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Gelişim Alanı Kariyer Alanı
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Kazanımlar

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 50 dk ( Bir Etkinlik Saati)

Araç-Gereçler Her bir öğrenciye ait yüz kısmı yuvarlak kesilmiş vesikalık fotoğraf, yapıştırıcı

Etkinliği Geliştiren Mustafa POLAT



Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

1. Uygulayıcı öğrenci sayısı kadar kitapçık şeklinde ekteki görsellerin çıktısını alır.
2. Uygulayıcı kendisi için kitapçık şeklinde ekteki görsellerin çıktısını alır.
3. Uygulayıcı yüz kısmı yuvarlak kesilmiş vesikalık fotoğrafını hazırlar.
4. Uygulayıcı öğrencilerden(ebeveynlerden) öğrencileri yüz kısmı yuvarlak kesilmiş vesikalık fotoğraflar ister.

Süreç(Uygulama  
Basamakları)

 Uygulayıcı aşağıdaki konuşmayı öğrencilere yapar.1.
"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…"
  2. Uygulayıcı getirdiği görsellerin bulunduğu kitapçıkları öğrencilere dağıtır ve ilk sayfayı açmalarını ister.
  3. Uygulayıcı "Şimdi meslekleri tanımaya başlayalım." der.
 4. Uygulayıcı ilk görselin kadın veya erkek karakterinin yüz kısmına yuvarlak kesilmiş vesikalık fotoğrafını koyar ve
öğrencilerden de aynısını yapmasını ister. 
  5. Görselin ortasındaki yazıyı okuyarak öğrencilere o mesleğin ne olduğunu ben dili ile tanıtır.
  6. Diğer bütün meslekler için aynı işlem gerçekleştirilir.



Süreç(Uygulama  
Basamakları)

7.  Bütün meslekler tanıtıldıktan sonra uygulayıcı öğrencilerden kitapçıktaki istedikleri herhangi bir meslek görselinin
yüzüne vesikalık fotoğraflarını yapıştırmalarını ister.
8. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra uygulayıcı öğrenciler ile birlikte her öğrenciden yüzlerin yapıştırıldığı
görselleri alarak sınıf panosuna veya kapısına yapıştırır.
 9. Uygulayıcı aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerin paylaşım yapmalarını ister.
"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? "
10. Uygulayıcı aşağıdaki mesajı öğrencilere söyleyerek etkinliği sonlandırır.
"Unutmayın sevdiğiniz işi yaparken mutlu ve başarılı olursunuz…"



Ben b�r bahçıvanım. Bahçe bakımı ve 
düzenlemes�yle �lg�len�r�m. Bahçedek� ağaçların, 

ç�çekler�n, ç�mler�n gübrelenmes�, toprak bakımı ve 
sulanması �le �lg�l� �şler� yaparım.

 



Ben b�r d�ş hek�m�y�m. Ağız, d�ş bakımı 
ve hastalıklarıyla �lg�len�r�m. D�ş bakımı 
ve tedav�s� �ç�n d�ş hek�m�ne yan� bana 

geleb�l�rs�n�z.
 



Ben b�r öğretmen�m. Öğrenc�lere b�lg�ler 
öğret�r�m.  Öğrenc�ler�n eğ�t�m�nden 

sorumluuyum.
 



Ben b�r aşçıyım. Lezzetl� yemekler yaparım. 
Ben�m yaptığım lezzetl� yemekler� af�yetle 

y�yeb�l�rs�n�z.
 



Ben b�r p�lotum. Uçak, hel�kopter g�b� hava taşıtlarını 
kullanırım. S�zler� b�r yerden b�r yere uçururum. Ben�m 

sayemde uzak yerlere hızlıca ulaşım �ht�yacınızı 
karşılayab�l�rs�n�z.

 



Ben b�r �tfa�yec�y�m. Yangınlar �le 
mücadele eder�m. İht�yaç 

duyulduğunda evde mahsur kalan 
�nsanları; ağaçta mahsur kalan b�r 

ked�y� de kurtarmaya g�der�m.
 



Ben b�r arkeologum. Kazı yaparak 
esk� zamanlardan kalma kalıntıları 

�nceler�m. Ben�m sayemde esk� 
zamanlar hakkında b�lg� sah�b� 

olab�l�rs�n�z.
 



Ben b�r sporcuyum. B�rçok spor dalı var. 
Voleybol, basketbol, yüzme, güreş, 

ten�s... Saymakla b�tmez. Spor branşım 
�se   ..................

 
 



Ben b�r sanatçıyım. B�rçok sanat 
dalı var. Res�m, müz�k, oyunculuk,
t�yatro, dansçılık… Sanat dalları  

saymakla b�tmez.  Ben �se ............... 
sanat dalı �le �lg�len�yorum.

 
 



Ben b�r boyacıyım. Evler�n 
duvarlarını, kapılarını, 

pencereler�n� boyarım. Ben�m 
sayemde evler pırıl pırıl ve 

rengarenk olur.
 



Ben b�r ç�ftç�y�m.  Tarlalarda, 
bahçelerde sebze, meyve ve tahıl 
yet�şt�r�r�m. S�zler sebze, meyve 

ve tahıl �ht�yaçlarınızı b�z ç�ftç�ler 
sayes�nde karşılarsınız.

 



Ben b�r tam�rc�y�m. B�r şey� 
onaran k�ş�lere tam�rc� den�r. 
Genell�kle araba, elektron�k 

eşyalar ve mak�neler� onarırım.
 



Ben b�r fırıncıyım. Ekmek, s�m�t, 
poğaça g�b� y�yecekler� p�ş�r�p 

satarım.
 



Ben b�r pol�s�m. Suçlular �le mücadele 
ederek b�r şehr�n huzurunu ve 

güvenl�ğ�n� sağlarız. B�z pol�sler 
sayes�nde kend�n�z� güvende 

h�ssedeb�l�rs�n�z.
 



Ben b�r taks� şoförüyüm. Yolcuları 
taks�mle b�r yerden b�r yere 

götürürüm. Ben�m sayemde ulaşım 
�ht�yacınızı karşılayab�l�rs�n�z.

 

TAKSİ TAKSİ



Ben b�r doktorum. İnsanları tedav� 
eder, hastalıklarla mücadele ederek 

�nsanları �y�leşt�rmeye çalışırım. Hasta 
olunca �y�leşmek �ç�n  bana 

geleb�l�rs�n�z.



Ben b�r kargo 
kuryes�y�m. Postaları, 

mektupları, bazı yük ve 
eşyaları gezerek 

sah�pler�ne dağıtırım. 
Mektuplarınızı, 

postalarınızı ben�m 
sayemde sevd�kler�n�ze 

veya b�r yere  
göndereb�l�rs�n�z.

 



Ben b�r fotoğrafçıyım. Bazen s�zler�n 
bazen �se d�ğer canlıların, doğanın, 
manzaranın fotoğrafını çeker�m. 

 



Ben b�r b�l�ş�m uzmanıyım. B�lg�sayarım 
�le b�rçok �ş yaparak �nsanlara 

yardımcı olurum. Bazen b�r mağazanın 
tekn�k �şler�yle �lg�len�r�m. Bazen b�r 

ş�rket�n güvenl�ğ�n� sağlarım.
 



Ben b�r astronotum. Astronotlar, uzay 
mek�ğ�ne b�n�p uzaya g�derler. Orada 

gezegenler� �nceler�z. S�zler b�z�m 
sayem�zde uzay hakkında b�lg�ler 

ed�n�rs�n�z. 
 



Ben b�r veter�ner�m. Hayvanların sağlık 
durumlarıyla �lg�len�r�m. Onları tedav� eder, 

onların aşısını yapar, �laçlarını bel�rler�m. 
Ben�m sayemde hayvanlar sağlığına 

kavuşur.
 




