Günaydın. Bugün kahvaltıda
annene yardım etmek ister
misin? Annen senin yardımından
çok mutlu olur. Hadi Kolay gelsin.

Kaktüsleri bilir misin? Sizin evinizde
kaktüs var mı? Ufff dikenleri eline mi
battı, Biraz dikkatli olmak lazım değil
mi? Kaktüsün dikenleri elimize
batabilir. Dikenli dikensiz bitkileri
araştıralım .Resimlerine bakıp sohbet
edelim. ’Sarılalım mı? Hikayesini
okuyalım. Hikaye hakkında sohbet
edelim.https://www.youtube.com/w
atch?v=EUTuhn3mLXY

Hikayemizin karakteri minik
kaktüsün resmini boyayalım. Yeşil
renk parmak boya ile kaktüs
boyama sayfasına çatalla dikenler
yapalım. Biraz eğlenmeye ne
dersin? Hadi spor yapalım mı?
https://www.youtube.com/watch
?v=lfjclBtzPAQ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okulun Adı

:

Tarih

:07.12.2020

Yaş Grubu

:

Öğretmen Adı :

Güne Başlama Zamanı:
Çocuğunuzu günaydın diyerek uyandırın ve evdekilere günaydın demesi için rol model olun. Birlikte
yatağını toplamasına, ellerini yüzünü yıkamasına ve pijamasını çıkartıp katlamasına rehberlik edin.

Kahvaltı ve Temizlik :
Kişisel temizliğini yapması için yönlendirin. Tuvalet ihtiyacı ve el temizliğinin ardından kahvaltı
sofrasını hazırlama konusunda size destek olmasına ve sorumluluk almasına fırsat verin. Herhangi bir
yiyeceği doğrayabilir, tabakları çatalları yerleştirebilir.Kahvaltı sonrası mutlaka elini yıkamasını ve
dişlerini fırçalamasını sağlayın.

Oyun zamanı:
Çocuğunuza kendi oyununu kurması için fırsat yaratın. 20 dakikalık bir oyun süresi belirleyin. Oyun
sırasında oyununa katılabilir ya da gözlem yapabilirsiniz. Oyununu veya oyuncağını kendisi seçmesi
için rehberlik edin. ( oyun hamuru, kinetik kum, bloklar, akıl ve zeka oyunları, kukla, serbest resimvb.)
Seçtiği oyun materyalini toplamasını ve yerine kaldırmasına destek olun.

Etkinlik Zamanı
“Kaktüs” isimli bütünleştirilmiş, Türkçe- Sanat- müzik,

Günü Değerlendirme Zamanı:
Çocuğunuzla, gün içerisinde yaptığınız etkinlikler hakkında değerlendirme sohbeti yapın.
Bugün yaptığımız en çok hangi etkinliği sevdin?
Bugün seni en çok ne mutlu etti?
Bugün seni üzen bir şey oldu mu? gibi sorular sorarak sohbet edebilirsiniz.

Etkinlik Adı - İçeriği
Kaktüs (Açık-Koyu, Sivri-Küt, Yeşil, Baskı Çalışması)
Etkinliğin Çeşidi
Türkçe- Sanat ,Müzik
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın şeklini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kokusunu söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları dokusuna göre
gruplar.)
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların dokusunu
ayırt eder, karşılaştırır. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler
kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER : Dikenli ve dikensiz bitki görselleri, sivri ve küt nesneler, dikensiz kaktüs şablonları,
çatal, açık ve koyu yeşil parmak boyası
SÖZCÜKLER : Kaktüs, diken, açık yeşil, koyu yeşil
KAVRAMLAR : Sivri-Küt , uzun-kısa,açık-koyu
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocukla birlikte dikenli dikensiz bitki görsellerini internetten ya da evde varsa kitaptan incelenir..
Daha önce gördükleri bitkilerin isimleri, renkleri, şekilleri, kokuları, yaprakları hakkında sohbet edilir.
Çocuğa görselleri verilen bitkilerin aralarında ne gibi farklar olduğu sorulur. Bitkilerin bazılarının
dikenli bazılarının dikensiz olduğuna dikkat çekilerek diken hakkında sohbet edilir.
• Masaya ucu sivri ve küt malzemelerden örnekler konulur. Hangilerinin dikenler gibi sivri uçlu
olduğunu bulmaları istenir. Sivri olmayan nesnelerin küt uçlu olduğu bilgisi verilir. Masadaki
malzemeleri sivri ve küt olma durumuna göre karşılaştırmaları ve iki kutu içerisinde gruplamaları
istenir.
• Kaktüslerin renkleri hakkında sohbet edilir. https://www.kirtkirtla.com/?s=kakt%C3%BCs (Bağlantı
adresine tıklayalım. Boyama sayfasını çıktı alalım.) Boyama sayfasındaki kaktüs açık yeşil renk ile
boyanır. Koyu renk yeşil boya ile de kaktüse dikenlerini yapmak için, bir tabağa parmak boya dökülür
çatalla bastırılarak çatal baskısı yapılır. Çocuğa yardımcı olunarak resmi tamamlaması sağlanır.
Kaktüslerin birinin açık yeşil, diğerinin koyu yeşil olduğu vurgulanır.

Sarılalım mı? Hikâyesi dinlenir .https://www.youtube.com/watch?v=EUTuhn3mLXY Hikaye ile ilgili
sohbet edilir. Çocuk isterse hikâyeyle ilgili serbest resim çalışması yapabilir.
Çocukla birlikte müzik eşliğinde dans edilir. Spor
yapılır.https://www.youtube.com/watch?v=lfjclBtzPAQ
ÖNERİLER
• Plan uygulanırken Sivri nesneler seçilirken ev ortamında tehlike oluşturmayacak özellikte
olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle kesici ve delici aletlere kesinlikle yer verilmemelidir.
• Baskı çalışması yapılırken plastik çatal yerine metal çatal kullanımı baskı çalışmasının daha rahat
yapılmasını sağlayabilir.
• Kaktüslere diken yapılırken kürdan, pipet vb. sivri nesneler de kullanılabilir.
Ek deki çalışma sayfalarını da çocukla beraber yapılabilir.
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