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E Ğ L E NC E L İ  E T K İ N L İ K L E R  ( Ö Ç E E T )

3 Haziran
                        Çarşamba                        

#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Lü�en ben interne�e gezinirken veya 
telefon kullanırken beni kontrol et.

Günün Hatırlatması: Bugün bol su içmeyi unutmadım.



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Mandal Takmaca

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Kâselere mandalları koyunuz. Yan yana 
diziliniz. Mandalları önünüze koyunuz. Bir 
müzik açınız. Müzik ile birlikte üzerinizdeki 
kıyafetlere mandalları takmaya çalışınız. 
Müzik bittiğinde mandal takmayı bırakınız. 
Üzerine en çok mandal takan yarışmayı 
kazanır.                                                   
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Yirmi dokuz kardeşin her biri başka başka,
Kiminin ince sesi, kimininki kalınca…
Kimisi çok şişman, kimisi de çok sıska.”  
Acaba bu nedir?

(Alfabe)

? ?
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Öncelikle boş bir kâğıt, pipet ve sulu boyanızı hazırlayınız. 
Boş bir kâğıda saçları olmayan bir çocuk çiziniz. Çizdiğiniz 
resmi öncelikle boyayınız. Daha sonra saçlarını oluşturmak 
için sulu boyanın fırçasıyla kafa kısmına boyalar damlatınız. 
Damlattığınız boyaları pipetle üfleyerek çizdiğiniz resmin 
saçlarını oluşturunuz. 

ETKİNLİK ADI: Üfleyerek Saç Yapalım
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Ben Bir Küçük Çaydanlığım Şarkısı
Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Ailenizle birlikte aşağıdaki şarkı sözlerini söyleyerek hareketlerini yapınız.

Ben bir küçük çaydanlığım yuvarlak karnım (Önce kendinizi işaret ediniz sonra da 
ellerinizi parmaklarınızla birleştirilip kollarınızı daire yapınız.  Göbek bölgenizde büyük 
karın hareketi yapınız.)

Burada sapım var (Sol elinizi belinize koyunuz.)

Burada ağzım (Sağ elinizi sağ tarafa doğru havaya kaldırınız ve elinizi yukarıya doğru 
açık tutunuz.)

Kaynayınca suyum (2) (Omuzlarınızı öne arkaya sallayınız.)

Çağırırım seni (2) (Yukarıda tutulan el duruşunu bozmadan “gel” işareti yapınız.)

Eğersin başımı (2) (Vücudunuzu yukarıda tutulan ele doğru hafif eğiniz.)

İçersin çayını (Eğilen vücudunuzu tekrar dik hâle getiriniz.)

Lık lık ta lık lık

Lık lık ta lık lık
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte, aile yardımı ile yapılır. 

Malzemeler: 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı su.

Yoğurdu ve 1 bardak suyu derin bir kabın içerisine alınız.  
Pürüzsüz olana kadar çatal veya çırpıcı ile çırpınız. Ayrana 
sevdiğiniz kıvama göre su ekleyiniz. İsterseniz tuz 
ekleyebilirsiniz. Dolapta soğumaya bırakınız. Eğer köpüklü 
olmasını istiyorsanız soda ekleyebilirsiniz. İçinizi ferahlatan 
ayranınız hazır, afiyet olsun.

ETKİNLİK ADI: Ayran Yapıyorum
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Çubuk Oyunu

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bahçeden çubuk (çubuk yerine farklı malzemeler de 
kullanabilirsiniz. Örneğin pipet, çöp şiş, kibrit çöpü, kulak 
çubuğu vb.) toplayınız.  Bu oyunun çok sayıda çubukla 
oynandığını dikkat ve sabır gerektiren bir oyun olduğunu 
unutmayınız.  2 kişilik gruplar hâlinde halka şeklinde yere 
oturunuz. Oyundaki sıralarınızı belirleyiniz. Demetlenmiş 
çubukları yarım metre yükseklikten üst üste gelecek şekilde 
aşağı bırakınız. İlk oyuncu çubuklardan birini alacaktır. Çubuk 
alınırken diğer çubukların hareket etmemesine dikkat ediniz. 
Bütün dikkatini çubuklara ve çubuk alan oyuncuya veriniz. 
Oyuncu çubuğu alırken diğer çubukları kımıldatırsa sıra diğer 
oyuncuya geçer. Oyunun sonunda toplanan çubukları sayınız. 



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Günlük yaşamda kullandığınız süt paketlerini atmayınız. 2-3 süt 
paketini üst üste yapıştırınız. İstediğiniz renk fon kartonu ile 
kaplayınız. Şişelerin kapaklarını görünür şekilde bırakınız. 
Şişeyi deliniz. Pipeti yerleştiriniz. Kaset, hoparlör yerini 
belirtiniz. Radyonun işlevi ile ilgili sohbet ediniz. Radyoda 
yayınlanan ilginizi çeken programlardan birini seçip 
seslendirmesini yapınız.

ETKİNLİK ADI: Radyo Dinliyorum
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Ana ve Ara Renkleri Öğreniyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Mavi, sarı ve kırmızı grafon kağıtlarını küçük parçalar 
halinde kesiniz. Üç farklı su şişesine her bir renkteki grafon 
kağıtlarını ayrı ayrı doldurunuz. Üzerine su ilave ediniz ve 
yaklaşık 1 saat bekleyiniz. 6 tane şeffaf bardaklardan üç 
tanesine şişelerdeki suyu süzerek doldurunuz.  Mavi, sarı ve 
kırmızı renkte sular elde edeceksiniz. Dördüncü bardağınıza, 
kırmızı ve sarı renkteki suları karıştırarak turuncu renkte su 
elde ediniz. Beşinci bardağınıza, mavi ve sarı renkteki suları 
karıştırarak yeşil renkte su elde ediniz. Altıncı bardağınıza 
ise kırmızı ve mavi renkteki suları karıştırarak mor renkte su 
elde ediniz.
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İnternetten çocuk zumbası açınız. Ailenizle ekranda 
gördüğünüz hareketleri müziğe uygun yapmaya 
çalışınız. Hem dans etmiş hem de müzik dinlemiş 
olacaksınız.

ETKİNLİK ADI: Zumba Yapıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Kıyafetlerimi Mevsime Uygun Ayırıyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Dolabınızdaki kıyafetleri çıkarınız. Bu mevsimde 
giyebileceğiniz kıyafetleri dolabınıza yerleştiriniz. 
Kışlık kıyafetlerinizi katlayıp seneye giymek için 
kaldırınız. Size küçük olan kıyafetlerinizi ayırıp 
ihtiyaç sahibi insanlara verebilirsiniz.
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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 araş�rma yap�ğın 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


