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RUTİNLER: 
Öğretmen öğrencilerle birlikte rutin tahtasının karşısına minderlere oturur, günlük rutinler yapılır. Çocuklar önce kendi isimlerini 
söyleyerek kendilerini tanıtır. Ardından hava durumu nasıl gözlemlenir, mevsimlerden hangisinde olduğumuz seçilir. Öğretmen 
renkler, şekiller, sayılar 1’den 10’a kadar sayar ve tekrarları önce hep birlikte sonra tek tek yapılır. Sınıf yoklaması tamamlanır.  
 

 
TÜRKÇE ETKİNLİĞİ  
ETKİNLİĞİN ADI: ULAŞIM ARAÇLARI VE YOLLARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
Öğretmen çocuklara Ulaşım Araçları ve Ulaşım Yolları | Taşıtlar Okul Öncesi adlı belgeseli açarak öğrenmeleri için fırsat tanınır. 
Daha sonrasında çeşitli taşıtlar gösterilerek çocuklara aracın adı ve nerede gittiği sorulur. 
https://youtu.be/okgZHGvQQoM  
 

 
BİLİŞSEL ETKİNLİK 
ETKİNLİĞİN ADI: KESELİM RENGİN GÖRE YAPIŞTIRALIM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara renklerin bulunduğu sayfayı vererek dikdörtgen şeklinde kesmelerini sağlar. Kesilen renkler masaya 
konularak öğretmen tarafından verilen taşıtların altındaki kutucuklara aynı renklerini bularak yapıştırmaları istenir.  
 

 
 

 
MOTOR BECERİLER ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN ADI: GRUPLAMA 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Öğretmen çocuklara çalışma kâğıtlarını vererek belirtilen çizgilerden kesmelerini ister. Kesilen taşıtlar masaya konulur. Hava, 
kara, deniz, ray resimleri de çocuklara verilerek taşıtların isimlerini söyleyerek yapıştırmaları sağlanır.  

 
 

 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI 
ETKİNLİĞİN ADI: ÇİZGİ ÇALIŞMASI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara a4 kâğıtlarına şeritler şeklinde çizmiş olduğu yolların üzerinden küçük arabalarını sürmelerini isteyerek biraz 
oyun oynamaları için zaman tanır. Daha sonrasında makasları verilerek dalgalı, düz ve zigzag çizgilerden kesmeleri istenir.  

 

https://youtu.be/okgZHGvQQoM
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SANAT ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN ADI: SICAK HAVA BALONUM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Öğretmen karton tabakları ve grapon kağıtlarını çocuklara verir. Renkli şekilde buruşturma ve yapıştırma yapmaları ve 
yapıştırmaları istenir. (istek doğrultusunda boyama da yapılabilir.) Ardından sıcak hava balonunun sepetini yapmak için 
malzemeler verilerek sepet tamamlanır. Son olarak çocuğun resmi yapıştırılarak etkinlik sonlandırılır. 

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN ADI: KUYRUK KAPMACA 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklarla bahçe alanına geçerek müzik açar ve kuyruk kapmaca oyunu oynayacaklarını ve nasıl oynayacaklarını 
anlatır. Oyun 2 öğrenci ile oynanır. Oyunda her çocuğun kuyruğu olur ( uzun şeritler halinde krapon kâğıdı kullanılabilir.). Kuyruğu 
ile müzik eşliğinde dans eden çocuklar hem kuyruklarını koruyup hem de diğer arkadaşının kuyruğunu almaya çalışırlar. Kuyruğu 
alan kişi kuyruğunu iyi koruduğu için alkışlanır.  
 

 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN ADI: HİKAYE DİNLEME 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
Öğretmen çocuklarla birlikte bahçeye çıkarak minderlere oturur;  kaptan kime denir? Hangi aracı kullanır? Gibi soruları sorar ve 
arkadaşım kaptan adlı masalı okuyacaklarını söyler. Hikâye okunur ve hikaye sonunda çocuklara çeşitli sorular sorularak 
pekiştirmeleri sağlanır.  

 
 

 
EĞLENCELİ MATEMATİK 
ETKİNLİĞİN ADI: 6 RAKAMINI TANIMA 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
Öğretmen çocuklara 6 rakamını öğreneceklerini belirtir. 1den 6 ya kadar parmaklar gösterilerek sayma çalışması yapılır. Çalışma 
sayfaları çocuklara verilerek ilk olarak 6 rakamı tanıtılır ve boyamaları sağlanır. Daha sonrasında 6 rakamının üzerinden kalem ile 
geçmeleri ve altındaki kutucuklara 6 tane renkli çiçek baskısından yapıştırmaları istenir. Desteklenmesi gereken öğrencilere 
destek olunur.  
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BİLİŞSEL ETKİNLİK 
ETKİNLİĞİN ADI: YOLU TAKİP EDELİM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Öğretmen çocuklara masaya kesik çizgiler şeklinde çizgileri çizer ve en başa önceden çizmiş olduğu renkli yuvarlakları koyar, 
üzerine de kapakları koyar. Soda kapaklarını çizgiden ilerleterek elindeki çubuklu ruloyu kullanarak karşı tarafa sürmeleri ister. 
Tüm kapaklar tamamlandıktan sonra etkinlik sonlandırılır.  

 
 

 
GÜNLÜK YAŞAMA BECERİLERİ/ FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ  
ETKİNLİĞİN ADI: RENKLENEN ÇİÇEKLER 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Çiçeklerin sapları çok uzun bırakmadan makas ile kesilir. İdeal olarak, sapları, çiçeklerin sadece üst kısmı bardağın üstünden 
görünecek şekilde kesilir. Ardından her renk gıda boyası için bir fincan koyulur. Bardaklar bir tepsi üzerine koyulur. Her bir bardak 
yaklaşık yarısına kadar suyla doldurulur ve öğrencilerin her bir bardağa sadece bir renk olacak şekilde birkaç damla gıda boyası 
eklemeye davet edilir. Son olarak çiçekler fincanlara konur. Çiçeklere ne olacağı konusunda çocuklar ile sohbet edilir. Gözlemler 
tartışılır. 
 

 
MASA OYUNLARI ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN ADI: DELİĞE DÜŞÜRME 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
Öğretmen karton kutunun orta kısmını büyük daire şeklinde keser. Kırmızı ve sarı renkte küçük daireleri büyük kesilen dairenin 
yanına karşılıklı gelecek şekilde yapıştırır ve üzerine tuvalet rulosunu dik şekilde koyar. Öğrenciler sarı grup-kırmızı grup olmak 
üzere 2 ye ayrılır. Her gruptan bir öğrenci kendi rengindeki dairenin önüne oturur. Yönerge ile iki elleriyle önlerine vurarak ruloyu 
boşluktan içeri düşürmeye çalışırlar. İlk önce düşüren grubuna 1 puan kazandırır. Oyun bitiminde en çok puan alan grup 
alkışlanır. 

 
 

 

 
EĞLENCELİ MATEMATİK 
ETKİNLİĞİN ADI: SAYILARLA KELEBEK YAPALIM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen A3 kağıdına 1 den 5 e kadar rakamlar yazarak üzerlerini kağıt parçası ile kapatır. Başka bir kağıda aynı şekilde 1 den 5 
e kadar karışık şekilde rakamları yazar. Sıra ile her öğrenci su dolu spreyi kağıt parçalarına sıkar. Ortaya çıkan rakamı söy leyerek 
diğer kağıtta bulur ve daire içine alır. Her öğrencinin katılımı ile çalışma tamamlanır. 
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MOTOR BECERİLER ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN ADI: ŞEKİLLERDEN ULAŞIM ARAÇLARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen önceden hazırladığı (yapışkanlı evadan) şekilleri ve A4 kağıdını çocuklara verir. Çocuklara şekilleri kullanarak ulaşım 
araçlarından birini yapmaları konusunda destek olur. 

 
  

 


