Günaydın. Güne güzel bir
kahvaltıyla başlayabilirsin.
Kahvaltıda ailene yardım etmeyi
unutmamalısın. Sağlıklı olmak
için sabah sporu yapmaya ne
dersin. Hadi birlikte yapalım mı?
https://www.youtube.com/watc
h?v=ra82smHyD-c

Mevlana Celâlettin Rumi kimdir? Biliyor
musun .Mevlana Türk büyüklerinden Bir'idir.
Hadi ailemizle birlikte ‘Mevlana'yı
‘araştıralım. Hayatı hakkında bilgi sahibi
olalım.. Mevlana'nın 7 öğüdü hakkında sohbet
edelim.. Çizgi filmini izleyelim.
https://www.youtube.com/watch?v=zLz8OK
SFSVw

m

Semazen kime denir? Biliyor musun?
Semazen Sema yapana denir. Sema
da göğe doğru dönmek demektir.
Hadi birlikte semazen yapalım..
https://www.kirtkirtla.com/mevlanahaftasi-semazen-yapimi/
Bizde ney musikisi eşliğinde
semazenler gibi dönelim..
https://www.youtube.com/watch?v=E
qcATfAQKBM

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

:

Tarih

:….12.2020

Yaş Grubu

:

Öğretmen Adı :

Güne Başlama Zamanı:
Çocuğunuza günaydın diyerek onun size ve evdekilere günaydın demesine rol model olarak güne
başlayın. Birlikte banyoya giderek elini yüzünü yıkaması için yönlendirin.
Aşağıdaki soruları birlikte yanıtlayın.
•

Bugün günlerden hangi gün biliyor musunuz?

•

Bugün hava nasıl?(güneşli yağmurlu bulutlu soğuk vb)

•

Hangi aydayız?

•

Hangi mevsimdeyiz?

Günün bilmecesi: Her akşam yatan, her sabah kalkan, hiç uyumayan

Cevab:Güneş

Oyun zamanı:
Çocuğunuza kendi oyununu kurması için fırsat yaratın. 20 dakikalık bir oyun süresi belirleyin. Oyun
sırasında oyununa katılabilir ya da gözlem yapabilirsiniz.. Oyununu/ oyuncağını kendisi seçmesi için
rehberlik edin. Seçtiği oyun materyalini toplamasını ve yerine kaldırmasına destek olun.
Kahvaltı ve Temizlik:
Oyun süresi bitiminde 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. Kahvaltınızı hazırlarken
çeşitli meyve sebzeler ve yiyeceklerle sanatsal tabaklar oluşturabilirsiniz. Kahvaltının ardından
sofranın kaldırılması konusunda sorumluluk almasına rehberlik edin. Kahvaltı sonrası mutlaka elini
yıkamasını ve dişlerini fırçalamasını sağlayın.
Etkinlik Zamanı
MEVLANA Drama-Sanat ,Türkçe (Bütünleştirilmiş Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Aile içinde sohbet ortamı yaratarak günün değerlendirmesini yapın, empati yeteneğinin gelişmesi
için duygularınız hakkında sohbet edin.
•

Bugün en çok hangi etkinliği sevdin?

Seni en çok ne mutlu etti?

•

Bugün seni üzen bir şey oldu mu gibi sorular sorun .

Etkinlik Adı : Mevlana Celallendin-i Rumi
Etkinliğin Çeşidi: Drama-Sanat ,Türkçe (Bütünleştirilmiş Küçük Grup)
Yaş Grubu:36-60 ay
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişim : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri değişik
malzemelerle keser, yapıştırır.)
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere elleriyle şekil verir.)
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
MATERYALLER: Peçete, yapıştırıcı,makas,kalem
SÖZCÜKLER: Mevlana ,sema,semazen
KAVRAMLAR yukarı-aşağı
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuğa Mevlana ya ait bir resim gösterilir. Mevlana’nın hayatı hakkında kısaca bilgi verilir.
Mevlânâ Celâlettin-î Rûmî, Afganistan’da doğmuş, Konya’ da yaşamıştır. Kendini İslam’a adamış, bu
alanda birçok kitap yazmış âlim bir zattır. Sevgi ve hoşgörü üzerine insanlara örnek olacak, ders
olacak birçok öğüdü vardır. İnsanlara tüm canlıları sevmelerini öğütlemiştir. Bütün dünyada sevgi ve
hoşgörünün temsilcisi olarak bilinir’ olarak anlatılır. Mevlânâ’nın yedi öğüdünü anlatılır. Sevgi,
muhabbet ve hoşgörü üzerine sohbet edilir
. Mevlânâ’nın Yedi Öğüdü

-Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
-Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
-Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
-Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
-Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
-Hoşgörülülükte deniz gibi ol.
-Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
(Mevlânâ Celâleddîn-îRûmî)
Çocukla birlikte bu öğütlerle ilgili sohbet edilir. Çizgi filmi izlenir.
https://www.youtube.com/watch?v=zLz8OKSFSVw
Semazen nedir? Kime denir? Sohbet edilir. Ekte verilen semazen etkinlikleri çocukla birlikte
tamamlanır. https://www.kirtkirtla.com/mevlana-haftasi-semazen-yapimi/
Etkinlik kalıbında semazeni istenilen boyama türüyle boyanır. Daha sonra şekli keserek siyah fon
kartonu üzerine yapıştırılır. Etrafını yaldızlı akrilik boya ya da simle süslenir. İstenirse semazenin etek
kısmını beyaz peçete ile de tamamlanabilir. Ney musikisi eşliğinde semazen hareketleri yapılır.
https://www.youtube.com/watch?v=EqcATfAQKBM
ÖNERİLER
Evinizde bir pano ya da köşeye sevgi, hoş görü ile ilgili yazılar sözler yazabilirsiniz.

KIRT KIRT ETKİNLİKLER KİTABINDAN @artseymaogretmen

