
Günaydın.. Haydi uyan bakalım. 
Ailemizle Kahvaltımızı yapalım. 
Annemize yardımcı olalım.
Bugün senle spor yapalım mı? 
Güne enerji dolu başlayalım. 
https://www.youtube.com/watch?v=X
cycBerFdRc

Dünyanın En soğuk yeri neresi evet 
Antarktika .Peki orda hangi hayvanlar 
yaşar? araştıralım mı? Çeşitli hayvan 
görsellerini inceleyelim. Kısa bir belgesel 
izleyelim. Sence oradaki hayvanlar 
neden üşümez ?Deney yapıp görelim o 
zaman. Sonuçları ile ilgili sohbet 
edelim.https://www.youtube.com/watc
h?v=l7FFCf4ptDo

Bu hayvanlar bir alem Kutup ayısının 
yazısını okuyalım. Sohbet edelim. Planda 
ki bilmeceleri soralım. Bilmeye çalışalım. 
Hareketli kutup ayısı etkinliğini videodan 
bakarak beraber yapalım. 
https://www.kirtkirtla.com/hareketli-
kutup-ayisi/ hikayemiz rokoyu
dinleyelim.https://www.youtube.com/wa
tch?v=uVsD4rMiG6U&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XcycBerFdRc
https://www.youtube.com/watch?v=l7FFCf4ptDo
https://www.kirtkirtla.com/hareketli-kutup-ayisi/
https://www.youtube.com/watch?v=uVsD4rMiG6U&feature=youtu.be


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 

GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okulun Adı  :  

Tarih                   :08.12.2020 

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 

“Kutup Ayısı” isimli bütünleştirilmiş, Fen, Türkçe- Sanat  

 

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 

Kutup Ayısı (Ortasında, Soğuk, Deney) 

Etkinliğin Çeşidi 

 Fen , Türkçe-Sanat (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 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu 

söyler. ) 

B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası nedenlerini söyler. ) 

B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) 

D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve 

sözcüklerin anlamlarını sorar.) 

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

MATERYALLER : Buz, su, kap, katı yağ, lateks eldiven ,makas 

SÖZCÜKLER : Kutup ayısı, Penguen, fok, balina,buz, nesli tükenmek  

KAVRAMLAR : Altında-Ortasında-Üstünde , Sıcak-Soğuk-Ilık 

ÖĞRENME SÜRECİ 

Dünyanın en soğuk bölgesi sence neresidir? Çocuğa sorulur. Antarktika da hangi hayvanlar yaşar? 

Çocukla sohbet edilir. Kutup ayıları ,Penguenler Balinalar,Balıklar,Foklar. vs yaşar. Bunlarla ilgili 

görseler incelenir. Bu hayvanların bazılarının nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olduğu 

söylenir. 

• Çocukla birlikte “Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlar neden üşümezler?” sorusu yöneltilir ve 

çocuğun tahminleri alınarak bir süre sohbet edilir. 

• Bu sorunun cevabını bulmak için birlikte bir deney yapılacağı söylenir. 

• Masaya, içerisinde su ve buz olan bir kap konulur. 

• Çocuktan ellerini buzlu suya sokması istenir ve çocuklara ellerinin üşüyüp üşümedikleri sorulur. 

• Çocuğun ellerine eldiven giydirilir ve katı yağ, tabaka oluşturacak şekilde ellerinin yarısına sürülür, 

suya ellerini sokmaları istenir ve çocuklara ellerinin üşüyüp üşümediği sorulur. 

• Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların bu iklim şartlarında yaşayabilmeleri için vücut yapılarının 

uygun bir şekilde yaratıldıkları, derilerinin altında bulunan bu yağ tabakası sayesinde üşümedikleri 

açıklanır. 

• Ardından soğuk bölgelerde yaşayan hayvan türlerinden biri olan kutup ayılarının yaşam serüvenleri 

‘Bu hayvanlar bir alem ‘Kutup Ayısı’ yazısından anlatılır Tıklayınız https://www.kirtkirtla.com/kutup-

ayisi-3/ 

• Açıklamanın ardından bilmeceler sorulur. 

“Soğuğu severim, bembeyazdır tüylerim, kocaman gövdeliyim, bilin bakalım ben kimim? (Kutup ayısı) 

Tombul gövdeliyim, sürünerek giderim, balığa benzer bedenim. (Fok) 

Ayaklarım paytak paytak, yürürüm salınarak, kutuplarda yaşarım, adım neşeli ayak. (Penguen)” 



Çocukla beraber Hareketli Kutup ayısı etkinlik tamamlanır. (Etkinlik için anlatım videosunu izleyiniz.) 

DEĞERLENDİRME 

• Bu gün tanıdığımız hayvanlar nerede yaşıyordu? 

• Biz insanlar buzullarda yaşayabilir miyiz? Neden? 

• Daha önce çevrenizde buzda yaşayan canlılardan (penguen, fok, kutup ayısı vb) gördünüz mü? 

Nerede? 

• Çok soğuk bir yerde yaşıyor olsaydın neler yapardın? 

Bunların haricinde: 

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan, altında-ortasında-üstünde kavramı ile ilgili çalışma 

sayfası uygulanabilir. 

Kutup ayılarıyla ilgili belgesel izlenebilir. 

Ekler 

HAREKETLİ KUTUP AYISI 

 

 

GEREKLİ MALZEMELER 

 BEYAZ KARTON     -DAİRE ÇİZMEK İÇİN MATERYALLER ( BİZ TABAK VE KASE KULLANDIK ) 

 TAHTA KALEMİ-YAPIŞTIRICI-GÖZ İÇİN SİYAH KARTON YA DA OYNAR GÖZ-MAKAS 

HAZIRLANIŞI 

BEYAZ KARTONUN ÜZERİNE BİR BÜYÜK BİR KÜÇÜK DAİRELER ÇİZİYORUZ. KÜÇÜK DAİREYE KULAK 

ÇİZİYORUZ. GÖZ İÇİN KÜÇÜK İKİ DAİRE ÇİZİYORUZ VE MAKASLA GÖZ DELİKLERİNİ AÇIYORUZ. KOL İÇİN 

DİKDÖRTGEN BİR ŞERİT ÇİZİYORUZ. GÖZLERİNİN ALTINA DENK GELECEK ŞEKİLDE AYARLAYIP BOŞTA 

KALAN YERLERE YAPIŞTIRICI SÜRÜP BÜYÜK DAİREYE YAPIŞTIRIYORUZ. GÖZ BOŞLUKLARINA DENK 

GELEN YERLERE GÖZ İÇİN SİYAH DAİRELER YAPIŞTIRIYORUZ. İÇİ KÜÇÜK DİKDÖRTGEN ŞERİTTEN 

AYAKLARINI HAZIRLAYIP YAPIŞTIRIYORUZ. ÜZ KULAK VE EL AYAKLARINI ÇİZİYORUZ. KOLLARINI SAĞA 

,SOLA,AŞAĞI YUKARI KIPIRDADIKÇA GÖZLERİNDE OYNADIĞINI GÖRÜYORUZ. 

 VİDEOYU İZLEYEREK HAZIRLANIŞI GÖREBİLİRSİNİZ. . https://www.kirtkirtla.com/hareketli-kutup-

ayisi/ 
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