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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.

Vücudun nasıl? kaç bölümden oluşur? 
Çocuğumuza sorular soralım, sohbet 
edelim. Vücudumuzla ilgili bir şarkı 
dinleyelim ve beraber dans edelim. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Q5
-TZHv22I
Vücudumuz isimli oyunla eğlenceli vakit 
geçirelim

Vücutla ilgili çalışma sayfalarını 
yapalım. Ekteki çalışma sayfalarının 
çıktısını alarak kullanabilirsiniz. 
Çocukların seviyesine uygun 
vücudum animasyonunu 
izleyelim.https://www.youtube.com
/watch?v=_MmxwYR4EnY

https://www.youtube.com/watch?v=5Q5-TZHv22I
https://www.youtube.com/watch?v=_MmxwYR4EnY


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 

GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okulun Adı  :  

Tarih                   : 11.12.2020 

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 

“Vücudum” isimli bütünleştirilmiş, Türkçe, Müzik, Oyun 

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 

 Vücudumu Tanıyorum (Vücudumuz, Vücudumuzun Bölümleri) 

Etkinliğin Çeşidi 

 Türkçe, Müzik, Oyun (Bütünleştirilmiş Küçük Grup) 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

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

nesne/durum/olaya odaklanır. ) 

B G : K : Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Bir bütünün parçalarını söyler.) 

M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalemi doğru tutar.) 

M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalem kontrolü sağlar.) 

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

hareketleri ardı ardına yapar.) 

MATERYALLER : İnsan vücudu şablonu, vücudun bölümlerinin yazılı olduğu kâğıtlar, yapıştırıcı, büyük 

boy kâğıtlar, siyah keçe uçlu kalem, küçük top 

SÖZCÜKLER : Vücut bölümleri, baş, gövde, el, kol, bacak, ayak 

KAVRAMLAR : 

ÖĞRENME SÜRECİ 

•Vücudum nasıl? Hangi bölümlerden oluşur? , Vücudumuzun bölümleri hakkında Çocukla sohbet 

edilir. Vücudumuz ile ilgili bir şarkı hareketleri ile birlikte söylenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q5-TZHv22I 

• Ardından çocuğa vücudumuz ile ilgili bir oyun oynanacağı söylenir. 

İkili eş olunur. Eşler, çizgi aralarında kalacak şekilde karşılıklı oturur. 

• Eşlerin ortasına, çizgi hizasına gelecek şekilde küçük boy top koyulur. 

• Ebeveyn vücut bölümlerini söylemeye başlar ve çocuğun söylenen vücut bölümüne dokunması 

istenir. (Başım, gövdem, bacağım, kulağım vb.) 

• Ebeveyn arada bir “top” dediğinde eşler topu almaya çalışır. Topu önce alan kazanır. Oyun 

çocukların ilgisi doğrultusunda sürdürülür. 

Çocukla birlikte çalışkan organlarımız animasyonu izlenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=_MmxwYR4EnY çocukla  birlikte vücudumuzun bölümlerini 

anlatan çocuğun gelişimine uygun kısa videolar izleyerek sohbet edilir. 

Ek de verilen vücudum la ilgili çalışmalar yapılır. https://www.kirtkirtla.com/cesitli-cizgi-calismalari/ 

ÖNERİLER 
• Topu sabitlemek için boş oyun hamuru kutusu kullanılabilir. 
• Yere oluşturulacak çizgi için renkli bant, ip, tahta kalemi vb. kullanılabilir. 








