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Günaydın. Güne nefes egzersizi ile 
başlayabilirsin. Bu, gününün daha 
güzel geçmesine yardımcı olacaktır. 
Seni üzen durumlarla 
karşılaşabilirsin, bu çok normaldir. 
Bu durumlarda da derin derin 
nefes alarak sakin kalmalısın.

Tavşan ile  ilgili çalışma sayfalarını 
yapın. Ekteki çalışma sayfalarının 
çıktısını alarak kullanabilirsiniz. 
https://www.kirtkirtla.com/category
/uzaktan-egitim-plan-ve-etkinlikleri/
Ah şu yaramaz Tavşanlar 

hikayesini dinleyin. 
https://youtu.be/BNP3HoC4py0
Hikaye ile ilgili sohbet edin.

Çocukla  birlikte Tavşan havuç 
yemekten; ben ise… Yemekten 
Tavşan zıp zıp yürümekten; ben de…
Oynamaktan  konuşarak sohbet edin. 
Tavşanım adlı şarkıyı dinleyin 
harekelerini yaparak dans edin. 
https://www.youtube.com/watch?v=o
Ve0Leqx8gc
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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) 

Günün bilmecesi: Hızlı koşar havuç yerim, top gibidir kuyruğum, bembeyazdır tüylerim.  

Cevap: TAVŞAN 

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 

            “Ah Şu Yaramaz Tavşanlar’’ Türkçe –Dil, Müzik ve Okuma yazma Etkinliği  

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? 

 



Etkinlik Adı: ‘Ah Şu Yaramaz Tavşanlar’ 

Etkinliğin Çeşidi:  Türkçe –Dil,Müzik ve Okuma yazma Etkinliği (Bütünleştirilmiş Küçük Grup) 

Yaş Grubu:36-60 ay 

 KAZANIM VE GÖSTERGELER 

Dil Gelişim :Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne 

olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese 

benzer sesler çıkarır.) 

Sosyal Duygusal Gelişim :Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Adını, soyadını, 

yaşını, söyler) 

 MATERYALLER: Boya kalemleri ,tavşan resimleri, müzik 

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:   Şekil(daire),yaramaz ,hızlı yavaş,eski 

ÖĞRENME SÜRECİ 

       Çocukla birlikte ayakları ortaya gelecek şekilde yuvarlak olarak oturulur. 

Tavşan havuç yemekten; ben ise… Yemekten (çikolata, yemek vb.) 

Tavşan zıp zıp yürümekten; ben de… Oynamaktan (oyun) 

Tavşanın yuvası toprağın altında; bizim yuvamız ise toprağın …(üstünde) 

Tavşanın gözleri kırmızı senin gözlerin ne renk soruları çocuğa tek tek sorulur. Çocukla birlikte 

“Tavşanım” adlı şarkı söylenir. https://www.youtube.com/watch?v=oVe0Leqx8gc 

 Hareketleri yapılır. Çocuklar şarkı söylerken şarkıdaki öykünmeyi yapar. 

Tavşanım tavşanım minik tavşanım 

Ayağında patikleri eskimiş, yırtılmış 

Tavşanım ağlar 

Tavşan bana baksana, tiki tiki yapsana 

Bak avcı geliyor, çabucak kaçsana 

     Çocukla çeşitli tavşan resimleri incelenir. Ek de verilen Tavşanla ilgili çalışma sayfaları yapılır. Ah şu 

Yaramaz Tavşan adlı hikâye dinlenir. Hikâye hakkında sohbet edilir. https://youtu.be/BNP3HoC4py0 

Ek de verilen çizgi çalışmaları tamamlanır. 

DEĞERLENDİRME: 

Tavşanlar en çok ne yemeyi sever? 

Tavşanlar nasıl yürür? 

Tavşanlar nerede yaşar? 

 ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER 

Oyun hamuruyla çalışılabilir. Tavşan kaç tazı tut oyunu oynatılabilir. Tavşan kâğıt masalını da 

dinlenebilir. https://www.youtube.com/watch?v=p83HoGk4xSk 

 










