
Günaydın. Güne  güzel başlamak 
için önce elini yüzünü  yıka. 
Kahvaltını tamamla.

Ailenle birlikte elmalardan bir toplama oyunu 
oyna. Ek de verilen elma kurdu etkinliğini 
tamamla.. Elma  parmak oyununu ailenle 
birlikle söyle. Ben bir elma kurduyum  şarkısını 
söyleyin, dans edin. 
https://www.youtube.com/watch?v=BoJBefr3N
-I

Elma çok sağlıklı bir meyvedir. C 
vitamini kaynağıdır. Bizi hasta 
olmaktan korur. Feridun Oralın 
Kımızı Elma hikayesini dinle. 
https://www.youtube.com/watch?v=v
H1Rgw-gI2Q
Çocukla beraber ekte verilen 
scamper –sudoku çalışma sayfalarını 
yapın.

www.kirtkirtla.com

https://www.youtube.com/watch?v=BoJBefr3N-I
https://www.youtube.com/watch?v=vH1Rgw-gI2Q


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:  Dal üstünde al yanaklı oğlan   Cevabı:Elma  

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 

Elma kurdu:  Türkçe-Matematik-Müzik (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 - İçeriği: ELMA KURDU 

Etkinliğin Çeşidi: Türkçe-Matematik-Müzik (Bütünleştirilmiş Küçük grup) 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

B.G: Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.(Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya 

odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.) 

B.G: Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.( Nesne/varlığın rengini söyler). 

MATERYALLER: Boya kalemleri,makas,yapıştırıcı,elmalar 

SÖZCÜKLER: Elma ,kurt 

KAVRAMLAR  kırmızı,yeşil,sarı,büyük,küçük,1-10 arası rakamlar 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

Çocukla birlikte evde olan elmalar incelenir. Büyüklük küçüklük olarak karşılaştırılır. Elmalarda bir 

toplama oyunu oynanır. Elinde kaç elma var? İki elma daha verdim kaç elman oldu? Sayar mısın? 

Sorularını yöneltilerek düşünmesini sağlanır. Ekte verilen elma kurdu matematik çalışma sayfası 

yapılır. Ardından elma parmak oyunu birlikte söylenir. https://www.kirtkirtla.com/elma-kurdu-2/ 

Elma Saymaca Parmak Oyunu 

Beş elma dalda sallanıyor. ( Bir el parmaklar açık bir şekilde sallanır.) 

Elmalardan biri pat dedi yere düştü! ( Bir parmak kapatılır) 

Dört elma dalda sallanıyor. ( Dört açık parmak sallanır.) 

Elmalardan biri pat dedi yere düştü. ( Bir parmak daha kapatılır) 

Üç elma dalda sallanıyor ! ( Üç açık parmak sallanır.) 

Elmalardan biri pat dedi yere düştü. ( Bir parmak daha kapatılır) 

İki elma dalda sallanıyor . ( İki açık parmak sallanır.) 

Elmalardan biri pat dedi yere düştü. ( Bir parmak daha kapatılır) 

Bir elma dalda sallanıyor ! ( Bir açık parmak sallanır.) 

Elmalardan biri pat dedi yere düştü. ( Elmalar yerden toplanır.) 

Çocukla birlikte ekte verilen elma sudoku etkinliği,scamper çalışması beraber yapılır. Kırt kırt narına 

nam elma kurdu şarkısı dinlenir, şarkıya göre hareketleri yapılarak ritim tutulur. 

 Feridun Oralın Kırmızı Elma hikâyesi dinlenir. 

.https://www.youtube.com/watch?v=vH1Rgw-gI2Q 

 

 

Öneriler 

İstenirse Gıdıklanan elma hikâyesi de dinlenebilir. https://www.youtube.com/watch?v=YIHB2F0GHu8 










