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Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Beni sevdiğin kadar saygı da duy. Günün Hatırlatması: Bugün banyodan önce tırnaklarımı 
kesmeyi unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA
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Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Fış Fış Kayıkçı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir masada iki kişi olacak şekilde karşılıklı oturunuz. Bir 
oklava ya da uzun bir sopayı kayık küreği tutar gibi iki 
ucundan karşılıklı tutunuz. Masaya farklı renklerde eşyalar 
koyunuz.  Bir hakem belirleyiniz. Hakem “Fış Fış Kayıkçı” 
şarkısını söylerken masadaki iki kişi oklavayı tutarak öne 
ve geriye doğru sallanacaktır. Hakem şarkıyı birden 
keserek masadaki eşyalardan birinin ismini ya da rengini 
söyleyecektir. Yarışmacıların söylenen eşyayı hızla alması 
gerekmektedir. Masadaki tüm eşyalar bitene kadar oyun 
bu şekilde devam eder. En çok eşyayı alan kişi yarışmayı 
kazanır.
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Elime alırsam yürür, bırakırsam durur.” Acaba bu nedir?
(Kalem)

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır.  

Boş bir kâğıda insan yüzü çiziniz. Çizdiğiniz yüze ağız, 
burun, kulak, göz ve kaş çizerek boyayınız. Daha sonra 30 
cm uzunluğunda, 2 cm genişliğinde şerit kağıtlar kesiniz. 
Kestiğiniz kağıtları istediğiniz renkte boyayınız. Boyadığınız 
şerit şeklindeki kağıtları çizdiğiniz yüzün arkasına saç 
şeklinde yapıştırınız. Sıra yaratıcılığımızı göstermeye geldi. 
Şerit şeklindeki saçları makas ile istediğimiz modelde 
kesiniz. İsterseniz bu etkinliği çeşitli hayvan resimleri 
çizerek de yapabilirsiniz.

ETKİNLİK ADI: Kuaför
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Sayılar Orkestrası

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Vücudunuzun bölümlerini kullanarak ses çıkarınız. 
Örneğin aile bireyleriniz ile ellerinizi 
dizlerine/karnınıza/göğsünüze vurarak, ayaklarınızı 
yere vurarak ya da parmaklarınızı şıklatarak ses 
çıkarabilirsiniz. Aile bireylerinizden bir hareketi 
seçmelerini isteyiniz. Ardından grup içinden birini 
orkestra şefi seçiniz. Orkestra şefinizin eline 1’den 10’a 
kadar sayıların yazılı olduğu kâğıtlar veriniz. Şefin 
gösterdiği sayı kadar herkes aynı anda hareketini 
yapacak böylece ritim orkestrası kurulmuş olacaktır.  
İstediğiniz bir şarkıyı açarak hep birlikte 
eğlenebilirsiniz.  
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: : Patates Salatası Yapıyorum  
                                        
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır. 

Malzemeler: 4 adet patates, bir miktar maydanoz, dereotu, taze 
soğan, sıvıyağ, tuz, karabiber, pul biber, limon

Patatesleri su dolu tencereye koyarak haşlayınız. Haşladığınız 
patateslerin soğuduktan sonra kabuklarını soyunuz. 
Patateslerinizi küp küp olacak şekilde doğrayınız. Doğranmış 
patatesleri derin bir kaba alınız. Ardından maydanoz, dereotu ve 
taze soğanları da doğrayınız. Doğradığınız maydanoz, dereotu 
ve taze soğanları patateslerinizin üzerine ekleyiniz. İstediğiniz 
miktarda sıvıyağ, tuz, karabiber ve pul biber de ekleyerek 
güzelce karıştırınız. Son olarak salatanıza limon sıkınız. Patates 
salatanız hazır. 

Afiyet olsun. 
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Uzun-Kısa

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aile bireylerini yan yana olacak şekilde sandalyelere 
oturtunuz. Bir hakem belirleyiniz. Hakem “uzun” 
dediğinde sandalyede oturan kişiler ayağa kalacak, 
“kısa” dediğinde ise sandalyeye oturacaklardır. Hakem, 
şaşırtma yapmak için 2-3 kez üst üste uzun ya da kısa 
diyebilir.  Yönergeyi yanlış uygulayan kişi oyundan çıkar.



NOT

7

ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Gazete, dergi ya da internetten çeşitli durumlara ait 
resimler bulunuz ve kesiniz. Örneğin “ağlayan bir çocuk, 
gol atan futbolcu, yangında balkondan yardım isteyen biri 
vb.” resimler kesebilirsiniz. Kart ya da küçük kâğıtların 
üzerine “gülen, ağlayan, korkmuş, üzgün, kızgın, şaşkın” 
gibi farklı duyguları içeren yüz ifadeleri çiziniz. Kâğıt ya da 
kartları aile bireylerine veriniz. Duygu kartlarını aile 
bireyleri sayısı kadar çizmeyi unutmayınız. Ardından 
kestiğiniz resimleri sıra ile aile bireylerine gösteriniz. Aile 
bireylerinizden gösterdiğiniz resimdeki kişinin yaşadığı 
duyguyu yansıtan kartı kaldırmalarını isteyiniz. İsterseniz 
duygu kartını resmin yanına yapıştırmalarını ya da 
bırakmalarını da isteyebilirsiniz. Etkinlik sonunda 
istenirseniz resimdeki kişinin duyguları hakkında 
konuşabilirsiniz.

ETKİNLİK ADI: Ne Hissedersin? 
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Islanmayan Kâğıt

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: Geniş bir tencere, bir bardak, buruşturulmuş 
kâğıt, gazete veya peçete.

Buruşturduğunuz kâğıt, gazete veya peçete parçalarını 
bardağın içerisine yerleştiriniz. Tencereye su doldurunuz. 
Bardağı ters çevirerek tenceredeki suyun içerisine dik bir 
şekilde batırınız. Bir süre bekleyiniz. Bardağı tencereden 
çıkardığınızda kâğıtların ıslanmadığını göreceksiniz.
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Küpte Yazan Görevler

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Orta boy karton ya da kare bir kutu alıp beyaz bir kâğıt ile 
kaplayınız. Oluşturmuş olduğunuz küpün her bir yüzeyine 
farklı sayıda büyük noktalar koyunuz. Küpün her bir 
yüzeyine 1 adet görev yazınız. Örneğin “iki ayakla zıpla, 
alkış yap, tek ayakla zıpla, kollarını aç kapa, ayak 
bileklerini tutarak yürü, otur kalk vb.” görevler 
yazabilirsiniz. Küpü yere atınız. Üstte kalan noktaları 
sayınız ve saydığınız nokta kadar yazan görevi yapınız.
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Çöpleri Atıyorum 

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Mutfağınızda ve banyonuzda oluşan çöplerinizi çöp 
kutularına geri dönüşüm kurallarına uyarak atınız.
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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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Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya
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Özelim Eğitimdeyim

/mebozelegitim

@mebozelegitim

MEB Özel Eğitim


