdı yan 
köşelerinden içeri doğru katlayınız. Son olarak kâğıdın üst 
köşelerinden içe doğru katlayınız. Kâğıttan kalbiniz hazır.

ETKİNLİK ADI: Kâğıttan Kalp Yapıyorum



4

ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Tekerleme

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aşağıda bulunan tekerlemeyi ezberleyiniz. Ardından aile 
bireylerinizden bir kişi tekerlemeyi söylerken diğer kişilerin 
de istediği araçları kullanarak ritim tutmasını isteyiniz. 
İsterseniz tekerleme için yeni beste yaparak eğlenebilirsiniz.

Leylek leylek havada
Yumurtası tavada,
Hayat kapısı kilitli,
Leylek uçtu gitti.

Çağırın gelsin ot yesin,
Ot yemezse et yesin.

Leylek leylek havada
Yumurtası tavada,
Kızlar kahve kavurur,
Şıngıraklı tavada.
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Peynirli Börek Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır. 
Malzemeler: 1 kg yufka.
Sosu için: 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta.
İç harcı için: 300 gram ufalanmış peynir.
Üzeri için: 1 adet yumurtanın sarısı, çörekotu ve susam.
Börek içine süreceğiniz sosu hazırlamak için yoğurt, süt, yumurta ve sıvı yağı bir kâseye 
alarak güzelce çırpınız. Fırın tepsisine yağlı kâğıt seriniz. İlk yufkayı bütün hâlinde tepsiye 
serip kenarlarını tepsi içine katlayınız. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırınız ve 
ilk yufkanın üzerine yerleştiriniz. Ardından bir kepçe yardımıyla hazırladığınız sostan 
yufkaların üzerine dökünüz. Bu şekilde 2 ve 3. yufkanızın da arasına sos sürerek tepsiye 
diziniz. 3. yufkanın ardından ufalanmış peynirleri yufkaların üzerine serpiştiriniz. 
Peynirlerin her yere eşit dağıldığından emin olunuz. Kalan üç adet yufkanın iki tanesini de 
büyük parçalara ayırarak ve aralarına sos sürerek tepsiye diziniz. Son yufkayı üzerine 
koymadan önce kenarlardan sarkan yufkalar varsa içe doğru katlayınız. Ardından son kalan 
1 adet bütün yufkayı soslu yufkaların üzerine kapatınız. Az miktarda kalan sosunuzun içine 
1 adet yumurta daha kırınız ve karıştırınız. Böreğin üst ve yan kısımlarına güzelce sürünüz. 
Ardından susam ve çörekotu serpiştiriniz. Sosunu güzelce çekmesi için 10-15 dakika 
dinlendirebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika 
pişiriniz. Fırından çıkardıktan sonra dilimleyip servis ediniz. Afiyet olsun. 

! Börekler renk alana dek fırının kapağını açmayınız.
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Peynirli Börek Yapıyorum
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır. 
Malzemeler: 1 kg yufka.
Sosu için: 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta.
İç harcı için: 300 gram ufalanmış peynir.
Üzeri için: 1 adet yumurtanın sarısı, çörekotu ve susam.
Börek içine süreceğiniz sosu hazırlamak için yoğurt, süt, yumurta ve sıvı yağı bir kâseye 
alarak güzelce çırpınız. Fırın tepsisine yağlı kâğıt seriniz. İlk yufkayı bütün hâlinde tepsiye 
serip kenarlarını tepsi içine katlayınız. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırınız ve 
ilk yufkanın üzerine yerleştiriniz. Ardından bir kepçe yardımıyla hazırladığınız sostan 
yufkaların üzerine dökünüz. Bu şekilde 2 ve 3. yufkanızın da arasına sos sürerek tepsiye 
diziniz. 3. yufkanın ardından ufalanmış peynirleri yufkaların üzerine serpiştiriniz. 
Peynirlerin her yere eşit dağıldığından emin olunuz. Kalan üç adet yufkanın iki tanesini de 
büyük parçalara ayırarak ve aralarına sos sürerek tepsiye diziniz. Son yufkayı üzerine 
koymadan önce kenarlardan sarkan yufkalar varsa içe doğru katlayınız. Ardından son kalan 
1 adet bütün yufkayı soslu yufkaların üzerine kapatınız. Az miktarda kalan sosunuzun içine 
1 adet yumurta daha kırınız ve karıştırınız. Böreğin üst ve yan kısımlarına güzelce sürünüz. 
Ardından susam ve çörekotu serpiştiriniz. Sosunu güzelce çekmesi için 10-15 dakika 
dinlendirebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika 
pişiriniz. Fırından çıkardıktan sonra dilimleyip servis ediniz. Afiyet olsun. 

! Börekler renk alana dek fırının kapağını açmayınız.

ETKİNLİK ADI: Kelime Avı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Etkinliğe katılacak aile bireylerini seçiniz. Oyun, aile 
bireylerinden birisinin bir hece söylemesi ile 
başlayacaktır. Aile bireylerinizin birinden bir hece 
söylemesini isteyiniz. Örneğin “da” hecesi. Bu hecenin 
ardından aile bireylerine bir dakika süre veriniz. Aile 
bireylerinizden “da” hecesi ile başlayan 5 adet kelime 
bulmasını isteyiniz. Bulamayan oyuncu, oyunu 
kaybedecektir. İstediğiniz sayıda hece ile kelime 
türeterek eğlenebilirsiniz.



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Dinle-Anlat-Cevapla

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aşağıdaki metni ailenize okuyunuz. Ailenizden sessiz ve 
dikkatle dinlemelerini isteyiniz. Metni dinledikten sonra 
anlatacaklarını ve bazı sorular soracağınızı söyleyiniz. Aile 
bireylerinizden dinledikleri metindeki olayları sıra ile 
anlatmalarını istemeyi unutmayınız.

ANNEMİN ÇİLEK REÇELİ

Annem her yaz bize çilek reçeli yapar. Önce, bahçemizde 
yetiştirdiğimiz çilekleri toplar. Çilekleri yıkar. Sonra çileklerin 
saplarını ayıklar. Çileklerin üzerine toz şeker döker. Çilekler 
bir gece şekerli şekerli bekler. Sonra şekerli çilekleri 
kaynatır. En son çileklerin üzerine birkaç damla limon 
damlatır. Çilekler pişince reçel olmuş demektir.
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Tuz-Buz Deneyi

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: Bir bardak su, buz, tuz ve ip.

Su dolu bardağa buzu atınız. Üzerine ipi koyduktan sonra 
tuz dökünüz. Yaklaşık bir dakika kadar bekleyip ipi 
yavaşça kaldırınız. Tuz suyun donma noktasını bir 
süreliğine değiştirip buzu eritecek ve sonra buz tekrar 
donacaktır. Böylece ipin buz içinde hapsolduğunu 
gözlemleyeceksiniz. 
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Sayı Vuruyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

İhtiyacınız olan malzemeler: 5-10 adet farklı renkte karton, kalın uçlu 
kalem, yapıştırıcı, ip, top, bant.

Kartonları açık renkte seçiniz. Üzerine istediğiniz kalınlıkla koyu renkte 
kalemle iki basamaklı sayı yazınız. Çocuğunuzun bildiklerine göre 
rakamları ya da üç ve daha büyük basamaklı sayıları da yazabilirsiniz. 
Topunuzu alınız. Etrafını ip ile çevreleyerek ipi bağlayınız. Top ipin 
içinde düşmeden durmalıdır. İpin diğer ucunu tavana bantlayınız. 
Topunuz ipe bağlı şekilde tavandan sarkacaktır. Sayı yazdığınız 
kartonları boş bir duvara istediğiniz yükseklikte ve uzaklıkta asınız. 
Duvardaki kâğıtlara 2-5 adım mesafe uzağa bir başlangıç çizgisi çiziniz. 
Etkinliğe katılacak kişileri belirleyiniz. Oyunculara başlangıç çizgisinin 
gerisinde durmalarını söyleyiniz. Tavandan sarkan topu tutunuz. Top ile 
sayılara küçükten-büyüğe, büyükten-küçüğe ya da istenilen sayıya 
olacak şekilde istediğiniz sıra ile vurmaya çalışınız. 
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Düğme Dikmeyi Öğreniyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

İğneyi alınız. Ardından ipi alınız ve iğnenin deliğinden geçiriniz. 
İpin uçlarını düğümleyiniz. Kumaşı tutunuz. İğneyi düğmeyi 
dikeceğiniz yerin altından batırınız. Ardından düğmeyi alınız. 
İğnenin çıkan ucunu düğmenin deliğinden geçiriniz. Sonra iğneyi 
düğmenin diğer deliğinden geçiriniz. Düğme sıkılaşana kadar 
aynı basamakları uygulayarak dikiniz. Düğmeyi sağlam şekilde 
kumaşa diktiğinizde kumaşın altını üste çeviriniz. İğneyi 
düğmenin dikilen kısmından geçirerek sağlamlaştırınız. Son 
olarak ipi koparınız. Düğme dikmeyi öğrendiniz. Herhangi bir 
giysinizin düğmesi koptuğunda dikebilirsiniz.

! İğne kullanımı sırasında ailenizde bulunan yetişkin bir bireyden 
yardım alabilirsiniz.
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GÜNÜ DEĞERLENDİRELİM

*Bugün yapmaktan en çok keyif aldığınız etkinliğin resmini çiziniz.

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü



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

B U G Ü N Ü N B U G Ü N
-En sevdiğin etkinlik hangisiydi?
-En eğlendiğin etkinlik hangisiydi?
-En zorlandığın etkinlik hangisiydi?
-En öğrendiğin etkinlik hangisiydi?
-En araştırma yaptığın etkinlik hangisiydi?
-En konuştuğun etkinlik hangisiydi?
-En hareketli olduğun etkinlik hangisiydi?

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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GÜNÜN ENLERİ
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#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim @mebozelegitim

/mebozelegitim


