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1 Haziran
                        Pazartesi                         

#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Lütfen beni başkalarının yanında 
eleştirme.

Günün Hatırlatması: Bugün uyumadan önce aileme iyi 
geceler demeyi unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Renk Eşleme

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

İki adet çubuğu ya da çamaşır mandalını yapıştırarak 
maşa yapınız. Önünüze renkli ponponlar ve 
ponponlarla aynı renkte kutular koyunuz.  Ponponları 
maşa ile alarak aynı renkteki kutulara koyunuz. 
Önündeki ponponları en önce eşleyen yarışmayı 
kazanır.                                                                  
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Altı deri üstü deri içinde bir avuç darı“ Acaba bu nedir?
(İncir)

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: Karton, havlu ya da tuvalet kâğıdı rulosu, 
pamuk, yapıştırıcı, siyah kalem

Kartona iki tane tavşan kulağı, iki tane tavşan ayağı, iki 
tane de 2 cm çapında daire çizerek kesiniz. Havlu kâğıt 
rulosuna tavşan yüzü çiziniz. (İsterseniz ruloyu renkli 
kartonla kaplayabilirsiniz. Kapladıktan sonra tavşan yüzü 
çizebilirsiniz) Kestiğiniz 2 cm’lik dairenin birine ayakları 
yapıştırınız. Üzerine ikinci daireyi yapıştırınız. Havlu kâğıt 
rulosunu hazırladığınız bu dairenin üzerine yapıştırınız. 
Kulakları da rulonun dış kısmından uygun şekilde 
yapıştırınız. Pamuğunuzu top şeklinde kuyruk kısmına 
yapıştırınız.  İşte kalemliğiniz hazır. Şimdi kalemlerinizi 
içine yerleştirebiliriz.

ETKİNLİK ADI: Tavşan Kalemlik
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Anne Şarkısı

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Haydi bugün internetten anne şarkısını 
açınız ve ailenizle birlikte söyleyiniz.  

Güneşin alası çok, her evin çilesi çok,

Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok.

Gelin çiçek derelim, yollarına serelim,

Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.

Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.

Çocuğa bakar anne, evine tapar anne,

Gece gündüz çalışır, yarını yapar anne.

Çocuğa bakar anne, evine tapar anne,

Gece gündüz çalışır, yarını yapar anne.

Gelin çiçek derelim, yollarına serelim,

Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.

Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.

Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.

Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır. 
Malzemeler: 250 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, 1 
çay bardağı sıvı yağ ,1 su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 1 
paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 2,5 yemek kaşığı 
kakao, aldığı kadar un, damla çikolata

Kakao ve damla çikolata hariç diğer malzemeleri karıştırınız 
ve sert olmayacak şekilde bir hamur yoğurunuz. Hamurun 
3/1 (üçte birini ayırınız). Kalan hamura kakao ekleyiniz ve 
tekrar yoğurunuz. Hamurları buzdolabı poşetine koyarak 
yarım saat dolapta dinlendiriniz. Daha sonra kakaolu 
hamurdan kaplumbağanın gövdesini yapınız ve kürdan ile 
şekil veriniz. Diğer beyaz hamurdan kaplumbağanın kafasını 
ve ayaklarını yapınız. Damla çikolatadan göz yaparak 
kurabiyelerinizi fırın tepsisine diziniz. Bu şekilde tekrar 
dolaba kaldırınız ve 15-20 dk. bekletiniz. Daha sonra 
kurabiyelerinizi 180° fırında 10-15 dk. pişiriniz. 
Kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun. 

ETKİNLİK ADI: Tosbik Kurabiye Yapıyorum
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Evet-Hayır

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Oyun için sorular belirleyiniz. ““Bugün hava güneşli 
mi?”, “Bu koltuk kırmızı mı?”, “Okula gidiyor 
musun?”, “Elma seviyor musun?” vb. sorulara “Evet” 
ya da “Hayır” şeklinde cevap vermek yasaktır. 
Örneğin “Elma seviyor musun?” sorusuna “Evet” ya 
da “Hayır” yerine  “Elma seviyorum” veya “Elma 
sevmiyorum” şeklinde cevap verilmelidir. Şimdi 
oyuna başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler.

ELMA 

SEVİYOR MUSUN



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Öncelikle kartondan bir adet küp yapınız. 
Oluşturduğunuz küpün her bir yüzeyine birer resim 
çiziniz. “Ev, çiçek, araba, anahtar, kedi, ördek” ya da 
masalda yer almasını istediğiniz herhangi bir resim 
olabilir. Çizemediğiniz resimler yerine isimlerini de 
yazabilirsiniz.  Bir kişiden küpü atmasını isteyiniz. 
Küpün üstünde kalan resim ile ilgili bir masal ya da 
hikâye oluşturunuz. Oluşturduğunuz hikâyeyi aile 
bireylerinize anlatınız. 

ETKİNLİK ADI: Küpü At Masalı Anlat
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Hava İter

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Plastik bir bardağı ağzına kadar su ile doldurunuz. 
Doldurduğunuz su bardaktan taşsın. Bardağın üzerini 
bir kartonla kapatınız. Elinizi kartonun üzerine koyup 
bardağı ters çeviriniz. Elinizi çekiniz ve ne olduğunu 
gözlemleyiniz. Hava kartonu yukarı doğru çeker ve 
yerinde kalmasını sağlar. Böylece su bardaktan 
dökülmez.
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik için koridora 2 kare, 2 daire, 1 üçgen 
şekli kesip karışık sıra ile bırakınız. Tek ayak 
üzerinde bekleyiniz. Kare için 5’e kadar sayıp 
diğer şekle zıplayınız. Daire için 10’a kadar 
sayıp diğer şekle zıplayınız. Üçgen için 15’e 
kadar sayıp diğer şekle zıplayınız. 

Not: İlk deneme için 2 şekille çalışmaya 
başlayabilirsiniz. 

ETKİNLİK ADI: Denge ile Ritmik Zıplıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır.
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Cep Telefonu Kullanıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Annenizin veya babanızın cep telefonunu alınız. 
Sizden uzakta olan aile büyüklerinizden birinin 
numarasını tuşlayınız ve arama tuşuna basınız. 
Aradığınız kişi telefonu açınca önce “Merhaba.” 
diyeniz. Daha sonra onunla sohbet edip, onu çok 
özlediğinizi söyleyiniz. Sohbetiniz bitince “Hoşça 
kal” demeyi unutmayınız.

Not: Numarayı bilmeyen çocuklara ebeveynleri 
yardım edebilir. 
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GÜNÜ DEĞERLENDİRELİM

*Bugün yapmaktan en çok keyif aldığınız etkinliğin resmini çiziniz.

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü



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

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

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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GÜNÜN ENLERİ



#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim parmaklarınızın ucunda...

Mobil Uygulama Sosyal Medya

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim

/mebozelegitim

@mebozelegitim

MEB Özel Eğitim


