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#ÖzelimEvdeyimEğitimdeyim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Günün Sözü: Lütfen kendi tercihlerimi ifade edebilmem 
                        için bana seçenekler sun.  

Günün Hatırlatması: Yemek yerken ses çıkarmamaya özen 
                                        gösteriyorum. 



NASIL YAPARIZ?

ETKİNLİK: YARIŞMA

1

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Tabureler Üzerinden Top Sektirme

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Etkinlik için 2 adet aynı büyüklükte tabure ve 
birkaç tane pinpon topu veya küçük boy top ve 
boş bir ayakkabı kutusu kullanılacaktır. 
Tabureleri aynı hizada ve belirli bir aralıkta 
diziniz. Topu ilk taburenin önünde durarak 
tabure üzerinden sektiriniz. Sektirdiğiniz topun 
diğer tabureden de sekerek kutuya girmesini 
sağlayınız.  Attığı top iki tabureden de sekerek 
kutuya giren kişi yarışmayı kazanır.
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ETKİNLİK: BİLMECE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Bil Bakalım

“Saçları keser, sakalları tıraş eder.” Acaba bu kimdir?
 (Berber)

 

??
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ETKİNLİK: SANAT ETKİNLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
Ponpon, yaprak, sünger parçası, pamuk gibi 
nesneleri mandalın ucuna takınız. Her biri 
birbirinden farklı fırçalarınız hazır. 
Fırçalarınızı kullanarak istediğiniz boya ile 
istediğiniz resimleri yapabilirsiniz.

ETKİNLİK ADI: Kendi Fırçamı Yapıyorum 
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ETKİNLİK: MÜZİK SAATİ

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 
İki kardeş yürümüşler 
(İşaret parmağı ile orta parmak yürürmüş gibi hareket 
ettirilir) 
Karşılarına trafik lambası çıkınca durmuşlar 
(Parmaklar hareketsiz kalır) 
Kırmızı yanmış “dur ‘’ demiş 
Ama küçük kardeş yürümüş 
(İşaret parmağı bir adım atar) 
Büyük kardeş onu çekmiş 
(İşaret parmağı eski yerine getirilir) 
Sonra yeşil yanmış “geçin’’ demiş 
Yürüyüp gitmişler 
(Parmaklar yürütülür) 
Bu kez karşılarına trafik polisi çıkmış ‘’durun’’ demiş 
(El ile dur işareti yapılır) 
İki kardeş durmuşlar 
(Parmaklar hareketsiz kalır)
Ailenizle birlikte “Karşıdan Karşıya Geçme Parmak 
Oyununu” sözlerini söyleyerek oynayınız.

ETKİNLİK ADI: Karşıdan Karşıya Geçme Parmak Oyunu



süt
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ETKİNLİK: MUTFAK

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Malzemeler: 2 tatlı elma, bir paket bisküvi, fındık/ceviz, 
kuru üzüm, hindistan cevizi, çikolata sosu, 2 bardak süt.

Elmaların kabuklarını soyunuz ve rendeleyerek büyük 
bir kâseye alınız. Bisküvinizi robotta veya poşet içinde 
ezerek un hâline getirip rendelediğiniz elmanın içine 
ekleyiniz. Evde bulunan içinde olmasını istediğiniz 
herhangi bir yemişi parçalayınız kâseye ekleyerek 
yoğurunuz. Yoğurduğunuz hamuru top şeklini vererek 
bir tabağa yerleştiriniz ve daha sonra buzdolabına 
kaldırınız. Çikolata sosunu paketteki tarife göre 
pişiriniz. Sosunuz soğuyunca toplarınızın üzerine 
dökünüz. Süslemek için hindistan cevizi serpebilirsiniz. 
Afiyet olsun.

ETKİNLİK ADI: Elmalı Top Yapıyorum
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ETKİNLİK: OYUN

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Çizgi Taklit

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır.

Duvara boş bir kâğıt yapıştırınız. Bir ebe 
belirleyiniz ve onun da sırtına boş bir beyaz kâğıt 
yapıştırınız. Ebenin sırtındaki kâğıda kalem 
kullanarak çok zor olmayan bir çizgi çiziniz 
(örneğin dikey çizgi, daire, zikzak çizgi vb.) Ebe 
sırtına çizilen çizgiyi anlamaya çalışarak aynısını 
duvardaki kâğıda çizecektir. Ebe çizimi 
bitirdiğinde iki kâğıdı karşılaştırınız. Oyunu tüm 
aile bireylerinizle aynı şekilde sürdürünüz.  



NOT
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ETKİNLİK: İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Aile bireylerimizi tanıyoruz ve akrabalarımızı çok 
özledik değil mi? Peki onların ismini duyduğumuzda 
aklımıza ilk gelen şey ne olabilir? Bir akrabanızın 
ismini söyleyiniz, diğer kişi ise onunla ilgili aklına ilk 
gelen şeyi söyleyecektir. Sıra diğer kişiye geçerek 
devam ederken oyununuzu videoya çekerek 
sevdiklerinize gönderebilirsiniz. 

ETKİNLİK ADI: Çağrışım Ailemde
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ETKİNLİK: DENEY

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Kirli Patates Temiz Patates

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Bir tane patatesi soyunuz ve ortadan ikiye bölünüz. 
Patatesin yarısını yıkayıp tabağa koyunuz ve kavanozla 
kapatınız. Diğer kısmını yıkamadan elinizde 
gezdirerek kirletiniz. Daha sonra bu patatesi de aynı 
şekilde kavanoza koyunuz. Birkaç gün bekleyiniz. 
Temiz patatesin rengi aynı dururken, kirli patatesi 
iyice kararmış göreceksiniz. 
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ETKİNLİK: FİZİKSEL AKTİVİTE

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Malzemeler: 2 adet ayakkabı kutusu kapağı, 2 adet içi 
boş küçük pet şişe, 2 adet yaklaşık aynı ağırlıkta iki 
meyve, 3 metre uzunluğunda ikişer adet paket ipi.

Oyun iki yarışmacı ile evin düz bir zemininde halısız 
oynanacaktır. 2 adet ayakkabı kutusu kapağını 
kenarlarından deliniz ve içinden ip geçiriniz. 
Geçirdiğiniz ipi düğüm atarak karton kapağa 
sabitleyiniz. Bir başlangıç ve bitiş noktası 
belirleyiniz. Karton kapakların içerisine meyve 
koyunuz. İplerin diğer ucuna bir bant yardımı ile pet 
şişe yapıştırınız. Belirlediğiniz çizgide durunuz. İpi 
pet şişeye sararak çekmeye başlayınız. İpi çekerek 
meyveyi bitiş çizgisine taşımaya çalışınız.  Meyveyi 
bitiş  çizgisine en önce getiren kişi oyunu kazanır. 

ETKİNLİK ADI: Yük Çekme

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır.
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ETKİNLİK: GÜNLÜK YAŞAM

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK ADI: Faturalarımızı Düzenliyorum

Etkinlik aile bireyleri ile birlikte yapılır. 

Evimizde kullandığımız elektrik, su ve 
doğalgazı ödememiz için aylık olarak fatura 
gelmektedir. Şimdi evinizdeki faturaları bir 
araya toplayınız. Anne veya babanızdan yardım 
alarak topladığınız faturaları tarihlerine göre 
sıraya koyunuz. Faturaları bir kutuda veya 
dosyada düzenli olarak biriktirebilirsiniz. 
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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

Özelim Eğitimdeyim

Özelim Eğitimdeyim

/mebozelegitim

@mebozelegitim

MEB Özel Eğitim


