
Günaydın. Güne nefes 
egzersizi ile başlayabilirsin. 
Bu, gününün daha güzel 
geçmesine yardımcı 
olacaktır. 
Güzel bir kahvaltı yapmayı 
Unutma.

https://www.youtube.com/watch?v=CXB0LkQlhRU


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 Mevsimdeyiz? Hangi aydayız? 

Günün bilmecesi: Ne canı var ne kanı, Beş tanedir parmağı  Cevabı:Eldiven 

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 

‘Burun Giysisi ‘ Sanat, Türkçe-Okuma Yazma çalışmaları (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 : Burun Giysisi 

Etkinliğin Çeşidi: Sanat , Türkçe-Okuma Yazma çalışmaları (Bütünleştirilmiş Küçük Grup) 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Bilişsel  Gelişim 

 Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler,Nesne/varlığın dokusunu 

söyler,Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler,Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.  

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına 

göre gruplar.) 

Sosyal  Duygusal Gelişim 

 Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Motor  Gelişim 

 Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri değişik malzemelerle 

bağlar.) 

Özbakım Becerileri 

 Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Giysilerini giyer,Giysilerini çıkarır.) 

MATERYALLER : Atkı kalınlığında kesilmiş uzun şeritler, kalın ince yün ipler, boyalar. 

SÖZCÜKLER : Kazak, mont, kaban, bere, eldiven, atkı 

KAVRAMLAR : İnce-Kalın , Kış Mevsimi 

ÖĞRENME SÜRECİ 

• Çocukla evde bulunan birer tane ince ve kalın kıyafet getirmeleri istenir. 

• Getirilen kıyafetler incelenir ve bu kıyafetlerin hangi mevsimde giyildiği hakkında konuşulur. “Bu 

kıyafetler nasıldır? Hangileri ince kumaştan, hangileri kalın kumaştan yapılmıştır? İnce kumaştan 

yapılan kıyafetler ne zaman giyilir? Kalın kumaştan yapılan kıyafetler ne zaman giyilir? Neden? İnce 

kıyafetleri soğuk havalarda giyersek ne olur? Biz şu an hangi mevsimdeyiz? Mevsimin özellikleri 

nelerdir? Şu an hangi kıyafetleri giymeliyiz? Soğuk havalardan korunmak için başka neler giymeliyiz?” 

şeklinde kış mevsiminde nasıl giyinmemiz gerektiği konusuna dikkat çekilir. 

• Kıyafetler kullanım zamanlarına göre gruplanır. 

• Ardından çocuk montunu,  atkısını ve şapkasını getirir. Önce montlar hep birlikte giyilir, giymesini 

bilmeyen çocuklara yardımcı olunur. Sonra atkıların nasıl bağlanması gerektiği gösterilir ve  atkısını 

kendisi bağlar. En son şapkalar, varsa eldivenler takılır.   Giyimi kontrol edildikten sonra çocuk 

montlarını, atkılarını ve şapkalarını çıkartıp yerine asarlar. 

• “Şimdi kış mevsiminde kendinizi soğuklardan nasıl koruyacağını biliyor musun?. Sorulur. 

• Ardından çocuğa atkı kalınlığında kesilmiş uzun karton şeritler verilir. Çocuktan kendi atkılarını 

tasarlaması istenir. 

• İsteyen çocuklar desen, isteyen çocuklar resim yaparak atkılarını tamamlarlar. 

• Karton şeritlerin iki ucuna da delgeçle delikler açılır ve çocuğa bu deliklerden geçirip bağlamaları 

için ince ve kalın yün ipler verilir. 

• Etkinlik bitiminde tasarlanan atkılar çocuk tarafından ailesine tanıtılır (benim atkımda kedi deseni 

var, ince yünleri var vb.) 



Çocukla birlikte ‘Burun Giysisi’ hikâyesi dinlenir. https://www.youtube.com/watch?v=CXB0LkQlhRU 

Hikâye hakkında sohbet edilir. Ek de verilen çalışma sayfaları yapılır. 

https://www.kirtkirtla.com/makas-calismasi-atki-bere/ 

DEĞERLENDİRME 

• İnce kumaştan kıyafetleri ne zaman giymeliyiz? 

• Soğuk havalarda nasıl kıyafetler giymeliyiz? 

• Şimdi hangi mevsimdeyiz? 

• Kış mevsiminin özellikleri nelerdir? 

• Atkı tasarlarken hangi malzemeleri kullandık? 

• Gerçek bir atkı örebilseydiniz onu kimin takmasını isterdiniz? 

  

UYARLAMA 

• Ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa;  giyinme soyunma becerilerinin kazandırılması sırasında 

çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak fiziksel destek sağlanabilir. 

ÖNERİLER 

• Sohbet sırasında sınıfa getirilen kıyafetler boyutlarına göre, renklerine göre, özelliklerine göre 

gruplanabilir. 

 








