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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 

 
HAZIRLIK SINIFI 2-6 MAYIS 2022 HAFTALIK BÜLTENİ 

 
 

 
HER GÜN İLK DERS RUTİNLER YAPILIR. 
 
RUTİNLER: Öğrenciler rutin tahtasının karşısına minderlere ya da sandalyelere sosyal mesafe kurallarına uygun otururlar ve 
günlük rutinler yapılır. Hava durumu, takvim, günler, aylar, mevsimler, renkler, şekiller ve özellikleri, 1 er 1 er 100 e kadar sayma, 
10 ar 10 ar 100 e kadar sayma çalışmaları yapılır. Yaptığımız çalışmalar önce grup olarak sayılır ve öğrenilir daha sonra her 
öğrenci ile tek tek uygular. 
 
 

 
PAZARTESİ 

 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
TÜRKÇE ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
 
BAYRAM TATİLİ 

 

 
MOTOR BECERİLER 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
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BAYRAM TATİLİ 

 
SALI 

 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
SANAT ETKİNLİĞİ  
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
 ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
ÇARŞAMBA 

 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
 
BAYRAM TATİLİ 
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MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
 
BAYRAM TATİLİ 
 

 
PERŞEMBE 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
BİLİŞSEL ETKİNLİK 
 
ETKİNLİĞİN ADI: DOĞADAKİ ELEMENTLER NELERDİR? 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ     
Öğretmen çocukları akıllı tahtanın önüne alarak toprak, hava, su, ateş ile ilgili görselleri gösterir ve isimleri söylenir. Çocuklara 
daha detaylı bir şekilde akıllı tahtadan çizimler ve örnekler ile anlatır.  
Daha sonrasında toprak, hava, su, ateş görselleri çocuklara verilerek bu parçaları kesmeleri ve a3 kâğıtlarına yapıştırarak bütün 
resim oluşturacakları söylenir. Öğretmen bu resimlerin nerelerde bulunabileceği hakkında küçük örnekler vererek çocukları fikir 
sahibi yapar. Çocuklar görselleri kullanarak resmini oluşturur ve en son tüm resmini anlatması istenir.  
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MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara mandala çalışma sayfalarını vererek tüm renkli kalemlerini önlerine çıkarmalarını ister. Daha sonrasında 
çocuklara her rengi kullanarak ve her kısmını farklı renklerde boyayarak mandala çalışmalarını tamamlamalarını ister. Yapılan 
çalışmalar gün sonu evlere gönderilir.  

 

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KUTU OYUNLARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara çeşitli kutu oyunlarını göstererek içlerinden bir tanesini seçerek karşılıklı arkadaşı ile oynayacağını söyler. 
Çocuklar oyunlarını seçerek masalarına geçer ve oyunlarını kurallarına uygun oynarlar. Öğretmen masa masa çocukları takip 
ederek zorlandıkları kısımlarda yönlendirir.  
 

 
CUMA 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KARA TAHTADA ÇALIŞMA 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklarla birlikte sınıfımızın dış alanında bulunan kara tahta kısmına geçerek öğrenilen çalışmaların tekrarlarını 
yapacaklarını söyler. Çocuklarla birlikte öncesi, sonrası, ortadaki rakamı bula yazma, büyük, küçük, rakamı bulma yazma 
çalışmaları yapılır.  
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara mandala çalışma sayfalarını vererek tüm renkli kalemlerini önlerine çıkarmalarını ister. Daha sonrasında 
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çocuklara her rengi kullanarak ve her kısmını farklı renklerde boyayarak mandala çalışmalarını tamamlamalarını ister. Yapılan 
çalışmalar gün sonu evlere gönderilir.  

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: TOPLARI TAŞIYALIM- İŞBİRLİĞİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklarla birlikte bahçe alanına çıkarak minderlere oturmalarını ister. Daha sonrasında ise öğretmen tarafından oyun 
anlatılır. 
Çocuklar iki eşit gruba ayrılır ve çocuklara arka arkaya sıra olurlar. Sıranın en başına ve en sonuna 2 kasa konulur. En baştaki 
kasada toplar olur en arkadaki kasa boş olur. Öğretmen müzik başlatınca en önceki çocuklar topları arkaya bakmadan b ir 
arkasındaki çocuğa verir ve en arkadaki çocuk kasaya koyar. Topları ilk aktarmayı başaran grup alkışlanır. Çocukların isteğine 
göre oyun tekrarı yapılır.  
 

 

 
HAZIRLIK SINIFI 9-13 MAYIS 2022 HAFTALIK BÜLTENİ 

 
 

 
HER GÜN İLK DERS RUTİNLER YAPILIR. 
 
RUTİNLER: Öğrenciler rutin tahtasının karşısına minderlere ya da sandalyelere sosyal mesafe kurallarına uygun otururlar ve 
günlük rutinler yapılır. Hava durumu, takvim, günler, aylar, mevsimler, renkler, şekiller ve özellikleri, 1 er 1 er 100 e kadar sayma, 
10 ar 10 ar 100 e kadar sayma çalışmaları yapılır. Yaptığımız çalışmalar önce grup olarak sayılır ve öğrenilir daha sonra her 
öğrenci ile tek tek uygular. 
 
 

 
PAZARTESİ 

 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
TÜRKÇE ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: TOPRAK NEDİR? KAÇ ÇEŞİT TOPRAK VARDIR? TOPRAKTAN NELER ELDE EDİLİR? EROZYON 
NEDİR? SOHBET 
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ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara bu haftanın proje konusunun toprak olduğunu söyler ve ilk olarak çocuklara toprak nedir sorusunu sorarak 
yanıtlarını dinler ve tahtaya bir kâğıt asar. Çocukların yanıtları dinlendikten sonra öğretmen açıklamasını yapar ve çeşitli toprak il 
ilgili görseller kâğıttaki boşluklara yapıştırılır. Daha sonra sizce toprak çeşitleri var mıdır? Ya da kaç çeşit toprak çeşidi vardır? 
Diyerek poşetlere konulmuş toprak çeşitlerini incelemeleri sağlanır ve bu poşetteki toprak çeşitleri de kâğıttaki boş alanlara 
yapıştırılır. Sonrasında sizce topraktan neler elde edilebilir? Sorusunu sorar ve çocukların cevapları dinlenir. Cevaplar 
dinlendikten sonra öğretmen elindeki görselleri göstererek bunları da kendisi boşluklara yapıştırır. En son olarak çocuklara 
erozyonun ne olduğu sorularak fikirleri dinlenir ve öğretmen erozyonun ne olduğunu anlatır. Anlatım tamamlandıktan sonra 
öğretmen görselleri gösterir ve iyice pekiştirmelerini sağlar. Bu görsellerde kâğıda yapıştırılarak toprak projesi bütün olarak 
oluşturulur. Oluşturulana bu pano hafta boyunca asılı kalır ve incelemeleri ve bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır.  
 

 
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara mandala çalışma sayfalarını vererek tüm renkli kalemlerini önlerine çıkarmalarını ister. Daha sonrasında 
çocuklara her rengi kullanarak ve her kısmını farklı renklerde boyayarak mandala çalışmalarını tamamlamalarını ister. Yapılan 
çalışmalar gün sonu evlere gönderilir.  
 

 
 

 
MOTOR BECERİLER 
 
ETKİNLİĞİN ADI: ÇAMURDAN RESİMLERİMİZ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Öğretmen çocuklara toprak ve su vererek boya paletlerinde çamur yapacaklarını söyler. Çamurlarını tamamlayan çocuklardan 
parmaklarını kullanarak resim kâğıtlarına istedikleri bir resmi yapacaklarını belirtir. Çocuklar çamurları ile resim oluşturma 
çalışması yaparlar.  
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OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KUTU OYUNLARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
Öğretmen çocuklara çeşitli kutu oyunlarını göstererek içlerinden bir tanesini seçerek karşılıklı arkadaşı ile oynayacağını söyler. 
Çocuklar oyunlarını seçerek masalarına geçer ve oyunlarını kurallarına uygun oynarlar. Öğretmen masa masa çocukları takip 
ederek zorlandıkları kısımlarda yönlendirir.  
 

 
SALI 

 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KİRLİ –TEMİZ KAVRAM ÇALIŞMASI- BİTKİLERİN TOPRAĞA TUTUNMASI DENEYİ VE TOPRAĞIN SUYU 
TEMİZLEMESİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Öğretmen çocuklara önceden deney için hazırladığı bidonları gösterir ve deneyi nasıl yapacaklarını anlatır.  
- Birinci bidonda çim ekili, 
- İkincisinde sadece kurumuş yapraklar ve bazı kökler var. 
- Üçüncüsü kuru toprak, olur.  
Bidonların kapak kısımlarına bardaklar asılır ve çocuklardan bidonları sulamalarını ister. Sulama işleminden sonra öğretmen 
deneyin gerçekleşmesi için bir süre gözlem yapacaklarını söyler. Birkaç gün geçtikten sonra 1.bidondan yani çim dikilen 
bidondan temizlenmiş su, 2.bidondan yaprakların olduğu bidondan az çamurlu su, 3. Bidondan ise sadece çamur aktığı 
gözlemlenir.  
Eğer temiz su içmek istiyorsak, temiz hava solumak istiyorsak ağaçlara muhtacız. Bu yüzden de doğamızı korumamız ve 
toprağımızı kirletmememiz gerekir. Diyerek hafta boyunca gözlem yapılır.  
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MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara küçük cetvelleri vererek kendilerinin mandala oluşturacaklarını söyler. Çeşitli çizgiler çizilerek mandalaları 
oluşturulur ve boyamaları sağlanır.  
  

 
 

 
SANAT ETKİNLİĞİ  
 
ETKİNLİĞİN ADI: ÇAMURDAN EV YAPALIM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
Öğretmen çocuklara toprağın önemlerinden birinin de önceden insanların toprağı kullanarak çamurdan evler yapıldığı bilgisini 
verir. Çocuklara sizde çamurdan evler inşa etmek ister misiniz? Diyerek isteklerini ve meraklarını arttırır. Çocuklarla bahçe 
masalarına çıkılarak toprak, saman, kum, kil karıştırılarak evler için ilk aşama tamamlanır. Daha sonrasında öğretmen önceden 
maske kutularını yapıştırdığı kartonları verir ve çocuklardan bu kartonu kaplayarak sıva yapacakları söylenerek evleri oluşturulur. 
Çamurlar kurumaya bırakılır. Evin çatı kısmına geçilir. Önceden toplanan dallarda kartona yapıştırılarak evin alt kısmı kuruduktan 
sonra çatısı takılır. En son olarak öğretmen kil hamuru vererek çocuklardan evlerinin etrafına istediklerini yapmalarını söyler. 
Etkinlik uzun olduğu için hafta boyunca tamamlanır.  
 

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: İŞBİRLİĞİ- TOPLARI HALKANIN İÇİNE TAŞI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
Öğretmen çocuklara işbirliği yaparak bir oyun oynayacaklarını söyler. 2 li gruplar seçilerek öğretmen çocukları hulohopların içine 
sokar. Daha sonra çocuklar 2 grup halinde yarışarak kasadaki topları karşıdaki hulohopun içerisine taşırlar. İlk bitiren grup 
alkışlanır.  
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ÇARŞAMBA 

 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: DİKKAT-EL GÖZ KOORDİNASYONU- MİKTAR-SIRALAMA ÇALIŞMASI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  
Öğretmen çocuklara önceden hazırladığı bardakları gösterir ve bardakların üzerindeki çizgilere dikkatlerini çeker. Daha 
sonrasında sürahinin içerisindeki suları bardaktaki çizgi miktarına kadar doldurmalarını ister. Doldurma işlemi tamamlandıktan 
sonra öğretmen az olan sudan çok olan suya kadar bardakları yan yana dizmelerini ve bardakların altına 1. 2. Şeklinde sıralama 
sayılarını yazmalarını ister. Çocuklar sıra ile etkinliklerini tamamlarlar.  
 

 
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 
Öğretmen çocuklara mandala çalışma sayfalarını vererek tüm renkli kalemlerini önlerine çıkarmalarını ister. Daha sonrasında 
çocuklara her rengi kullanarak ve her kısmını farklı renklerde boyayarak mandala çalışmalarını tamamlamalarını ister. Yapılan 
çalışmalar gün sonu evlere gönderilir.  
 



 
ESBAŞ Çocuk Yuvası Eğitim Programı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 10.08.2013 tarih ve 336 

sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: TOPLARI TAŞI – KAZAN 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ    
Öğretmen çocuklarla bahçe alanına çıkarak önceden hazırlanan oyun kısmına giderler. Öğretmen oyunu nasıl oynayacaklarını 
anlatır. 2 çocuk mindere yatar diğer iki çocuk minderin önünde poşetleri tutar. Minderde yatan çocuklar arkasındaki topları tek tek 
alarak önündeki arkadaşının poşetine koyar. Önemli olan kuralın yatar vaziyette yatma kalkma hareketi olduğu söylenir. İlk 
topları bitiren alkışlanır.  
 

 
 

 
PERŞEMBE 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
BİLİŞSEL ETKİNLİK 
 
ETKİNLİĞİN ADI: TOPRAĞIN KATMANLARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ     
Öğretmen çocukları akıllı tahtanın önüne alarak masanın üzerindeki malzemelerin neler olduğunu sorar. Daha sonrasında ise 
çocuklara toprağın katmanlarını yapacaklarını söyler. Bunun için ise cam akvaryum, koyu renk toprak, açık renk toprak, çakıllar 
ve taşlar gereklidir. Çocuklar ile birlikte akvaryum içerisine sırası ile katmanlar oluşturulur. en alt katmandan başlanır ve toprağın 
en alt katmanında taşlar, bir üstünde çakıllar, bir üstünde açık renk toprak, en üstünde ise koyu renk toprak konulur. Katman lar 
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tamamlandıktan sonra üzerine çeşitli ağaçlar vs. konularak gerçek görüntü oluşturulur. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen 
birlikte hazırladıkları etkinliği çocuklara doğru çevirerek tahta kalem ile 1.katman 2.katman. 3.katman 4.katman diyerek cama 
yazar ve sonra katmanların özellikleri ile ilgili anlatıma geçer.  
 

  
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara mandala çalışma sayfalarını vererek tüm renkli kalemlerini önlerine çıkarmalarını ister. Daha sonrasında 
çocuklara her rengi kullanarak ve her kısmını farklı renklerde boyayarak mandala çalışmalarını tamamlamalarını ister. Yapılan 
çalışmalar gün sonu evlere gönderilir.  

 

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: EL-GÖZ KORDİNASYON OYUNU 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara bardaklarla hazırladığı oyunu göstererek bardaklara iki el de kullanılarak suları taşıma oyunu 
oynayacaklarını söyler. Aynı anda diğer bardağa dökecekleri söylenir. Oyun 2 grup halinde oynanır.  
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CUMA 

 
MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara masa oyuncaklarından istediklerini almalarını ister. Çocuklar tik tak lego, çiçek puzzle ve magic puzzle lar 
ile yaratıcı şeyler icat ederler. Öğretmen en son neler yaptıklarını sorarak anlatmalarını ister.  
 

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KODLAMA YAPALIM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen önceden hazırlamış olduğu renklerle kodlama etkinliğini çocuklara gösterir ve renkli okları takip ederek kodlamayı 
tamamlayacaklarını söyler. Renkli oklar takip edilerek kodlama çalışması yapılır.  
 

  
 

 
MANDALA ÇALIŞMASI 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen çocuklara mandala çalışma sayfalarını vererek tüm renkli kalemlerini önlerine çıkarmalarını ister. Daha sonrasında 
çocuklara her rengi kullanarak ve her kısmını farklı renklerde boyayarak mandala çalışmalarını tamamlamalarını ister. Yapılan 
çalışmalar gün sonu evlere gönderilir.  

 

 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: SANDALYELERİ GEÇ – SANDALYEYE OTUR 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ   
Öğretmen önceden hazırlamış olduğu oyunu çocuklara gösterir ve sandalyelerin aralarından geçerek en öndeki sandalyeye 
oturacaklarını söyler. çocuklar sandalyelerin aralarından geçerek en önceki sandalyeye oturur. İlk oturak alkışlanır.  
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