
MERHABA 
LEYLEK

Günaydın. Uyanınca birlikte 
yaşadığın kişilere sarılarak 
"Günaydın Kucaklaşması" 
yapabilirsin. Sonrasında 
yatağını toplamayı 
unutmamalısın.

https://www.youtube.com/watch?v=3E3DhXLw1-8
https://www.youtube.com/watch?v=BBCUf9RR7Y8


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 

GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okulun Adı  :  

Tarih                   : 10.12.2020 

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 

“İskelet” isimli bütünleştirilmiş, Fen- Sanat, Hareket 

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 

İskelet Nedir? (İskelet Sistemi, Kemikler) 

Etkinliğin Çeşidi 

 Fen , Sanat , Hareket (Bütünleştirilmiş  Küçük  Grup) 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminini söyler.) 

B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.) 

D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. ) 

D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. ) 

D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.) 

D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.) 

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. (Nesneleri yeni şekiller 

oluşturacak biçimde bir araya getirir. ) 

M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.) 

M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli 

hareketleri ardı ardına yapar.) 

MATERYALLER : Kulak çöpü, yapıştırıcı, A4 kâğıdı boyunda siyah karton 

SÖZCÜKLER : Vücut, iskelet, kas, kemik,  

KAVRAMLAR : uzun-kısa,ince -kalın 

ÖĞRENME SÜRECİ 

• Çocukla  birlikte iskelet sistemini konu alan bir belgesel izlenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=3E3DhXLw1-8 

• İskelet sistemine ait çeşitli görseller incelenerek sohbet edilir. Ekde ki görsellerden iskelet puzzle 

tamamlanır. 

• Çocukla boş bir alanda müzik eşliğinde yere yatması, çömesi, parmaklarını açıp kapatması gibi 

hareketler yapması istenir. 

• “Bu hareketleri nasıl yapıyoruz? Kemiklerimiz olmasaydı ne olurdu? Kemiksiz canlılar var mı? 

Hangileri? İskelet sistemine sahip olmayan canlılar ayakta durabilirler mi?” Kemiklerimiz nasıl? İnce 

mi kalın mı? Sert mi? Yumuşak kemik olsaydı nasıl olurdu? Vücudumuzun en uzun kemiği hangisi 

sence? gibi sorularla iskelet sisteminin önemine vurgu yapılır. Bu konuda çocukla sohbet edelim. 

• Çocuklara A4 boyutunda siyah karton, kulak çöpü  ve yapıştırıcı verilerek “iskelet adam” yapması 

istenir. Çocuğa yardımcı olunur.Ekde ki örnekler incelenir. 

•İskelet dansı nasıl yapılır? biliyor musun? sorulur. Birlikte linkte ki videodan bakarak iskelet dansı 

yapılır. https://www.youtube.com/watch?v=BBCUf9RR7Y8 



DEĞERLENDİRME 

• Kemiklerimizi görebiliyor muyuz? Neden? 

• Başka hangi canlıların iskeleti olabilir? 

• İskeletimiz olmasaydı ne olurdu? 

• Herhangi bir kemiğe dokundun mu? 

UYARLAMA 

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan çocuk var ise; kaba motor becerileri içeren hareket etkinliği 

çocuğun kolayca yapabileceği şekilde düzenlenir. 

  

ÖNERİLER 

• Kulak çöpü yerine kürdan, ince ağaç dalları kullanabilirsiniz. 

 



İskeletin parçalarını keselim. Birleştirerek birbirine yapıştıralım.



Kulak çöpünden iskelet örneği:




