
MESLEKLERĠ ÖĞRENĠYORUM VĠDEO 

ÇALIġMASI 
 

 

GeliĢim Alanı Kariyer Gelişim Alanı 

Yeterlik Alanı Kariyer Farkındalığı 

Kazanım Toplumdaki mesleklerin çok çeşitli olduğunu fark eder. 
Bazı meslekleri tanır. 

Bütün mesleklerin değerli olduğunu fark eder. 

Bütün mesleklerin bir ihtiyacı karşıladığını fark eder. 
Çalışmaya karşı olumlu tutum geliştirir. 

Kendi ilgilerini fark eder Tüm mesleklerin her iki cinsiyet tarafından 

yapılabileceğini fark eder. 

Sınıf Düzeyi Okul Öncesi 

Süre 9 dk. 15 sn. 

Video Bağlantısı https://www.youtube.com/watch?v=oErUYVTdJeo 

 

 

 

 

 

Süreç (Uygulama Basamakları) 

 
1. Uygulayıcı videoyu sınıfta öğrencilere izletir. 
2. Uygulayıcı video izlemesi bittikten sonra aşağıdaki soruları 

öğrencilere sorar ve öğrenciler tarafından yapılan paylaşımlar 
dinlenir. 

 
Şuana kadar bir sürü meslek öğrendiniz. 
Başka hangi meslekler var? 

Peki, bu yeni öğrendiğiniz meslek çalışanları neler yapıyormuş?  
Annenizin, babanızın, diğer yakınlarınızın meslekleri nedir? İş yerinde   
neler yapıyorlar? 
Siz hangi mesleği yapmanın hayalini kuruyorsunuz? 
 

3. Uygulayıcı “Unutmayın sevdiğiniz işi yaparken mutlu ve başarılı  
olursunuz…” sözünü söyleyerek etkinliği bitirir. 

ÇalıĢmayı Hazırlayanlar Mustafa POLAT, Elifsu ÇAPAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oErUYVTdJeo


Video Metni 

 

Çocuklar merhaba,  
 
Bugün bazı meslekleri tanıyacağız. Meslekler çok çeşitlidir.  Her bir meslek bizim için 
çok önemlidir ve bir ihtiyacı karşılamaktadır. İnsanlar, mesleklerini yaparak diğer 
insanlara ve canlılara yardımcı olurlar. Bir insanın bütün meslekleri yapması mümkün 
değildir. Bu sebeple kişi kendi ihtiyaçlarını başka meslekteki insanlardan karşılar. Örneğin 
doktor, fırıncıdan ekmek ve simit alabilir; fırıncı da doktora gidip tedavi olabilir. Hem 
fırıncı hem doktor ihtiyaç duyduğunda polisten yardım isteyebilir.  
 
Bir mesleği yaparak etrafımızdaki insanlara, canlılara yardımcı olmamız her birimizin bir 
görevidir. Bu görevi yerine getirmek, üretmek; diğer insanlara, canlılara, doğaya ve 
dünyaya katkı sunmak harika bir duygu. Şimdi sizler çocuksunuz.  Sizler de büyüyüp 
yetişkin olduğunuzda bir meslek sahibi olup bu görevi yerine getireceksiniz. Şimdilik 
meslekleri tanımaya başlamanız, hangi meslekleri sevdiğinizi düşünmeniz yeterli. O 
günlerin de vakti gelecek… 
Haydi şimdi meslekleri tanımaya başlayalım. 
 
İşte bu kişiler öğretmen. Öğretmenler öğrencilere bilgiler öğretir, öğrencileri eğitirler. 
Bu kişiler diş hekimi. Ağız, diş bakımı ve hastalıklarıyla ilgilenirler. Diş bakımı ve 
tedavisi için diş hekimine gideriz. 
Bu kişiler ise aşçı. Aşçılar yemek pişiren kimselerdir. Onların yaptığı lezzetli yemekleri 
afiyetle yeriz. 
Bu gördüğünüz kişiler pilot. Pilotlar uçak, helikopter gibi hava taşıtlarını kullanan 
kimselerdir. Bizleri bir yerden bir yere uçururlar. Biz de onlar sayesinde hızlıca ulaşım 
ihtiyacımızı karşılarız. 
Bu kişiler itfaiyeci.  Yangın çıktığında yangın söndürme işinde görevli kimselerdir. İhtiyaç 
duyulduğunda evde mahsur kalan insanları; ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarmaya da 
giderler. 
Bu kişiler mühendis. Birçok mühendislik çeşidi vardır. Mühendisler köprü, apartman, 
makine, uçak, otomobil yapımı, elektrik işleri gibi alanlarda uzman olan kişilerdir. 
İşte bu gördüğünüz kişiler ise bahçıvan. Bahçıvanlar bahçe bakımı ve düzenlemesiyle 
ilgilenirler. Bahçedeki ağaçların, çiçeklerin, çimlerin gübrelenmesi, toprak bakımı ve 
sulanması ile ilgilenirler. 
Bu kişiler arkeolog. Arkeologlar kazı yaparak eski zamanlardan kalma kalıntıları 
incelerler. Onlar sayesinde eski zamanlar hakkında bilgi sahibi oluruz. 
Bu kişiler sporcu. Birçok spor dalı var. Voleybol, basketbol, yüzme, güreş, tenis... 
Saymakla bitmez. İşleri spor olan kişilere sporcu denir. 
Bu kişiler ise sanatçı. Birçok sanat dalı var. Resim, müzik, oyunculuk, tiyatro, dansçılık… 
Sanat dalları da saymakla bitmez. İşleri bir sanat eseri üretmek olan kişilere sanatçı denir. 
Bu kişiler boyacı. Boyama işi yapan kimselere boyacı denir. Boyacılar evlerin duvarlarını, 
kapılarını, pencerelerini boyarlar. Onlar sayesinden evler pırıl pırıl ve rengarenk olur.  
Bu gördüğünüz kişiler ise çiftçi. Çiftçiler tarlalarda, bahçelerde sebze, meyve ve tahıl 
yetiştirirler. Bizler sebze, meyve ve tahıl ihtiyaçlarımızı çiftçiler sayesinde karşılarız.  
Bir şeyi onaran kişilere tamirci denir. Genellikle araba, elektronik eşyalar ve makineleri 
onarırlar. 
Bu kişiler ise fırıncı. Ekmek, simit gibi yiyecekleri pişirip satan kişilere fırıncı denir. 
İşte bu kişiler ise polis. Polisler, suçlular ile mücadele ederek bir şehrin huzurunu ve 
güvenliğini sağlar. Polisler sayesinde kendimizi güvende hissederiz. 
Bu kişiler ise taksi şoförü. Onlar yolcuları taksileriyle bir yerden bir yere götürürler. Onlar 
sayesinde ulaşım ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 
İnsanları iyileştiren, tedavi eden, hastalıklarla mücadele ederek insanlara yardım eden bu 
kişilere ise doktor denir. Hasta olunca iyileşmek için doktora gideriz. 
Bu kişiler ise kargo kuryesi. Onlar taşıdıkları postaları, mektupları, bazı yük ve eşyaları 
gezerek sahiplerine dağıtırlar. Mektuplarımızı, postalarımızı onlar sayesinde bir yere 
göndeririz. 
Fotoğraf çeken bu kişilere ise fotoğrafçı denir. Fotoğrafçılar bazen bizlerin bazen ise diğer 
canlıların, doğanın, manzaranın fotoğrafını çekerler.  
Bilgisayarlar ile uğraşan bu kişiler ise bilişim uzmanları. Bilgisayarları ile birçok iş 
yaparak insanlara yardımcı olurlar.  
Bu kişiler astronot. Astronotlar, uzay mekiğine binip uzaya giderler. Orada gezegenleri 
incelerler. Bizler onlar sayesinde uzay hakkında bilgiler ediniriz.  
Kedi ve köpekle ilgilenen bu kişilere veteriner denir. Veterinerler hayvanların sağlık 



 
 

durumlarıyla ilgilenirler. Veterinerler hayvanları tedavi eden, onların aşısını yapan 
kişilerdir. 
 
Şuana kadar bir sürü meslek öğrendiniz. 
Başka hangi meslekler var? 
Peki, bu yeni öğrendiğiniz meslek çalışanları neler yapıyormuş? 
Annenizin, babanızın, diğer yakınlarınızın meslekleri nedir? İş yerinde neler yapıyorlar? 
Siz hangi mesleği yapmanın hayalini kuruyorsunuz?  
 
Unutmayın sevdiğiniz işi yaparken mutlu ve başarılı olursunuz… 
 
Benim söyleyeceklerim bu kadar, başka videolarda görüşmek üzere… 

 


