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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
    
      Mehmet Âkif Ersoy



 GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,          

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en    

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek                          

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti   

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın            

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok                  

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili                     

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün                

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil    

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,     

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ                           

hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,            

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret                   

içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,       

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,                      

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

                               Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Çocukların hepsine birer balon verilip balonu 
şişirmelerine rehberlik edilir. Sonra her çocuğun 

fotoğrafı kendi balonunun üzerine yapıştırılır. 
Müzik açılarak oyun başlatılır. Müzik eşliğinde 

her çocuğun dans etmesi sağlanır. Müzik 
durunca balonlar havaya atılır ve balonların yere 
düşmesi beklenir. Yere düşen balonlardan birer 
tane almaları konusunda çocuklar yönlendirilir. 
Alınan balonlarda kimin fotoğrafı varsa balon 

ona götürülür ve “Bu senin balonun. Senin adın 
ne?” diye sorulur, böylelikle çocukların birbirini 

tanımaları sağlanır.

ARKADAŞLARIMI TANIYORUM
(Kaynaştırma Oyunu 1)

KENDİMİ TANITIYORUM
(Kaynaştırma Oyunu 2)

Çocukların vesikalık fotoğrafları tek tek pet bardaklara 
yapıştırılıp bardaklar duvara sabitlenir. Sonra öğretmen 

çocukları sırasıyla ayağa kaldırarak kendilerini tanıtmalarını 
ister. Her çocuğa

“-En sevdiğin renk ne?
-En sevdiğin yemek ne?

-En sevdiğin çizgi film hangisi?
-En sevdiğin oyun hangisi?

-En çok nereye gitmeyi seversin?”
sorularını sorup cevapları ayrı ayrı küçük kâğıtlara not alarak 
bir kutuya atar. Çocukların hepsinin notu tutulduktan sonra 
öğretmen rastgele kâğıt seçer. Kâğıtta yazan bilgileri okur. 

”Bu arkadaşınızın en sevdiği renk yeşil, en çok köfte yemeğini 
seviyor, en sevdiği çizgi film Keloğlan, en sevdiği oyun 

saklambaç, en çok oyun parkına gitmeyi seviyor. Bu arkadaşı-
nız kimdi hatırlıyor musunuz?” sorusunu sorar. Doğru cevabı 
bulan ilk çocuk öğretmenin elinden kâğıdı alır ve arkadaşının 

fotoğrafının asılı olduğu pet bardağın içine atar. Oyun tüm 
çocuklar bulununca biter.

MERKEZLERİMİZİ BULALIM OYUNU
Her merkez için birer simge belirlenir ve o merkezin bulunduğu 

köşeye asılır. Hazırlanan simgelerin küçük boyutlu olanları da 
eşit olarak paylaşılarak çocukların yakalarına takılır. Her çocuk 

yakasında simgesi bulunan köşede oynar. Etkinlik sonunda 
merkezlerdeki oyuncaklar sınıfın ortasına toplanır. Müziğin 

başlamasıyla herkesten oyuncakları yakasında simgesi bulunan 
merkeze yerleştirmeleri istenir.

8
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BÜYÜK MÜ KÜÇÜK MÜ?
(Büyük- Küçük Kavramı)

Çocuklar daire şeklinde oturtulur. Öğretmen belirlediği sınıf 
kurallarından birini (Sınıfı temiz tutmak, selamlaşmak, kapıyı 

çalarak içeri girmek, oyuncakları toplamak vb.) yanına 
çağıracağı öğrencinin kulağına fısıldar ve çocuk o kuralın ne 

olduğunu arkadaşlarına sessiz film şeklinde anlatmaya çalışır. 
Diğer arkadaşlarından doğru tahmin eden olursa anlatma 

sırası ona geçer. Öğretmen, yanına gelen öğrencinin kulağına 
yeni bir kuralı fısıldar ve öğrenci kuralı anlatmaya çalışır. 

Oyun bu şekilde devam eder.

SINIF KURALLARINI ÖĞRENİYORUM

Biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki kutu hazırlanır. Sepetin 
içerisinde iki farklı boyutta olan toplar sınıfa getirilir. Çocuklar iki 

gruba ayrılarak sepeti ortalarına alırlar. Bir grubun karşısında 
büyük kutu, diğer grubun karşısında küçük kutu olacak şekilde 
sıralanırlar. Büyük topların büyük kutuya, küçük topların küçük 
kutuya atılacağı söylenerek oyun başlatılır. Hangi grup topların 

tamamını doğru kutuya atarak yerleştirirse oyunun galibi o olur. 

“Çocuğunuzun yaşayacağı okula 
karşı isteksizlik duygusunun 
zamanla ortadan kalkacağını 
biliniz ve sabırlı olunuz.” notu 
ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
“Çocuklarınızı akranlarıyla 
kıyaslamadan okula uyum 
sürecini kolay atlatmasına 
yardımcı olunuz.” notu 
ailelere gönderilir.
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“Dünyada insan�n en önemli işi, 
yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir.” 

Bertrand Russell

Belirli Gün ve Haftalar: İlköğretim Haftası



Sınıfa, ortası yuvarlak biçimde kesilmiş ama 
çıkartılmamış pet tabaklarla girilir. Bunlar çocukla-
ra dağıtılarak şekli hakkında konuşulur, ardından 
tabaklardan birinin ortası çıkartılarak çocuklara 

elde kalan parçanın çember şekli olduğu anlatılır. 
Herkesten tabağının orta kısmını çıkararak çember 

şekli oluşturması istenir. Daha sonra ellerindeki 
çember şekilli tabakla ne yapabilecekleri sorulur. 

Mesela “Benim elimdeki artık bir direksiyon ve 
beni sınıfın içinde gezdirecek.” diyerek direksiyon 

çevirir gibi sınıfta tur atılır. Çocukların bir çemberle 
neler yapabilecekleri tek tek dinlenerek oyuna 

katılımları sağlanır.

SİHİRLİ ÇEMBER
(Çember Kavramı)

İçi boş iki kutu, ipler ve küçük toplar sınıfa getirilir. Çocuklar 
arka arkaya tek sıra halinde dizilir. En önde olan çocuğun 
ayaklarına, ağız kısmı yere gelecek şekilde birer kutu iple 

bağlanır. Çocuğun karşısına geçilerek toplar seri bir şekilde 
çocuğun ayaklarına doğru yerden atılır. Çocuğun ayağında-

ki kutularla topları tutması istenir. Toplar bittikten sonra 
çocuğun kutularındaki topları sayılarak çıkarılır ve hangi 

ayağındaki kutuda az, hangisinde çok top olduğu 
sorularak sıradaki çocuğa geçilir.

AVCI AYAKLAR
(Az-Çok Kavramı)

ENLER ÇEMBERİ
(Mutlu Kavramı) 

Çocuklarla müzik eşliğinde dans edilir. Müzik durunca el 
ele tutuşularak mutluluk çemberi oluşturulur. Mutluluk 
çemberini kurduktan sonra çocuklara “Ben en çok resim 
yaparken mutlu oluyorum. Çünkü resim yapmak benim 

hayallerimi kâğıt üzerinde görmemi sağlar.  Şimdi siz bana, 
sizleri en çok mutlu eden şeyi ve sebebini söyleyin” 
denilerek cevaplar dinlenir. Daha sonra tekrar müzik 

başlatılıp müzik durduğunda “Sizi en mutlu eden arkadaşı-
nız, en mutlu eden oyun, en mutlu eden etkinlik, en mutlu 

eden yemek?” benzeri sorularla mutluluk duydukları 
şeyleri açıklamalarına fırsat verilir.

2.
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Sınıfın bir duvarına kraft kâğıdı ve kreponlarla yapılmış bir ağaç 
maketi yapıştırılır. Çocuklara “Bu ağaç ile neler yapabiliriz?” diye 

sorularak merak uyandırılır. Çocukların tahminleri alındıktan 
sonra bu ağaçla etkinlik yapılacağı ifade edilir. Çocuklara bir 

yetişkin fotoğrafı gösterilip “Size bir arkadaşımı tanıtmak 
istiyorum. Bu benim arkadaşım …….. ” denerek çocuklara 

tanıtılır. Arkadaş kavramı hakkında çocukların hazır bulunuşlukla-
rını ölçecek sorular yöneltilir. “Arkadaşım dediğime göre ona karşı 

ne hissediyor olabilirim? Tanımadığınız biri arkadaşınız olabilir 
mi?” vb. Arkadaşlık değeri ile ilgili konuşulduktan sonra çocuklara 
tanıtılan kişinin fiziksel özellikleri, en çok sevdiği renk, yemek vs. 
gibi özelliklerinden bahsedilir. Çocuklar seçtikleri bir arkadaşının 

resmini yapmak üzere masalara yönlendirilir. Her çocuk çalışması-
nı tamamladıktan sonra resmini yaptığı arkadaşını tanıtır ve 

yapılan resimler ağaç maketinin dallarına yapıştırılır. Tüm resimler 
yapıştırıldıktan sonra yapılan etkinliğin adının  “Arkadaşlık Ağacı” 

olduğu söylenir. Arkadaşları çoğaldıkça ağaçlarına yeni dallar 
eklenebileceği böylece daha büyük bir arkadaşlık ağacına sahip 

olabilecekleri söylenir.

PATLAT KIRMIZIYI
(Kırmızı Kavramı)

Çocuk sayısının iki katı kadar balon şişirilir. Bunların yarısı 
kırmızı renkli diğer yarısı farklı renklerden oluşan balonlar olur. 

Çocukların fotoğraflarının ikişer adet fotokopisi çekilir. 
Çocukların fotoğraflarından biri kırmızı balonun üzerine, diğeri 

farklı renkteki bir balonun üzerine yapıştırılır. Daha sonra 
çocukların hepsine birer kürdan verilir. Bu kürdanlardan kendi 

fotoğraflarının olduğu kırmızı balonları bulup patlatmaları 
istenir. Kırmızı olmayan balonun patlatılması halinde oyunun 

kuralının bozulacağı o yüzden patlatılan balonun kırmızı renkli 
olmasına çok dikkat etmeleri gerektiği açıklanır. Hareketli bir 

müzik eşliğinde dans edilip, müzik durunca kendi fotoğrafları-
nın olduğu kırmızı balonlarını patlatmalarına 

rehberlik edilir. 

Aile katılımı çalışması amacıyla ailelerden evdeki 
kırmızı bir oyuncağı çocuklarıyla birlikte okula 
göndermeleri istenerek çocuğun sınıfta oluşturu-
lan “arkadaşlık ağacına” fotoğrafını astığı 
arkadaşının dalına bu oyuncağı iliştirmesine 
yardımcı olunarak kavramlar pekiştirilebilir.

ÖNERİLER
Çocukların yakalarına “Anneci-
ğim ve babacığım, benimle 
bugün ‘çember şeklindeki 
nesneleri toplama oyunu’ oynar 
mısınız?” yazılı bir not asılarak 
ailelere gönderilebilir.

“İnsan eğitimle doğmaz;
ama eğitimle yaşar.”

Cervantes

ARKADAŞLIK AĞACI
(Arkadaşlık Kavramı)
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Öğretmen çocuklara drama uygulaması için rolleri dağıtır ve 
rollerin nasıl oynanacağını anlatır.

“Ali diş sağlığına dikkat etmeyen bir çocuktur. Mikroplar dişlerine 
yerleşmiş ve dişlerini çürütmeye başlamıştır. Sonunda Ali’nin dişi 

ağrımaya başlar.
Ali diş fırçasına başvurur:

- Off… off canım çok acıyor, bana yardım eder misin?
Diş fırçası:

-Bunun için macuna da ihtiyacın var.
Ali ve diş fırçası macunun yanına gider ve macuna sorar:

-Bana yardım eder misin? Dişim çok ağrıyor.
Macun:

-Seni gördüğüme çok sevindim Ali. Uzun zamandır beni kullanma-
nı bekliyordum. Fırça ve ben sana tabi ki yardım ederiz. Ama 

bizleri sadece dişin ağrıdığı zaman değil, her gün gün de iki defa 
kullanmalısın. Böylece dişlerin çok sağlıklı olur ve hiç ağrımaz.

Ali: 
-Söz veriyorum, bundan sonra dişlerime çok iyi bakacağım.

(Uygulama sırasında çocukların doğaçlama 
yapmalarına izin verilir)

DİŞİM AĞRIYOR
(Diş Sağlığı Drama Etkinliği)

Çocuklar iki gruba ayrılır. Öğretmen çocuklara önceden hazırladığı 
duygu kavram kartlarını dağıtır. Bir gruba üzgün, bir gruba mutlu 
duygu kavramı kartları verilir. Klasik müzik eşliğinde çocuklardan 

sınıf içinde serbestçe gezmeleri istenir ama gezerken herkes 
elindeki duygu kartında olan yüz ifadesi ile gezer. Çocuk; elinde 

mutlu kavram kartı varsa mutlu yüz ifadesi ile gezer,  elinde üzgün 
kavram kartı varsa üzgün yüz ifadesi ile gezer. Müzik durduğunda 

ise herkes üzgün yüz ifadesi takınıp bir eş bularak birbirlerini 
görecek şekilde karşılıklı dururlar. Daha sonra birbirlerine ‘’Neden 

üzgünsün?’’ diye sorarak nedenini birbirlerine anlatırlar.

KARTINLA AYNI DUYGUYU SEÇ
(Üzgün Duygu Oyunu)

SAYI KAPMACA
(Ritmik Sayma Oyunu)

Sınıfın ortasına iki tane masa yan yana konulur. Çocukların 
masaların etrafında sandalyeleri halka şeklinde dizip 

oturmaları sağlanır. 1’den 10’a kadar olan sayılar masaların 
üzerine yazılır. İki çocuk seçilerek çocukların her birine 
önceden 1’den 10’a kadar numaralandırılmış kavanoz 

kapakları verilip müzik eşliğinde masaların etrafında dans 
etmeleri istenir. Müzik durunca masadaki sayılar kapaklar ile 

kapatılır. Her kapak kendisiyle aynı olan sayının üzerine 
kapatılır. Daha sonra kapaklar sırayla açılır (kaldırılır). Açılan 

her sayının hangisi olduğu tüm sınıf ile beraber yüksek sesle 
söylenir. Böylece tüm sınıf ritmik olarak saymış olur. Oyun 

tüm çocuklar oynayana kadar devam eder.

3.
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Mukavvadan, çocuk sayısı kadar çember hazırlanır. Öğretmen çocuklara 
“uzun- kısa” oyunu oynayacaklarını söyler. Biri 40 cm, biri 25 cm uzunlu-
ğunda iki adet oklava sınıfa getirilir. Oyun hamurlarından iki top yapılır. 

Oklavalar, topun üzerine batırılarak ayakta durmaları sağlanır. Bu 
oklavalar sınıfın zeminine aralarında bir metrelik mesafe olacak şekilde 
aynı hizada yere sabitlenir. Çocuklar kısa grup ve uzun grup olarak iki 

gruba ayrılırlar. Öğretmenin belirleyeceği belli bir mesafeden hazırlanan 
çemberlerden kısa grubun kısa oklavaya, uzun grubun uzun oklavaya 

çemberleri atmaları sağlanır. Hangi grup daha önce çemberleri bitirirse 
o grup kazanır. Oyundan sonra sınıftaki legolar masaya konularak 

uzunluklarına göre sıralanır.

ZIPLA YAPIŞTIR
(1 Rakamı Oyunu)

ÇEMBERİ AT
(Uzun - Kısa Kavramı)

Kartondan bir daire kesilerek üzerine “1” rakamı yazılır. Bu daire 
sınıftaki yazı tahtasına yapıştırılır. Dairenin içine çift taraflı bant 

yapıştırılır. Tahtanın karşısında olacak şekilde kırmızı ve sarı 
renkli kartonlardan kesilmiş ve üstüne 1 rakamı yazılmış 

daireler belirli aralıklarla sınıf halısının üzerine yapıştırılır ve bir 
parkur hazırlanır. Bir başlangıç çizgisi çizilerek içi renkli toplarla 

dolu bir sepet çizginin üzerine konulur. Çocukların başlangıç 
çizgisinde tek sıra halinde sıraya geçmeleri sağlanır. Öğretmen, 
çocuklara ‘’sepetten bir tane top alıp sadece sarı renkli daireler-

den zıplayarak (basarak) tahtaya ulaşıp tahtadaki dairenin 
üzerine bir tane top yapıştırmaları gerektiğini’’ söyler. Topları 

yapıştıran çocuk, dönüşte sadece kırmızı dairelerden zıplayarak 
(basarak ) döner ve sıra diğer arkadaşına geçer.

Duygu kartlarından 
kuklalar yapılıp çocuk-
ların konuşmalarına 
rehberlik edilebilir.

ÖNERİLER
“Anneciğim babacığım benimle 
evdeki materyalleri (zeytin, meyve 
vb.) kullanarak ritmik sayma oyunu 
oynar mısınız?” yazılı notlar eve 
gönderilebilir.

“Okul öncesi eğitimin as�l amac�, 
çocuğun doğal öğrenme tutkusunu 

canland�rmak olmal�d�r.”
Maria Montessori
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YAPRAĞI KAP, RESMİ YAP
(Sonbahar Mevsimi Oyunu)

DAİREYE GEÇ (DAİREYİ KAP)
(Daire Şekli Oyunu)

SEVGİ TIRTILI
(Sevgi Değeri)

Öğretmen çocuklarla sevgi değeri ile ilgili kısaca sohbet 
eder. Sohbetten sonra çocuklara sevgi ile ilgili bir oyun 
oynanacağı söylenir. çocukların arasından tırtıl olacak 

istekli bir öğrenci seçilir. Tırtıl olacak öğrenci orta alana 
gelir. Öğretmenin talimatıyla sınıftaki diğer çocukların 

yanına gider ve “En sevdiğin şey nedir?” diye sorar, cevabı 
dinleyerek arkadaşını da tırtıla katar. Bütün sınıf tırtıla 

katılana kadar oyun devam eder.

Öğretmen, çocuklara bugünkü oyun etkinliğini bahçede 
yapacaklarını söyler. Öğrencilere bahçede yaprakların neden 

sarardığı, neden döküldüğü gibi sorular sorar. Bunun sonbahar 
mevsimi nedeniyle olduğunu açıklayıp sonbahar mevsimiyle 

ilgili çocuklarla sohbet eder. Sohbet bitiminde  dökülen yaprak-
larla ilgili dört grup şeklinde bir oyun oynanacağını söyler. Dört 
gruba sırasıyla dört farklı renkte kova verir. Bu kovalara 5 dakika 

içinde en çok yaprak dolduran grup oyunu kazanır.

Öğretmen, gruptaki çocuk sayısından bir eksik olacak 
kadar fon kartonuna daire çizip yere koyar. Müzik eşliğin-

de çocukların dans ederek oynamalarını ister. Müzik 
durduğunda ise her çocuğun bir daireye geçmek için 

yarışmasını söyler. Boşta kalan çocuğun eleneceğini de 
hatırlatır. Oyun tek çocuk kalana kadar bir daire eksiltile-
rek devam eder. En son kalan çocuk oyunun galibi seçilir. 

Daha sonraki turda oyunu biraz zorlaştırmak için yere tüm 
şekillerden örnekler konulabilir.               

4.
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Öğretmen, çocuklara mikropların nasıl bulaştığını sorar ve 
bunlara karşı ne tür önlemler alınması gerektiğiyle ilgili 

onlarla sohbet eder. Sohbetten sonra öğretmen çocuklara 
“temiz çocuklar bay mikropçuğa karşı” oyununu oynayacakla-

rını söyler. Çocukların daire şeklinde sıralanmalarını ister. 
Çocuklardan mikrobu canlandırmak için gönüllü bir öğrenci 

seçilir. Mikrobu canlandıracak öğrenci daire içindeki çocuklar-
dan birini seçerek öğrenciye: 

“Nasıl temiz olunacağını bilmiyorsan sana bulaşacağım eğer 
bilirsen senden kaçacağım.’’ diyerek o öğrencinin yanına 
gittiğinde bir cevap vermesini ister. Öğrenciler “her gün 
ellerimi yıkarım, dişlerimi fırçalarım, düzenli banyomu 
yaparım, yüzümü yıkarım …” gibi cevaplar verdiğinde 

mikrobu canlandıran çocuk, başka bir çocuğa yönelir. Aklına 
herhangi bir cevap gelmeyen çocuk ise mikrobu canlandıran 

öğrenciyle yer değiştirir. Bu şekilde oyun devam eder.,

Not: Bay Mikropçuk’u öğretmen de canlandırabilir.      

TEMİZ ÇOCUKLAR 
BAY MİKROPÇUK’A KARŞI 

(Mikroplar ve Temizlik Oyunu)KIZGIN ASLAN
(Kızgınlık Duygu Oyunu)

Öğretmen bir aslan kuklası alarak onu kızgın aslan rolüyle 
canlandırıp çocukların ilgisini çeker. Aslanın neden kızgın 
olduğunu sorar ve insanların ne zaman kızgınlık, sinirlilik 

hissedeceği hakkında çocuklarla bir süre sohbet eder. 
Çocuklara kızgın aslan oyunu oynayacaklarını söyleyerek bir 
çocuğu aslan olması için seçer. Kızgın aslan olan öğrencinin 

grup içinde dolaşmasını ve seçeceği öğrencinin de onu 
sakinleştirecek cümleler kurmasını ister. Sakinleşen kızgın 
aslanın yerine, kızgın aslan olmak isteyen başka çocuklar 

seçilerek oyun devam ettirilir.

"Çocuklarınızla dışarıya çıkıp 
sonbahar mevsimini gözlemleyebi-
lirsiniz. Dökülen yaprakları toplaya-
rak yaprak koleksiyonu oluşturabi-
lirsiniz.” Notu ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
Çocuklardan sevdikleri kişiler için  
resim yapmaları istenir. Yapılan 
resimlerin arkasına söylemek istedikleri 
mesajlar yazılarak sevdikleri kişiye 
iletmeleri için çocuklara verilir. Yunus Emre

“Ben gelmedim kavga için, 
benim işim sevgi için.”
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Sınıf iki gruba ayrılır. Sınıfta her grup için bir yer belirlenir. İki 
grup içinde yere 1’den 10’a kadar sayıların yazılı olduğu a4 

boyutlarında kartlar konulur. Kartların altına birer tane sıcak 
ya da soğuk nesne görseli (buz, limonata, dondurma, soba, 
çay, çorba vb.) konulur.  Kartların bitiş noktasına bir masa, 

masanın üzerine kırmızı ve mavi renklerde kartonlar konulur. 
Her gruba birer zar verilir. Sırası gelen çocuk zarı atar, Zarda 
gelen sayı kadar yerdeki kartların üzerinde zıplayarak ilerler. 
Geldiği kartın altındaki görseli alır. Görsel sıcak bir nesneye 
aitse kırmızı kartonun üzerine, soğuk bir nesneye aitse mavi 
kartonun üzerine koyarak sıranın en arkasına geçer. Bütün 

sınıf sırayla oyunu tamamladıktan sonra mavi ve kırmızı 
kartonun üzerindeki resimler sayılır. 

Etkinlik masasının üzerine tahta kalemiyle “2” rakamı 
büyükçe çizilir. Etkinlik masasının kenarına çocuk 

sayısının iki katı kadar karton bardak konulur. Masanın 
ilerisinde bir bitiş çizgisi belirlenir. Bu çizginin üzerine iki 

grup için iki boş kutu konulur. Sınıf iki gruba ayrılır. 
Çocukların elleri arkadan krepon kâğıdı gibi yumuşak bir 

materyalle bağlanır. Çocuklara oyun boyunca ellerini 
kullanamayacakları söylenir. Gruplardaki çocukların 

sırayla etkinlik masasına gitmeleri, masada yazan rakam 
kadar karton bardağı iç içe koyup ağızlarıyla bitiş 

çizgisindeki kutuların içine taşımalarına rehberlik edilir. 
Oyunun sonunda grupların kendi kutularındaki bardakla-

rı sayarak ritmik sayma çalışması yapmaları istenir. 

BARDAKLARI TAŞI
(2 Rakamı Oyunu)

SICAK MI, SOĞUK MU?
(Sıcak-Soğuk Kavramı Oyunu)

DUYGUM NEREDE?
(Mutlu - Üzgün - Şaşkın Duygu Kavramları)

Daire şeklinde büyük bir karton üç eşit parçaya ayırılıp parçaların üzerine 
mutlu, üzgün, şaşkın ifadeli çocuk resimleri yapıştırılır. Kartondan ok şekli 
hazırlanır. Dairenin merkezine küçük bir sünger konup raptiyeyle ok şekli 

merkeze yerleştirilir. Oluşan duygu çarkıyla bir oyun oynanacağı çocuklara 
söylenir. Çocuklara sırayla örneklerdeki gibi bazı durum örnekleri sunulur:

1) Bugün eve gittiğinde kapıyı sana uzun zamandır görmediğin kuzenin açtı.
2) Dışarıdan çok şiddetli bir ses geldi.

3) Yolda yürürken birden karşına bir palyaço çıktı.
4) Baban işten gelirken dondurma getirdi.
5) Birden kardeşin çığlık atmaya başladı.

6) Sınıfta birisi ellerinin üzerinde yürümeye başladı. 
Çocuklara sırayla bu durumlar karşısında kendilerini nasıl hissedecekleri 

sorulur. Çocuklar yanıtlarını duygu çarkı üzerinde gösterirler. 
 

5.
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Çocuklara “Bugün okula gelirken otobüs durağında bekliyordum. 
Otobüs geldi ben otobüse binmek için sıramı beklerken birisi 

benim önüme geçti. Çok sinirlendim çünkü önüme geçen kişi çok 
saygısız davranmıştı. Sizce saygılı bir insan olsaydı ne yapardı?”  
diye sohbet başlatılır. Çocukların cevapları dinlendikten sonra 
“Çocuklar, şimdi hep beraber otobüse binip ormanda piknik 

yapalım mı?” denir. Sandalyelerden bir otobüs ortamı hazırlanır. 
Otobüs gelince çocukların sırayla otobüse binerek sandalyelere 
oturmalarına rehberlik edilir. Öğretmen, otobüse binen yaşlı bir 
insan rolüne bürünerek yürümekte zorlanıyormuş gibi davranır. 

Çocukların davranışları gözlemlenip yaşlıya yer vermelerine 
rehberlik edilir. Ormanda piknik canlandırmasından sonra piknik 

çöpleri toplanıp çöp kutusuna atılır. Tekrar sırayla otobüse binilerek 
sınıfa dönülür. Drama bitiminde çocuklara “Çocuklarımın bu kadar 

saygılı olması beni çok mutlu etti. Otobüse binerken hepiniz sıranızı 
beklediniz. Birbirinize saygı duydunuz. Otobüse binen yaşlıya yer 

verdiniz, büyüklere saygı duydunuz. Piknikte, ormanda hiç çöp 
bırakmayarak doğaya da çok saygılı davrandınız. Bu kadar saygılı 

çocuklar olduğunuz için teşekkür ederim.” denilerek saygı çeşitleri-
ne vurgu yapılır. Ardından çocuklara aşağıdaki değerlendirme 

soruları sorulur:
1) Nereye, hangi araçla gittik?

2) Otobüse binerken neden sıra oldunuz?
3) Piknik yaparken neler hissettiniz?

4) Otobüse yaşlı bir insan bindiğinde neler hissettiniz?
5) Sizce başka nerelerde saygılı davranmaya dikkat etmeliyiz?

SAYGI DEĞERİ DRAMASI

Çocuklarla geniş bir çember oluşturulur.
“Gündüz oyun oynadık

Çok koştuk, çok yorulduk.
Gece oldu yatağa yattık,

Derin uykuya daldık.”
Dörtlüğü ritmik şekilde söylenir. Derin uykuya daldık deyince 

tüm çocuklar yüzükoyun yere yatıp gözlerini kapatırlar. Öğret-
men çocuklardan birinin kafasına dokunur. Kafasına dokunulan 

çocuk ses çıkarmadan sınıftan dışarıya çıktıktan sonra;
“Sabah oldu, güneş doğdu.

Birisi sınıfın dışına çıktı.
Haydi! Onu bulalım 
Sınıfın içine alalım.” 

Dörtlüğü ritmik şekilde söylenir. Çocuklar dışarıdaki arkadaşları-
nın kim olduğunu bulmaya çalışırlar. Bulmakta zorlandıkları 
arkadaşları hakkında ipuçları verilebilir. Arkadaşlarının adını 

bulduklarında, ebe içeriye çağırılır. Bütün çocuklar sınıfın dışına 
çıkana kadar oyun devam eder.

Daire şeklinde büyük bir karton üç eşit parçaya ayırılıp parçaların üzerine 
mutlu, üzgün, şaşkın ifadeli çocuk resimleri yapıştırılır. Kartondan ok şekli 
hazırlanır. Dairenin merkezine küçük bir sünger konup raptiyeyle ok şekli 

merkeze yerleştirilir. Oluşan duygu çarkıyla bir oyun oynanacağı çocuklara 
söylenir. Çocuklara sırayla örneklerdeki gibi bazı durum örnekleri sunulur:

1) Bugün eve gittiğinde kapıyı sana uzun zamandır görmediğin kuzenin açtı.
2) Dışarıdan çok şiddetli bir ses geldi.

3) Yolda yürürken birden karşına bir palyaço çıktı.
4) Baban işten gelirken dondurma getirdi.
5) Birden kardeşin çığlık atmaya başladı.

6) Sınıfta birisi ellerinin üzerinde yürümeye başladı. 
Çocuklara sırayla bu durumlar karşısında kendilerini nasıl hissedecekleri 

sorulur. Çocuklar yanıtlarını duygu çarkı üzerinde gösterirler. 
 

“Anneciğim, babacığım; sen bana içten, kocaman 
sarıldığında benim bağışıklık sistemim güçleniyor. 
Kendimi güvende hissediyorum. Özgüvenim 
artıyor ve çok mutlu oluyorum. Şimdi bana 
kocaman sarılır mısın?” Notu çocukların yakalarına 
yapıştırılarak ailelerine gönderilebilir.

ÖNERİLER
Bu hafta iki rakamını tekrar 
etmek için hep beraber okulun 
bahçesine çıkılıp benzer nesne-
lerden ikişer tane bularak 
gruplayıp altlarına tebeşirle 2 
rakamını yazmaları sağlanabilir.    

“Her çocuk anlaş�lmaya, sayg� duyulmaya, 
övülmeye ve hayat�n eşsiz bir hediyesi olarak 
kabul edilmeye ihtiyaç duyan bir bireydir.” 

Maria Montessori

HAYDİ! ONU BULALIM
(İçinde- Dışında Kavramı Oyunu)
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Krepon kâğıtlarından farklı renklerde, küçük 
boyutlarda, içlerinde yine krepon parçalarının 

olduğu keseler hazırlanır. Her kesenin içine farklı 
bir duyguyu anlatan yüz ifadeleri saklanarak 
sınıfın tavanına aralıklı olarak asılır. Çocuklar, 
sırayla çağırılarak uzun bir çubuk ile seçtiği 

keseyi yırtmalarına yardımcı olunur. Kesenin 
içinden hangi duygu çıktı ise o çocuğun o 

duyguyla ilgili başından geçen bir olayı anlatma-
sına rehberlik edilir. 

Çocuklar için önceden ambalaj lastikleri, renkli 
lastikler veya çocukların bileklerine zarar vermeyecek 

dokularda iplerden bileklikler hazırlanır. Farklı 
renklerde hazırlanan bileklikler bir kutuda karıştırılır. 
Çocuklar sırayla çağırılarak hareketli müzik eşliğinde 
sarı renkli bileklikleri bulup bileklerine geçirmeleri 

istenir. Oyun bitiminde tüm çocuklara sarı renkli 
bileklikler verilebilir. Böylelikle sarı renk pekişmiş, ince 

motor becerileri de desteklenmiş olacaktır.

Her çocuk için farklı örnek oluşturacak şekilde bardaklara 
çizim yapılarak veya hazır çıktılar yapıştırılarak üçerli bardak 

grupları oluşturulur. (Örneğin iki bardakta aynı çiçek, üçüncü 
de farklı çiçek resmi, iki bardakta hayvan, üçüncüde araç 
resmi vb.) Benzer kavramı için de ayrıca oyuncu çocuğa 
gösterilebilecek resimler çıkartılır. (Örneğin tutulan kart 
dairedir, bardakların birinin üzerinde tabak resmi vardır.) 
Oyun alanına gelen çocuğun elindeki topu, aynı - farklı - 
benzer kavramlarından hangisini bulması isteniyorsa o 

bardağa vurmasına rehberlik edilir.

6.SARI OLANI BULUYORUM 
BİLEĞİME TAKIYORUM

(Sarı Renk Oyunu)

BUL VE TOPUNLA VUR 
(Aynı-Farklı-Benzer Oyunu)

KESEDE HANGİ DUYGU VAR?
(Tüm Duyguları İçeren Oyun)
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Bu oyun, çocuklar ile bahçede veya sınıf uygunsa sınıf 
içinde oynanabilir. Belirli aralıklar ile sarı, kırmızı renkli veya 

sizin boyayarak hazırlayacağınız 10 adet bardak sıralanır. 
Büyük bir kabın içerisine su konularak oyunun başlatılaca-

ğı noktaya yerleştirilir. İçerisine bir bardak konulur. 
Çocukların tek sıra olmalarına rehberlik edilir. Sıra ile 
yarışacaklarını, zaman tutularak bu zaman içerisinde 

büyük kovanın içerisindeki bardağa su alarak yönerge ile 
istenilen renkteki bardakları dolduracaklarını, bu şekilde 

tüm çocukların oynayacakları açıklanır. Oyun bitimlerinde 
hangi renk bardakların dolu, hangi renk bardakların boş 
olduğu hakkında da kısa yorumlar yapılır, başka örnekler 

de verilerek kavramın pekişmesi sağlanır.

Mandalların üzerine iki gruba eşit dağıtılacak şekilde ve 
sayıları eşit minik dairelere ayrı ayrı   (1-2) yazılarak 

yapıştırılır. Ayrıca oyuncu çocukların boyunlarına asmak 
için büyük boy (1) ve (2) hazırlanır. Oyun alanına 6 çocuk 

çağırılır, üçerli olarak iki gruba ayrılmaları istenir. 
(Yarışacak çocuk, üzerinde mandalların takılı olduğu 

çocuk ve boynunda rakam asılı olan çocuk) bir grup (1), 
diğer grup (2) için yarıştırılır. Yarışan çocuklar hangi 
rakam için yarışıyorsa kıyafetinde mandal takılı olan 
arkadaşından o sayıyı bularak arkadaşında asılı olan 

rakamın etrafına takmasına rehberlik edilir. Tüm çocukla-
rın (1) ve (2) için yarışmış olmasına dikkat edilerek oyun 
tamamlanır. Bu şekilde ayırt etme, 1 ve 2 rakamını tam 

olarak tanıma, küçük kas gelişimi ve eşleştirme 
becerileri de kazanılmış olacaktır.

ÖNERİLER
Duyguların pekişmesi için velilerinden beyaz 
tişörtler istenerek çocuklarla birlikte her tişörte farklı 
yüz ifadesi çizilip boyanır. Ara ara tişörtler çocuklara 
giydirilerek sınıfta drama yaptırabilir veya sırayla 
tişörtler çocuklar ile eve gönderilerek evde de 
aileleri ile drama yapmalarına rehberlik edilebilir.

“Çocuklarınızdan evde birbiri-
nin aynı olan eşyaları bulup yan 
yana getirmelerini isteyerek bir 
oyun kurabilirsiniz.” Notu 
ailelere gönderilir.

“Çocuğa verilebilecek 
en güzel şey zamand�r.” 

Fock

1 VE 2 RAKAMINI ÖĞRENİYORUM
(1-2 Rakamını İçeren Oyun)

HIZLI OL BARDAĞI DOLDUR
(Boş - Dolu Oyunu)
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Öğretmen yere oyuncak arabalara uygun trafik parkuru 
çizer. Öğrencilerin ellerine birer araba verilir ve ara 

noktalara trafik lambaları işaretlemeleri istenir. Hızlı 
komutunda hızlı, yavaş komutunda ise arabalarını yavaş 

sürmeleri söylenir. Kurala uymayan veya parkur dışına 
çıkan öğrenci bir tur kenarda bekletilir. Adaletli bir 

şekilde tüm çocuklara araba kullandırılır ve trafik ışıkların-
da beklemenin, arkada bekleyen kişinin hakkına riayet 

etmenin öneminden bahsedilir.

Öğretmenin daha önceden hazırladığı, o güne kadar 
öğrenilen rakamlar A-5 boyutundaki kâğıtlara 

basılarak yere dağınık düzende yerleştirilir.
Aralarına da “A” sesi basılmış olan kâğıtlar yerleştirilir. 
Öğrenciler iki gruba ayrılır. Grupların karşısına birer 
sepet yerleştirilir. Rakamların bir sepete, A sesinin 
diğer sepete gruplanması komutu verilerek süre 
başlatılır. Oyun sonunda toplanan kartlar sayılır. 

Tüm gruplar alkışlanır.

7.

a

A
SES Mİ RAKAM MI?

(A Sesi Oyunu)
ADİL OLMAK

(Hızlı - Yavaş Kavramı Oyunu)
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Öğretmen sınıfa çeşitli tatlarda (acı, tatlı, ekşi, tuzlu)  
yiyecekler getirir. Limon, limon tuzu, kırmızıbiber, 

yeşilbiber, şeker, tuz, yoğurt, su vb. İlk olarak tüm bunlar 
tanıtılır. Ardından çocuklara tattırılarak cevaplar alınır. 

Daha sonra gözleri kapalı şekilde cevaplamaları istenir. En 
sonunda limonata yapılarak etkinlik sonlandırılır.

Sınıf 3 gruba ayrılarak birbirlerine değmeyecek şekilde 
arka arkaya sıra olmaları sağlanır. Çocuklardan önlerin-

de ve arkalarında kimlerin olduğunu hafızalarında 
tutmaları istenir. Ardından gözler kapatılır. Öğretmen 
her gruptan birisini sınıf dışına alarak sınıftan kimin 

çıktığını sorar. Çocuklar gözlerini açarak ön veya 
arkadan kimin çıktığını bulmaya çalışırlar.

“Ailece sonbahar yürüyüşü yapın ve sonbahar yaprakları 
toplayın. Yaprakları renk tonlarına ve boyutlarına göre 
ayırın. Sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, küçük, büyük, sapı olan, 
sapı olmayan, kozası olan, çiçeği olan vb. Tüm toplananlarla 
beraber bir sanat etkinliği gerçekleştirin ve evin en görülebi-
lecek noktasında sergileyin.” Notu ailelere gönderilir

ÖNERİLER
“Ailece bir hikâye kitabı oluşturun. 
Gazete kâğıtları ve dergilerden kesilmiş 
görseller biriktirin ve bol yapraklı dosya 
kâğıtlarına yapıştırın. İstediğiniz şekilde 
yazılmış hikâye ile görselleri buluştura-
rak hikâye kitabınızı tamamlayın.”

“Çocuk dünyan�n en güzel 
mutluluğudur.”

Dostoyevski

YİYECEKLERİ TADIYORUM
(Duyular)

ÖNÜMDE ARKAMDA KİM VAR?
(Ön - Arka Kavramı Oyunu)
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Çocukları daire şeklinde oturtarak sert-yumuşak 
kavramıyla ilgili sohbet edilir. Daha sonra yedi 

tane orta büyüklükte ve genişlikte kare saklama 
kabının her birine pamuk, tahta parçaları, sünger, 
pelüş oyuncak, ponponlar, patates, pinpon topları 

konulur ve kaplar masanın üzerine yerleştirilir. 
Seçilen çocuğun gözleri bağlanır. Kapların yerleri 

değiştirilerek sırayla onlara dokunup sert mi, 
yumuşak mı olduğunu söylemesi istenir. Oyun, 

oynamak isteyen çocuklarla devam ettirilir.

SERT Mİ? YUMUŞAK MI?

Oyun beş kişiyle oynanır. Biri tavuk, diğerleri de tavuk 
yumurtalarını almaya çalışan çocuklar olur. Yere 

bantlarla 1,5 m2 olacak şekilde kare şekli çizilir. O kare 
kümes görevi görür. Köşelerine de krepon kâğıtlarından 

yuva yapılır. Yuvanın içerisinde de tavuk yumurtası 
görevi gören oyuncaklar vardır. Karenin ortasına da bir 

çocuk girer ve tavuk olur. Diğer çocuklar da kümesin 
dışında bekler. Müzik başladığında çocuklar yumurtaları 
almaya çalışır. Tavuk, buna izin vermez ve karenin dışına 
çıkmadan çocukları ebelemeye çalışır. Ebelenen çocuk 

tavuk olur. Oyun diğer çocukları da 
katarak devam eder.

Öğretmen, çocuklardan halka olmalarını ister. 
Halkanın ortasına hazırladığı geri dönüşüm Kâğıt, 

plastik ve pil kutularını koyar. Öğretmen daha 
önceden buruşturulmuş kâğıt, pet şişe, kapak 

gibi atıkları sınıfa saçar. Çocuklardan müzik 
başladığı zaman üzerinde resmi bulunan kutuya 

uygun atıkları atmaları istenir. Öğretmeninin 
komutuyla oyun başlar.

8.

YUMURTALARIMI KAÇIRDILAR
(Kenar-Köşe Kavramı oyunu)

ATMA, KULLAN!
(Geri Dönüşüm Oyunu)
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Sınıf iki gruba ayrılır. Duvara etrafı cırt cırtlarla kaplan-
mış spor yapan çocuk resmi ile hasta yatağında yatan 
sağlıksız çocuk resmi yapıştırılır. Öğretmenin hazırladı-

ğı kartların üzerine gazete kâğıtlarından kesilmiş 
çikolata, kola, cips, şeker, sucuk, sebze, meyve, 

yumurta, süt, yoğurt, tavuk, et resimleri cırt cırtlarla 
yapıştırılır. Öğretmenin komutuyla sıranın başındaki 
çocuklar koşarak masanın üzerinde bulunan kartlar-

dan bir tane alır, uygun olan yere yapıştırır ve koşarak 
grubunun başındaki arkadaşının eline vurarak arka 
sıraya geçer. Kartlar bitene kadar oyun devam eder. 

SAĞLIKLI BESLENELİM

3 RAKAMINI TANIYORUM OYUNU
Sınıfa bantlarla veya tahta kalemleriyle labirent 
çizilir. Labirentin başlangıç ve çıkış noktasındaki 
yola 3 rakamından oluşan küçük daireler, diğer 

yollara da farklı rakamlar yazılır. Başlangıç noktasın-
da üzerinde 3 rakamı yazan bir sepet vardır. Oyunu 

oynayacak çocuk 3 rakamlı daireleri toplayarak 
sepete koyar ve çıkış noktasına gelir. Çıkış noktasın-

da masanın üzerine çizilmiş daireler ve küçük 
parçalı oyuncaklar vardır. Çocuk her daireye 3 

oyuncak gelecek şekilde gruplama yapar ve oyun 
diğer çocuklarla devam eder.

“Çocuklarınızın evde oyun 
hamurlarıyla 3 sayısını 
yapmalarına rehberlik 
edin.” Notu ailelere 
gönderilir.

ÖNERİLER
“Kızılay Haftası” olduğu için yardımlaşmanın 
önemi hakkında çocuklarla sohbet edilerek 
kullanmadıkları oyuncakları ayırıp yardım 
kuruluşuna veya ihtiyaç sahibi okullara 
bağışlayabilecekleri söylenir.

“Çocuğa küçük şeylerden 
zevk almas�n� öğreten, ona büyük 

bir servet b�rakm�ş olur.” 
Etienne Gulson
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Sınıfın ortasına iki büyük ‘E’ harfiyle başlayan nesne (elma 
ve erik) çizilir ve çocuklar iki gruba ayrılır. Her bir nesne bir 
gruba ait diye çocuklara bilgi verilir. Tavana ipler yapıştırıla-

rak sarkıtılır ve uçlarına “E” harfiyle başlayan nesnelerle 
birlikte karışık nesneler iliştirilir. Müzik eşliğinde sınıfta 
dolaşarak dans edilir. Müzik durduğunda çocuklardan 

hızlıca asılı iplerdeki “E” sesiyle başlayan nesneleri bularak 
kendi gruplarına ait olan yerdeki resimlerin üstüne 

koymaları istenir. Oyun bu şekilde devam eder. Yerdeki 
resimleri ilk önce hangi grup tamamlarsa oyun onların 

galibiyetiyle sona erer.

Çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. Karşılıklı iki sandalye konur ve 
ortasına kalın bir şerit çizilir. Her bir sandalyenin önüne sekizer 

bardak konur. (Sabit durması için yere bantlayabilirsiniz.) 
Sandalyelerin yanına içinde renkli topların bulunduğu bir kutu 

konur. Çocukların kutu tarafında olan ayaklarına büyük pet 
kaşık, koli bandıyla yapıştırılarak sabitlenir. Çocukların ayakla-

rındaki kaşıklarla yanlarındaki kutudan mavi topları alarak 
önlerindeki bardaklara birer tane koymaları istenir. 8 bardağı 

mavi toplarla ilk önce tamamlayan 1 puan alır ve 
oyun sıradaki ikiliyle devam eder.

Büyük bir kolinin içi, öğrencilerin yardımıyla kesilmiş 
müsvedde kâğıtlarla doldurulur. Üzerinde kare, üçgen ve 

daire şekillerinin çizili olduğu eva parçaları çocuklara 
dağıtılarak çocuklardan şekilleri kesip içi kâğıt parçalarıyla 
dolu koliye atmaları istenir. Kolinin sağına ve soluna birer 
sandalyeyle birer kutu konularak çocuklar ikişerli gruplara 

ayrılır. İkili eşlerin her biri, bir sandalyeye oturarak ayaklarıyla 
koli içerisindeki üçgenleri bulur ve kendisine yakın olan 
kutuya bırakır. Oyun sonunda kutusunda en çok üçgen 
biriktiren çocuk 2, daha az üçgen biriktiren çocuk 1 sayı 

kazanır ve oyun diğer ikililere sıranın 
geçmesiyle devam eder.

e
E

9.MAVİ AVI
(Mavi Kavramı)

KAYIP ÜÇGEN
(Üçgen Kavramı)

TAMAMLA BENİ
(”E’’ Sesi Kavramı)
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Çocuklar iki gruba ayrılır. Gruplardan birine ‘yukarı’, diğerine 
‘aşağı’ adı verilir. Duvara mukavva veya istenilen malzemeden bir 

ağaç figürü asılır ve dalları ile gövde kısımlarına çift taraflı bant 
yapıştırılır. Plastik toplar sepete konularak iki grubun arasına 

bırakılır. Gruplardaki çocuklar arka arkaya yüzleri ağacın olduğu 
duvara dönük şekilde sıralanırlar. Öğretmenin komutuyla birlikte 

sıradaki çocukların her biri birer top alır ve yukarı grubundaki 
çocuk ağacın yukarısındaki bantlara, aşağı grubundaki çocuk 

gövdede bulunan bantlara topu isabet ettirmeye çalışır. Çocuk-
lar bir top attıktan sonra sıranın arkasına geçerler. Oyun sonunda 

bölgesine en çok top yapıştıran grup galip olur.

Çocuklara “sorumluluk” değerini barındıran kısa bir çizgi film 
izletilir ve o gün öğretmenin aldığı sorumluluktan bahsedilir. 
Öğretmen; çocuklara “Bugün okula gelirken bir arkadaşımın 

çantasını ve hırkasını ödünç aldım, yarın ona iade edeceğim. Bu 
süreçte ödünç aldığım çanta ve hırkaya çok iyi bakmalıyım, zarar 

görmelerini engellemeliyim.” diye açıklamalarda bulunur. 
Çocuklardan da sınıfta seçecekleri bir arkadaşlarıyla silgi ve 

kalemlerini değiştirmelerini ve ertesi güne kadar eve götürmeleri 
istenir. Ertesi gün çocuklar kendi sorumluluklarındaki eşyaları 

sahiplerine teslim ederler.

Bu haftanın “Atatürk Haftası” olmasın-
dan dolayı etkinlik ve oyunlarda 
kullanılacak müzikler veya maketler 
haftanın özelliğine göre seçilebilir ve 
uyarlanarak uygulanabilir.

ÖNERİLER
Atatürk Haftası hatırlatılarak “Atatürk konulu 
bir skeç bularak evde çocuğunuzla birlikte 
drama etkinliği yapmanız oldukça verimli 
olacaktır.” yazılı bir not çocukların yakalarına 
asılarak ailelere gönderilebilir.

“Öğretmenlik, ömür boyu sürecek
bir öğrenciliktir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

EMANETLER GÜNÜ
(Sorumluluk Kavramı)

TOP AĞACIM
(Yukarı-Aşağı Kavramı)

25



Çeşitli büyüklük ve ağırlıktaki toplar sınıfa getirilir. Çocuklara 
pipet verilir ve topları üfleyerek hareket ettirmeleri istenir. 
Hangi topların hareket ettiği gözlemlenir. Çocuklarla “Bir 

topun hareket etmediği (süngerden yapılmış top), bir topun 
az hareket ettiği ve bir topunsa hızlı hareket ettiğini gözlem-
ledik. Bunun nedeni topların ağırlıklarıdır. ’’denir.  Öğretmen 

önceden hazırladığı basit terazi düzeneğini çocuklara 
göstererek “Bu topların ağırlığını ölçmek için bir teraziye 

ihtiyacımız var.’’ der. Toplar sırayla terazinin kefelerine 
konulur.  Çocuklardan basit terazi düzeneğinin hareketlerini 

gözlemlemeleri istenir. Terazinin hareketine göre topların 
ağırlığı hakkında çocukların fikri alınır.

Pet tabakların orta kısmı kesilerek çemberler hazırlanır. 
Eva kâğıtlarından öğrenci sayısının üç katı kadar üçgen 

ve daire kesilir. Kesilen daire ve üçgenler yol oluşturacak 
şekilde yere dizilir. Öğretmen çember ve daire arasında-
ki farkı çocuklara anlatır. Tabaktan hazırlanan çemberler 
çocuklara dağıtılır. Çocuklara ‘’Şimdi siz bir arabadasınız 
ve elinizdeki çemberler de direksiyonunuz olacak, “yeşil 
ışık” dendiğinde yola çıkarak yerdeki üçgen ve daireleri 
toplayacaksınız, “kırmızı ışık” dediğinde duracaksınız.’’ 
denilerek oyuna geçilir. Yerdeki tüm şekiller toplanana 

kadar oyun devam eder.

IŞIK OYUNU
(Çember, Daire, Üçgen Oyunu)

ÜFLE SEYRET OYUNU
(Ağır - Hafif Kavramı) 

10.
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Yere gece ve gündüzü temsil eden resimler çizilir. 
Gece deyince çocuklardan Ay'ın etrafına gidip 

elleri ile yıldız öykünmesi yapmaları istenir. 
Gündüz deyince Güneş’in etrafına gidip ayaklarını 

koyarak Güneş’in ışınlarını yapmaları istenir. 
Bunlar şaşırtmacalı olarak yapılır. Güneşin 

ışınlarını başka nasıl yapabiliriz?  
Ay'ın etrafında başka nasıl yıldız olabiliriz? 

Şeklinde sorulara çocuklardan gelen cevaplara 
göre oyuna devam edilir.

GECE-GÜNDÜZ OYUNU

HİKÂYENİ OLUŞTUR
(Canlı-Cansız Kavramı)

KÖŞE OYUNU
(1,2,3 Rakamlarını Tanıma Oyunu)

Karton kutudan bir tane küp hazırlanır. Küpün üç tarafına cansız 
varlıkların fotoğrafları, üç tarafına canlı varlıkların fotoğrafları 

yapıştırılarak altı tarafı kaplanır. Çocuklar ‘’U’’ şeklinde oturtulur. 
Öğretmen tüm çocukların onu göreceği tarafa oturur. Elindeki 
küpü (zarı) çevirerek yere atar. Üste gelen fotoğraf çocuklarla 
beraber incelenir. Fotoğrafla ilgili sorular sorulur: Resimdeki 

varlığın adı nedir? 
Bu resimdeki varlık canlı mı, cansız mı? 

Nerde kullanırız? Nerde yaşar? 
Ne ile beslenir? vb. 

Soruların cevabı alındıktan sonra öğretmen fotoğraftaki varlıkla 
ilgili özgün bir hikâye anlatır. Küp sırayla tüm çocuklara verilir ve 

çevirmeleri istenir. Üste gelen fotoğraftaki varlığın canlı mı, cansız 
mı olduğu söylendikten sonra çocuklardan da fotoğrafla ilgili 

özgün bir hikâye anlatmaları istenir. Çocukların ilgisi 
doğrultusunda etkinlik devam ettirilir.

Kartondan büyük boy 1,2,3 rakamlarının şablonları 
kesilerek sınıfın üç köşesine (her köşeye bir sayı 

gelecek şekilde) yapıştırılır. Çocuklar sınıfın ortasına 
toplanır. Çocuklardan köşelerdeki sayıları inceleyip 

hangi sayı olduğunu söylemeleri istenir.
Çocuklara oyunun kuralları anlatılır “ ‘Bir’ dendiğinde 

bir köşesine, ‘iki’ dediğinde iki köşesine, ‘üç’ 
dediğinde hep beraber üç köşesine geçeceğiz, 

şaşıran oyundan çıkar.” denir ve oyuna geçilir. Tek kişi 
kalana kadar oyuna devam edilir. Kazanan alkışlanır.

Çocuklarla birlikte 
bahçeye çıkılıp 
canlı-cansız varlıklar 
gözlenebilir.

ÖNERİLER
“Anneciğim babacığım 
benimle taşları kullanarak bir 
oyun oynar mısınız?” yazılı 
not eve gönderilebilir.

Burrhus Frederic Skinner

“Eğitim, öğrenilen her şey 
unutulduktan sonra geriye kaland�r.” 
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KAYIP 4’LER
(4 Rakamı Oyunu)

GECE-GÜNEŞ
(Aydınlık - Karanlık Oyunu)

Etkinlikten önce öğretmen sınıftaki bazı 
nesnelerin üzerine 4 rakamını yazar. 

Üzerinde 4 rakamı olan nesneleri uygun 
yerlere saklar. Çocuklara sınıfı iyi gözlemleme-

leri ve sakladığı 4 rakamı yazılı nesneleri 
bulmalarını ister. Öğrencilerin zorlandığı 

yerlerde ipucu vererek öğrencilere 
yardımcı olur. 4 rakamını 

bulan öğrenciler alkışlanır.

Öğretmen sınıftaki çocuk sayısı kadar açıldığında 
güneş resmi olan, kapandığında gece resmi olan, 
açılıp kapanabilir bir resim kâğıdı yapar ve bunları 

çocuklara dağıtır. Çocukları yarım ay şeklinde oturtur. 
Çocuklardan aydınlık dediğinde güneş resmini 

göstermelerini, karanlık dediğinde gece resmini 
göstermelerini ister. Oyuna şaşırtmalar eklenerek 

oyun eğlenceli hale getirilir.

İNCE Mİ, KALIN MI?
(İnce - Kalın Oyunu)

Öğretmen sınıf zeminine ince ve kalın nesneleri içeren farklı 
fotoğraflar koyar. Çocukları ince ve kalın diye iki gruba ayırır. İnce 
grubun yerde ince nesneleri içeren fotoğrafları, kalın grubun da 
kalın nesneleri içeren fotoğrafları toplamalarını ister. Doğru bir 

şekilde en fazla fotoğrafı toplayan grup başarılı sayılır. Oyun 
bitiminde fotoğraftaki nesneler ve oyunla ilgili sohbet edilir.

Not: Fotoğraf sayısı grup sayısına göre seçilmelidir. En az 20, en 
çok 40 fotoğraf seçilmelidir. 

11.
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Her çocuğa belli sayılarda bloklar verilir. Her 
çocuk kendisine verilen bloklardan belli bir 

yükseklikte kuleler yapar. Kuleyi istenen şekilde 
bitiren çocuklar diğer arkadaşlarının da kulelerine 
yardım ederler. Kuleler tamamlanınca öğretmen 
çocuklara arkadaşlarına yardım etmenin nasıl bir 
duygu olduğunu sorar.  Yardım etmenin ne gibi 

faydaları olduğu konuşulur. 

MARŞ MARŞ
(İleri – Geri Oyunu)

YARDIMSEVER KULECİLER
(Yardımseverlik Değeri)

Öğretmen, çocuklardan aralarında biraz boşluk 
kalacak şekilde yan yana sıralanmalarını ister. 

Çocukların verilecek komuta göre hareket edecekleri-
ni belirtir. Öğretmen, çocuklara 2 adım ileri, 1 adım 
geri, 3 adım geri, 1 adım ileri gibi komutlar vererek 
çocukları yönlendirir. Yanlış yapan çocuk oyundan 
elenir. Sonraki aşamalarda oyunu zorlaştırarak ileri 

geri komutlarını tek seferde yapmalarını ister. 
Sonuna kadar oyunu başarıyla bitiren 

çocuklar alkışlanır. 

“Evde çocuklarınızla birlikte bir 
oyuncak seçip ihtiyaç sahibi 
çocuklara ulaştırmaya çalışabilir-
siniz.” notu ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
Sınıftaki ince ve kalın 
kalemler ayrı kutularda 
gruplanabilir.

Mevlana

“Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla 
�ş�ğ�ndan bir şey kaybetmez.”
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GÜLDÜR ARKADAŞINI
(Hareketli - Hareketsiz kavramları)

Çocuklara şeffaf pet bardaklar, mavi ve sarı parmak boyalar 
dağıtılır. Öğretmen kendi önüne de aynı materyalleri alır. 

Çocuklara, “Çocuklar küçük bir dere varmış. Resim yapmayı çok 
seven çocuklar derenin kenarında resim yapıyorlarmış. Çocuk-

lardan birisi yanlışlıkla mavi boya kutusunu yere düşürmüş. Mavi 
boya dereye akmış ve deredeki su mavi renge dönüşmüş. (Mavi 
parmak boya pet bardağın içine dökülerek karıştırılır.) Başka bir 

arkadaşı mavi renge dönüşen suya bakarken çok heyecanlanmış 
ve elindeki sarı boya kutusunu yere düşürmüş. Sarı boya da 

dereye akmış. (Sarı parmak boya da pet bardağın içine 
dökülerek karıştırılır.) Dere şimdi çok farklı bir renge dönüşmüş. 
Çocuklar şaşkınlıkla ‘yeşil renkli boya dökülmedi ama su yeşile 

dönüştü.’ demişler. Çocuklardan birisi ‘Demek ki mavi ve sarı 
renk karışınca yeşil renk ortaya çıkıyormuş.’ demiş. Çocuklar artık 

yeşil boyaları olmadığında hangi renkleri karıştırmaları gerek-
tiğini biliyorlarmış.” hikâyesi anlatılır. Hikâyeyi değerlendirmek 

için aşağıdaki sorular sorulur:
1) Suya hangi renk boyalar döküldü?

2) İki renk karışınca hangi renk ortaya çıktı.
3) Yeşil renkli başka neler biliyorsunuz?

4) Dere kenarında resim yapıyor olsaydınız neler hissederdiniz?
5) Dere kenarında ne çizmek isterdiniz?

YEŞİL RENK HİKÂYESİ

Çocukların istedikleri arkadaşlarıyla eş olmaları istenir. 
Eş olan çocuklardan birinin boynuna duran çocuk 

fotoğrafı, diğerinin boynuna dans eden çocuk 
fotoğrafı asılır. Müzik açılınca boynunda, duran çocuk 

fotoğrafı asılı olan çocuktan hareketsiz şekilde durması 
istenir. Boynunda dans eden çocuk fotoğrafı asılı olan 
çocuktan ise sürekli komik hareketler yaparak hareket-

siz duran arkadaşını güldürmesi istenir. Müzik 
durduğunda çocuklar boyunlarına asılı fotoğrafları 
değiştirerek oyunu tekrarlarlar. Bütün eşler oyunu 

oynayana kadar süreç devam eder.

12.
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NE OLDUĞUNU BUL
(Sert-Yumuşak Kavramları Oyunu)

RAKAMLARI TAŞI
(1, 2, 3, 4 Rakamları)

BİZ KÜÇÜK TAVŞANLARIZ
(Ritmik Sayma İçeren Oyun)

Sınıf iki gruba ayrılır. İki grup için sınıfın zemini de 
ikiye bölünür. Her bölüme birer masa konur. 
Zemine her çocuğa yetecek kadar “1, 2,3, 4”  

rakamlarının yazılı olduğu kartlar konulur. Gruplar 
sıraya geçerler. Öğretmenin komutuyla çocuklar 

yerden bir rakamını alıp zıplayarak masalarına 
taşırlar sonra zemine dönüp iki rakamını bularak 
masalarına zıplayarak taşırlar. Çocuklar üç ve dört 
rakamlarını da aynı şekilde masaya taşırlar. Dört 

rakamını da masaya taşıyan çocuk sıranın en 
arkasına geçer. Sıranın en önündeki çocuklar aynı 

şekilde oyuna devam ederler. Bütün çocuklar 
rakam örüntülerini tamamlayana kadar oyun 

devam eder. 

Bir kesenin içine sert ve yumuşak nesneler konulur. 
(Pamuk, tüy, elyaf, sünger, kumaş parçaları, taş, 

düğme, boncuk, blok oyuncak vb.) Bir etkinlik masası 
oluşturulur. Etkinlik masasına sırayla gelen çocuk-

ların gözleri bağlanır. Kesenin içinden nesneleri tek 
tek çıkaran çocuklar, nesnelerin sert mi, yumuşak mı 
olduğunu söyler ve nesnelerin ne olduğunu tahmin 

etmeye çalışırlar. Bütün çocuklar oyunu oynayana 
kadar oyun devam eder. Zorlanan çocuklara 

öğretmenleri rehberlik eder.

Çocuklarla birlikte çember olunur. Öğretmen 
çemberin içine girer, çocuklara yakın şekilde 

yürüyerek  
“Biz küçük tavşanlarız

Şu kırlarda koşarız
Haydi gel arkadaşım

Kaç adım zıplayalım?”
sözlerini ritmik şekilde söyleyerek çocuklardan 

birinin önünde durur. Çocuk öğretmenin önüne 
geçer ve çocuğun söylediği sayı kadar zıplanır. Şarkı 

tüm sınıf soruya cevap verene kadar devam eder. 

“Çocuklarınızla evdeki 
yeşil renkli nesneleri 
bulma oyunu oynaya-
bilirsiniz.” notu ailelere 
gönderilebilir.

ÖNERİLER
Bulaşık süngerlerine dört tane çöp şiş takılarak 
altlarına “1, 2, 3, 4” rakamları yazılır. Çocuklardan 
çöp şişlere altlarında yazan rakam kadar 
boncuk takmaları istenir. Bu etkinlikle birden 
dörde kadar olan sayıların tekrarı yapılabilir.

Neil Postman 

“Çocuklar göremeyeceğimiz zamana 
gönderdiğimiz, canl� mesajlard�r.”
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BALON TAŞIYORUM 
KARE ŞEKLİNİ ÖĞRENİYORUM

(Kare Şekli Oyunu)

ÇANTAM BOŞ MU? DOLU MU?
(Boş - Dolu Oyunu)

NE NEREDE 
(Alt-Üst Kavramı Oyunu)

Çocukların yere yan yana oturmalarına rehberlik edilir. Oyunu 
nasıl oynayacakları hakkında bilgi verilir. 10 adet orta boy renkli 

balonun üzerine kare şekli çizilerek balonlar sınıfın ortasına 
karışık olarak dağıtılır. Oyun başlama çizgisi oluşturulur. Bitiş 
kısmına da iki grup için birer çocuk seçilerek büyük birer çöp 
torbası verilip tutmaları sağlanır. Çocuklar dörderli çağırılarak 
ikili olarak eşleştirilir. Hareketli müzik eşliğinde üzerinde kare 
şekli olan balonları el ele tutuşup karınlarının ortasında yere 

düşürmeden başlama çizgisinden başlayarak bitiş noktasındaki 
torbaya götürmelerine rehberlik edilir. 5 adet balonu en hızlı 
şekilde taşıyan grubun kazanacağı belirtilir. Oyunu daha da 

eğlenceli hale getirmek için her dörderli grup için farklı taşıma 
metotları belirlenebilir. (Örn: alınlarının ortasında taşıma, 

arkalar dönük şekilde sırtlarının ortasında taşıma vb.)

Sınıfın uygun bir alanına çocuklar ile el ele tutuşula-
rak daire olunur. Dairenin ortasına çocukların okul 

çantalarının bazıları boşaltılıp, bazıları da dolu 
olacak şekilde karışık olarak dairedeki çocuk sayısı 

kadar yerleştirilir. Oyunu nasıl oynayacakları 
anlatılır. Öğretmen sınıfta herhangi bir müzik 

çalarken çocukların daire şeklinde dans etmeleri ve 
müzik durduğunda karışık olarak yerden herhangi 
bir çanta alarak sıra ile içlerine bakmadan dolu mu, 
boş mu olduğunu tahmin etmeleri sağlanır. Oyun 

birkaç kez tekrarlanır.

Sınıfın ortasına masa ve bir adet sandalye konularak altlarına, 
üstlerine farklı nesneler yerleştirilir. (Örneğin oyuncak bebek, sınıf 
terliği, açacak, kitap vb.) Oyun alanı sadece sandalye veya sadece 
masa ile de yapılabilir. Oluşturulan düzeneğin etrafında çocuklar 

ile el ele tutuşularak çember oluşturulur. Düzeneğin etrafında 
dönerken aşağıdaki tekerleme ritimli bir şekilde söylenilir:

“Altında üstünde altında üstünde
(çocuk ismi söylenir) (……………) Haydi, sen söyle

Kitap acaba nerede?”
 Kullanılan nesnelere göre tüm çocuklara sıra gelecek şekilde 

oyun devam ettirilir. Doğru cevaplayan çocuklar alkışlanır, 
bulmakta zorlanan çocuklar da yönlendirilerek doğruya ulaşma-

ları sağlanır. Bu şekilde çocuklar kavramları görerek öğrenir.

13.
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ANLATILANI BİL ÇEMBERİ TAMAMLA
(Doğruluk-Dürüstlük Değer Oyunu)

BAYRAĞINI TAK OYUNU KAZAN
(İnsanın Büyüme Aşamaları Oyunu)

Sınıfın zeminine eşit aralıkta iki adet hulahop yerleştirilir, 
birinin etrafına üzerinde yıldız şekillerinin ve 1’den 6’ya kadar 
rakamların bulunduğu 6 adet a4 kâğıdı veya kart, diğerine de 
üzerinde kalp şekli bulunan çıktılar eşit aralıklar ile yerleştiri-
lir. Orta boyutta üzerinde karışık halde yıldız ve kalp şekilleri-

nin bulunduğu bir zar hazırlanır. Tekerleme ile iki çocuk 
seçilir. Bir çocuk yıldızlı olanda diğeri de kalpli olanda 

yarıştırılır. Oyunun kuralları açıklanır. Atılan zarda gelen 
şekilde bulunan çocuk soruya cevap verir; bilirse 1’den 

başlayarak bir sayı ilerler, bilemez ise yerinde bekler. Kim 
önce 6’ya gelirse oyunun kazananı olur. Sorular şu şekilde 
hazırlanabilir: Kısa bir durum anlatılır bunun doğruluk ve 

dürüstlükle ilgili olup olmadığı sorulur. Sorular değiştirilebilir, 
arttırılabilir.   (Örneğin, Ali Ahmet’ten okula arabasını getirme-
sini ve birlikte oynamak istediklerini söyledi. Ahmet de kabul 
ederek arabasını okula getirdi. Bu durumda Ahmet doğru ve 

dürüst davranmış mıdır, davranmamış mıdır? vb.)Tüm 
çocukların oyuna katılmasına rehberlik edilir.

Sınıfa yarışmalı oyun için iki grup yarışacak şekilde parkur 
hazırlanır. Köpük bardakların üzerine bebek-çocuk-yetiş-

kin-yaşlı resimleri çizilir veya çıktı olarak yapıştırılır. İki 
masaya bardaklar sabitlenir. Ayrıca bardakların üzerine 
geçirilebilmek için çöp şişlerle veya pipetlerle bardakla-
rın üzerinde bulunan resimlerin aynılarından bayraklar 
hazırlanır. İki masanın önüne sıralı bir şekilde üzerinden 

zıplanabilecek çizgiler çizilir. Masaların önüne çocuklar iki 
grup olarak sıralanır, sıranın başındaki çocuk başlama 

komutu ile çizgilerin üzerinden zıplayarak bayrakları aynı 
resimli olan bardakların tepelerine takarak sıranın en 

arkasına geçer. En hızlı bitiren grup kazanır. Bu oyun ile 
birlikte büyüme aşamaları öğrenilir, eşleştirme 

becerileri desteklenir.

Her aileden bebek, çocuk, yetişkin ve 
yaşlı ile ilgili aile fotoğrafları istenerek 
çocuklarla sınıfta incelenebilir. Büyüme 
aşamaları konuşularak çocukların 
ailelerini daha yakından tanımaları 
sağlanabilir.

ÖNERİLER
“Doğruluk ve dürüstlüğü anlatan bir 
hikâye kitabı alarak evde hep birlikte 
okuma saati yapın. Hikâyeden sonra 
kitap kritiği yaparak sohbet edin.” notu 
ailelere gönderilebilir.

Dostoyevski

“Ruhunuzu iyileştirmek için, 
çocuklarla vakit geçirin. ” 
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O gün sınıfta kardan adam sanat etkinliği yapılacağı 
söylenerek kış ve karla ilgili sohbet edilir. Etkinlik 

bitiminde her çocuktan kendi kardan adamına isim 
vermesi istenir. Daha önceden yapılmış sarı bir 
güneş, seçilmiş çocuğun eline verilir ve kardan 
adamların yanına yaklaştıkça kardan adamların 
eriyerek yere düşmesi gerektiği anlatılır. En sona 
kalan kardan adam alkışlanır ve o öğrenci güneş 

olarak seçilip oyun devam ettirilir.

KIŞ MEVSİMİ

“I” sesi ile başlayan nesne, yiyecek, eşya, isim, hayvan 
fotoğrafları duvarlara asılarak sınıf içi farkındalık 

oluşturulur. Öğretmen bir hikâye anlatmaya başlar ve 
sırasıyla bir öğrenci ismi ve asılan fotoğraflardan bir 

nesne ismini hikâyede geçirerek o çocuğun fotoğrafın 
altına geçmesini sağlar. Tüm çocukların isimleri ve “I” 

sesli harfe sahip nesneler söylendikten sonra oyun başa 
döner. Bu süreçte ismini kaçıran veya fotoğrafı bulama-

yan öğrenci oyun başa dönene kadar bekletilir.

14.

ı

I
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Sınıf zeminine 2 büyük parça kumaş serilir. Parçalardan 
birisi saten, ipek tarzı kaygan bir kumaştır. Diğeri pütürlü 

ve kaygan olmayan çizgili kadife, keçe gibi bir kumaş 
olmalıdır Çocukların kumaşlara dokunmaları ve çıplak 
ayakla üzerinde yürümeleri sağlanır. Hangisinde daha 

rahat yürüdükleri, neler hissettikleri, hangi zemini daha 
çok sevdikleri, söylemeleri istenir.

KAYGAN-PÜTÜRLÜ KAVRAMI

DÜĞMELİ ÜÇGEN VE 
KARE OYUNU

Sınıftaki masalar iki bölüm şeklinde gruplandırılır ve 
ortalarına düğmeler konulur. Masaların üzerlerine 

küçük küçük kareler ve üçgenler çizilir. Öğretmenin 
komutu şöyle olur: “Kareler masası dendiğinde tüm 
çocuklar kare masadaki düğmeleri kare şekillerinin 

üzerlerine yerleştirmeye başlamalı. Üçgenler masası 
dendiğinde ise aynı işlemi üçgenler masası için 

yapmaya çalışmalısınız.”  Tüm şekiller düğmelerle 
kaplandığında oyun tamamlanmış olur. Masalar 

temizlenip oyun tekrar edilir.

KİRLİ TEMİZ OYUNU
Öğretmen önceden bazı plastik tabakları kirli bir 

görüntü oluşturmak amacıyla siyah renge, bazılarını 
gri renge boyar. Bazılarını ise temiz görüntü vermek 

için beyaz bırakır. Sınıfın çeşitli yerlerine dağıtır. 
Seçtiği öğrenciye komut vererek oyunu başlatır. “3 

adet kirli tabak topluyoruz, 2 adet temiz tabak 
topluyoruz.’’ biçiminde oyunu yönlendirir. En 

sonunda bütün tabaklar temizler ve kirliler olarak 
gruplandırılır ve sayılır.

Kış mevsimi ile 
özdeşleşen sahlep ve 
kestane eşliğinde 
sohbet edilebilir.

ÖNERİLER
Kış uykusuna yatan 
hayvanlar araştırılıp, 
öğrenilir. Özellikleri 
hakkında beyin 
fırtınası yapılır. Prenses Diana

“Sar�lmak çok iyi gelir, 
     özelliklede çocuklara.”
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İki tane 5 rakamı bir kartona yazılarak yapboz gibi 
parçalara ayrılır. Çocuklar ikiye bölünür ve her 

gruptan iki yarışmacı seçilir. Bir parkur  hazırlanır. 
Puzzle parçaları 1. yarışmacının yanına bırakılır. Bir 
metre ilerisine hulahop, hulahobun da bir metre 
ilerisine bir masa yerleştirilir. Yarışmacılardan biri 
yapbozun yanında diğeri de karşıdaki masanın 

yanında bekler. Öğretmen komut verince 1. 
yarışmacı yapbozları hulahobun içerisine atmaya 
çalışır. Diğer yarışmacı da hulahobun içerisindeki 

parçaları alıp masada birleştirmeye çalışır. 5 
rakamını ilk kim tamamlarsa oyunun galibi olur.

5 RAKAMINI ÖĞRENELİM

Çocuklar arasından üç kişi seçilir. Birinin gözü bağlanır. 
Biri gözü bağlananın elinden tutar ve bu iki kişi sınıfın 

dışarısına çıkarılır. Sınıfta kalan diğer çocuk da bir 
oyuncak saklar. Saklama işlemi bittikten sonra dışarıdaki 
arkadaşlarını çağırır ve gözü bağlı olan çocuk yanındaki 
arkadaşına duyduğu güvenle onun komutlarına uygun 

hareket ederek saklanan oyuncağı bulur.

ÖRÜNTÜ OLUŞTURALIM
Öğretmen üzerinde değişik şekiller ve renkler 

bulunan örüntü kartları hazırlar. (örneğin kare-üç-
gen-daire-kare-üçgen daire, kırmızı-sarı-turuncu vs.) 
Oynanacak masaya da hazırladığı kartlardaki şekiller 

ve o renklerde oyuncaklar bırakır. Sayışarak iki 
öğrenci belirlenir. Öğretmenin elindeki kartlardan 
bir tane seçip masanın üzerindeki malzemelerle o 
şeklin aynısını yapmaya çalışırlar. Örüntüyü önce 

bitiren çocuk galip seçilir.

15.

ELİMDEN TUT
(Güven Değeri Oyunu)
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Öğretmen çocukların yarım ay şeklinde minderlere 
oturmasını ister. Elinde kuru fasulye ve  filizlenmiş  
fasulyeyle (Çomak kukla da yapılabilir.)  çocukların 

karşısına geçer. Filizlenmiş fasulyeyi alır:
“Merhaba çocuklar, 

Ben önce bir fasulye tanesiydim. (kuru fasulye veya 
kuklası gösterilir.) Meraklı çocuklar benimle bir deney 

yapmak istediler ve beni iki pamuğun arasına koydular. 
Suyumu verdiler, güneş almamı sağladılar ve sonra yavaş 
yavaş büyümeye, filizlenmeye başladım. Daha sonra da 
meyvelerimi vermeye başlayacağım. Ama benim canım 

çok sıkıldı ve gelip sizinle bir oyun oynamak istedim. 
Kimler benimle oynamak ister?” 

Alınan cevaplardan sonra şöyle der:
“Size oyunumu anlatayım fasulye dediğim zaman benim 

tohum halimi alacaksınız. (Çocukların cenin pozisyonu 
almaları sağlanır.) Büyüdü dediğim zaman da 
kalkacaksınız. Şaşıranı oyundan çıkarıyorum.” 

Oyun bu şekilde oynanır. 

VÜCUDUMUZU TANIYALIM 
Sınıf ikiye ayrılır ve her gruptan dörder kişi seçilir. 

Öğretmen siyah çöp poşetinin üzerine beyaz kâğıda 
çizilmiş iskelet şeklini keserek yapıştırır. Hazırlanan 

poşetleri kenar kısımlarından kollar geçecek şekilde 
keser ve rakip iki çocuğa giydirir. Daha önceden 

hazırlanmış olan kutunun içerisindeki küçültülmüş 
strafor köpüklerinin içerisine kollar, ayaklar, gövde 
ve baş kısımlarından oluşan parçalar yerleştirilerek 

saklanır. Kutunun kenarına da karşılıklı iki kişi 
sandalyede oturarak ayaklarıyla köpüklerin arasında-

ki parçaları bulup arkadaşına verir. Arkadaşı da 
parçaları iskeletin üzerine uygun yere yapıştırır.

“Çocuğunuzla fasulye 
deneyi yaparak 
büyüme aşamalarını 
gözlemleyebilirsiniz.” 
notu ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
“Çocuğunuzun kendine güven duymasını 
sağlayın. Bununla ilgili topluluk önünde 
şiir okutabilirsiniz, hikâye anlattırabilirsiniz 
veya bir tiyatro grubuna kaydını yaptırabi-
lirsiniz.” notu ailelere gönderilir. Ann Londers

Çocuklar�n�z� başar�l� yapacak olan onlar için 
yapt�klar�n�z değil, onlara kendileri için yapmay� 

öğrettikleriniz olacakt�r.

FASULYEM BÜYÜDÜ
(Önce-Sonra)
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Çocuklar halka oluşturacak şekilde dizilirler. Çocuklara 
sırayla kırmızı, sarı ve turuncu isimleri verilir. O renkten 
yapılmış kalpli eva (veya eldeki herhangi bir malzeme) 

parçaları boyunlarına takılır. Çocuklara turuncuyu oluştur-
mak için sarı ve kırmızı renklerine ihtiyaç olduğu söylenir. 

Turuncu renk hakkında biraz konuşulur. Turuncular ayrı bir 
yere, aralarında boşluklar olacak şekilde sıralanırlar. 

Öğretmen “Turuncuya çatı ol!’’ dediğinde bir sarı ve bir 
kırmızı rengin turuncunun yanına gelip el ele tutuşarak 

turuncuyu ortalarında bırakmaları sağlanır. Oyun hatasız 
bir şekilde yapılana kadar devam eder.

Öğretmen, duyu organlarına birer yapışkanlı kâğıt 
takmış şekilde sınıfa girer. Çocuklarla duyu organları 
hakkında konuşur. Çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. 

İkililerden birine A diğerine B ismi verilir. Öğretmen A 
ismindekilere yapışkanlı kâğıt dağıtır. A ve B’lerin 

karşılıklı oturmaları sağlanır. Öğretmenin müzik açmasıy-
la A’lar, B’lerin duyu organlarına yapışkanlı kâğıt 

yapıştırmaya başlar. Öğretmen müziği kapatınca herkes 
durur. A’lara hangi duyulara yapışkanlı kâğıt taktıkları 

sorulur ve en çok doğru takanlara 1 puan verilir. Bütün 
A’lara söz hakkı verildikten sonra oyun, B’lerin A’lara 

yapışkanlı kâğıt takmasıyla aynı formatta devam eder.

Çocuklar beşerli gruplara ayrılır.  Gruplar yan yana grup içindekil-
er arka arkaya sıralanır. Her grubun en önünde duran çocuğa bir 

hulahop veya içinden geçebileceği bir çember verilir. Öğret-
menin komutuyla ilk gruptaki öğrenci 5 diyerek hulahobundan 
geçer ve hulahobu arkasındakine verir o da 4 diyerek geçer bir 

arkasındakine  verir, diğeri  3, diğeri 2, diğeri 1 der ve oyun 5’ten 
geriye saymayı etkin kılarak ilerler. Çocuklardan biri sıralamayı 
şaşırırsa oyun hemen diğer gruba geçer. Eğer şaşırmazlarsa 1 

puan alırlar ve oyun sırasıyla diğer gruplara geçerek devam eder.

16.
TURUNCU ÇATIM
(Turuncu Kavramı)

HULAHOP ZAMANI
(5’ten Geriye Sayma Kavramı)

BİL BAKALIM
(Duyu Organları Kavramı)
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Çocuklarla birlikte legolarla 3 renkten (kırmızı, sarı, 
mavi) oluşan bir kule yapılır. En alta kırmızı, orta kata 
sarı, en üst kata mavi legolar dizilir. Çocuklarla renk 

tekrarı yapıldıktan sonra arka arkaya sıralanan çocuk-
lardan sırası gelene aşağıdaki sorular sorulur:

- En alttaki legonun rengini söyleyebilir misin? (Veya en 
alttaki legoya dokun.)

- Ortadaki legonun rengini söyleyebilir misin? (Veya 
ortadaki legoya yapışkanlı kâğıt yapıştır.)

- En üstteki legonun rengini söyleyebilir misin? (Veya 
en üstten bir lego alıp bana getir.)

 Böylece gerekli kavramlar doğru bir şekilde söylenene 
kadar oyun devam ettirilir.

Çocuklar iki gruba ayrılır ve grup içindekiler arka 
arkaya sıralanır. Gruplardan birinin önüne ters, düz, 

sağa dönük, sola dönük ayak şeklinde  keçeleri 
yapıştırılmış olan uzun bir bez veya istenilen başka 
bir malzeme konur. Diğer grubun önüne ise birer 

adım atacak mesafelerle sıralanmış ayak şekilli 
keçelerin yapıştırıldığı bir bez parçası konur. Öğret-
men grupların karşısında bez parçalarının arasında 

durur ve müzik açarak başla komutu verir. Öğrenciler  
sırayla ayak izlerini takip ederek öğretmene yetişip 
eline “çak” yapar ve yerine oturur. Müzik bittiğinde 

hep birlikte halka şeklinde oturulur ve ayak izlerinin 
basit şekilde dizilmiş olduğu bez parçasından geçen 

gruptakilerin daha çok “çak” yapmalarının sebebi  
“Çünkü kolaydı, hızlıca ilerlediler.” diye açıklanır. 

Diğer grubun üyelerinin neden daha az “çak” 
yaptıkları “Çünkü adımlar zordu, yavaş ilerleyebildi-
ler.” şeklinde açıklanır böylece  kolay ve zor kavramı 

karşılaştırılarak verilir.

ÖNERİLER
“Mümkün olduğunca günlük yaşamda 
kullandığınız (Üstteki havluyu verebilir misin? 
5’ten geriye sayana kadar kapıya dokunur 
musun?) gibi kavramları çocuklarınıza tekrarla-
tabilirsiniz.” yazılı not ailelere gönderilir.

Ailelere “Anneciğim, babacığım; 
bu hafta öğrendiğim kavramları 
her gün tekrar yapıp pekiştirmem 
size bağlı.” yazılı not gönderilir.

“Hiçbir anne ve baba, 
çocuğuna güzel bir eğitimden 
daha iyi bir miras b�rakamaz.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

HAYDİ ÇAK YAPALIM!
(Kolay-Zor Kavramı)

SÖYLE BAKALIM NEREDEYİM?
(Alt-Üst-Orta Kavramı)
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Eva kâğıdından sarı, mavi, kırmızı, turuncu ve mor dikdört-
gen şekilleri kesilerek masanın üstüne konulur. Çocukların 
dikdörtgenlere bakmaları ve hangi renk dikdörtgenlerin 
olduğunu akılda tutmaları istenir. Çocuklardan biri ebe 

seçilerek gözleri kapatılır ve dikdörtgenlerden biri saklanır. 
Ebenin gözleri açılır ve hangi renk dikdörtgenin saklandığını 
tahmin etmesi istenir. Bilmezse ipucu verilir. Oyun tüm sınıf 

sırayla ebe seçilerek devam ettirilir.

Çocukların çember şeklinde oturmaları sağlanır. 
Öğretmen eline bir sepet alır. Sepetin  içine çocuk sayısı 

kadar  1,2,3,4,5 rakamlarının yazılı olduğu kartlardan 
koyar. 1’den 5’e kadar sayılır. Sayma sırasında sepet 

elden ele dolaşır. 5 sayısı söylendiğinde sepet kimdeyse 
o çocuk, sepetin  içinden bir sayı kartı alır. Aldığı sayının 
kaç olduğunu yüksek sesle arkadaşlarına söyler. Sepet 

tekrar elden ele dolaşır ve saymaya devam edilir. 
Oyunun sonunda her çocuk sepetin içinden sayı kartı 

çekmiş ve çektiği karttaki sayının kaç olduğunu 
arkadaşlarına söylemiş olur.

Koliden çerçeve şeklinde içi boş olacak bir televizyon yapılır 
ve asılır. Gönüllü olan çocuklardan tek tek televizyonun 

arkasına geçip haber spikeri gibi haber sunmaları istenir.
Bu oyun bir süre sürdükten sonra özgüven hakkında bilgi 

verilerek çocuklara “Az önce sizinle özgüven oyunu oynadık 
ve hepiniz özgüvenli çocuklar olarak televizyona çıkıp bize 
haber sundunuz.” denilerek özgüven kavramı öğrencilerin 

zihninde oluşturulmuş olur.

17.
HANGİSİ YOK OYUNU

(Dikdörtgen Şekli)

SPİKER SENSİN OYUNU
(Özgüven Değeri)

SEPET KİMDE KALDI OYUNU
(1, 2, 3, 4, 5 Rakamları)
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Oyuna başlamadan önce sınıfın zeminine renkli 
bant kullanılarak bir başlangıç çizgisi çizilir. Öğren-

cilerden  tek sıra halinde başlangıç çizgisinin 
arkasına dizilmeleri istenir.  Başlangıç çizgisinin ön 
tarafına iki sepet aralıklı olarak konur. (Biri çizgiye 
yakın, diğeri daha uzak olacak şekilde.) Başlangıç 

çizgisinin üstüne içinde sarı ve kırmızı topların 
bulunduğu bir sepet konulur. Öğrencilere “Sarı 

toplardan birini alıp size yakın olan sepete, kırmızı 
toplardan birini de size (çizgiye) uzak olan sepete 

atacaksınız.” denilir. Her iki topu atan öğrenci 
sıranın en arkasına geçer ve sıra ikinci çocuğa 

geçer, bütün sınıf oynayana kadar 
oyun devam ettirilir.

DUYU ORGANLARIM VE DUYGULARIM 
(Drama Ve Oyun)

TOPU HEDEFE AT OYUNU
(Uzak-Yakın)

Çocuklardan ayağa kalkmaları ve sınıf içinde yürümeleri  istenir. 
Çocuklar yürümeye ve serbestçe hareket etmeye başladıktan belirli 

bir süre sonra durmaları istenir. Çocuklara aşağıdaki yönergeler verilir:
“Babanız sizi lunaparka götürüyor. Heyecanlı bir şekilde yürüyün.”  

“Sokakta yürürken karşıda seni korkutan bir hayvan var. Korkmuş gibi 
yürüyün.” 

“Öğle yemeği hazırlanmış ve çok acıkmışsın, karnın gurulduyor. 
Acıkmış gibi yürüyün.”

“Arkadaşın izinsiz oyuncağını aldı. Çok öfkelendin. Öfkelenmiş gibi 
yürüyün.”

“Doğum gününüz ve babanız en sevdiğiniz oyuncaktan almış, çok 
mutlusunuz  mutlu gibi yürüyün.”

“Sokakta geziyorsunuz ve bir tavuk gördünüz, çok şaşırdınız. Şaşırmış 
gibi yürüyün.” 

“En sevdiğiniz arkadaşınız başka bir şehre taşındı. Çok üzgünsünüz, 
üzgün gibi yürüyün” 

Bu yönergeler sırasında çocukların fotoğrafları çekilir.
Şimdi de  birlikte bir oyun oynayacakları söylenir. Çocuklara herkesin 

müzik eşliğinde yürüyeceği ve dans edeceği söylenir. Müzik 
durduğunda hangi duyu organı söylenirse ona dokunup o duyu 

organın görevini söylemeleri istenir. (Dilimizle tat alırız, burnumuzla 
koklarız vb.) Öğretmen, müziği açar ve sırayla “burun, göz, kulak, dil, 
ten” diyerek  çocukların tüm duyu organlarına dokunmalarını ve ne 

işe yaradığını söylemelerini sağlar.
 

Sayı kavramı ile ilgili 
eğitici bir video 
izletilebilir.

ÖNERİLER
“Anneciğim, babacığım, evdeki 
eşyaları inceleyip hangilerinin 
dikdörtgen şeklinde olduğunu 
bulmama yardım eder misin?” 
notu ailelere gönderilebilir.

“Çocukta ruh ve beden eğitimi ve 
gelişimi beraber yürütülmelidir.”

İbn-i Sina
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İnsan iskeleti, büyük bir kartona resmedilir. Ayrı bir 
karton üzerinde iskelet parçalarının kalıpları çıkarılır. 1 

su bardağı tuz, 1 su bardağı su, iki su bardağı un  ve 
beyaz akrilik boya karıştırılarak tuz seramiği hamuru 

çocuklarla birlikte yoğrulur.  Çocuklara kemik 
parçalarının kalıpları dağıtılır. Tuz seramiğinden parçalar 

alan çocuklar, kalıpları doldurarak kemiğin şeklini 
oluştururlar. Oluşturulan kemik şekilleri tepsiye dizilir ve 
150 derece fırında yarım saat pişirilerek kemik şekillerin-

in sertleşmesi sağlanır. Diğer gün kartona resmedilen 
insan iskeleti sınıfta bir masanın üzerine konur. Tuz 

seramiğinden hazırlanan kemik parçaları yere dağınık 
biçimde yerleştirilir. Çocuklar, müzik eşliğinde kemik 
parçalarını yerden alıp iskelet resminde uygun yere 

yerleştirerek iskelet sistemini oluştururlar. Tüm çocuk-
ların katılımını sağlamak için oyun birkaç grupla ve 

birkaç kere tekrarlanarak oynanabilir.

Öğretmen Kurbağa, köpek ve tavşan çomak kuklaları hazırlar. Önce eline 
kurbağa kuklasını alır:

Kurbağa: 
- Çocuklar, merhaba. Beni tanıyor musunuz? Ben bir kurbağayım. Bunlar 
da benim en yakın arkadaşlarım. (Tavşan ve köpek kuklalarını gösterir.) 

Onlarla tanışmak ister misiniz?”
Gelen cevaplar doğrultusunda:

Köpek: 
- Merhaba çocuklar, ben köpek.

Tavşan: 
- Merhaba çocuklar, ben de tavşanım.

Kurbağa: 
- Biz üçümüz geçen gün saklambaç oynarken bir şey fark ettik. Bende bazı 
farklılıklar vardı. Tavşanda ve köpekte olan ama ben de olmayan bir şeyler. 

Şimdi size önümüzü dönelim, bakalım bulabilecek misiniz? (Çocukların 
cevapları dinlenir) Evet, doğru bildiniz, benim kulaklarım yok.

Kurbağa: 
- Şimdi, size arkamızı dönelim belki diğer farklılıklarımı da bulabilirsiniz. 

Evet, bunu da bildiniz. Benim arkamda bir kuyruğum yok. Köpek ve 
tavşanla beraber oyun oynarken şöyle bir şarkı söyledik:

- Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede?
- Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede
- Ku vak vak, ku vak vak,  kuvak kuvak kuvak

- Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede?
- Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede

- Ku vak vak, ku vak vak, kuvak kuvak kuvak.

- Farklılıklarımız bazen çok güzel oluyor. Bakın bu farklılıklarım sayesinde 
bu şarkıyı yazabildik. Şarkıyı hep beraber söyleyelim mi?

Kukla gösterisinden sonra hikâye aşağıdaki sorularla değerlendirilir:

1. Hikâyede hangi karakterler vardı?
2. Önden bakınca kurbağada hangi farklılığı gördünüz?

3. Arkadan bakınca kurbağada hangi farklılığı gördünüz?
4. Sizin de bazı farklılıklarınız var mı?

5. Farklılıklarınızla ilgili ne hissediyorsunuz?

18.

İSKELET SİSTEMİM

FARKLIYIM
(Önünde Arkasında)
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Öğretmen, sınıfı 2 gruba böler. 1. grup kapılar, 2. 
grup kişilerdir.

1. gruptaki kişilerden ellerini havada birleştire-
rek kapı görüntüsü oluşturmaları istenir. 

Öğretmenin komutu açık olunca “kişiler grubu” 
hızlıca kapılardan geçmeye çalışır. Öğretmenin 
komutu kapalı olunca kişiler donarak beklerler. 

Kişiler kapılardan geçerken kapalı komutu 
verilirse arada sıkışmış olanlar oyundan çıkar.

Sınıf altı kişilik ikişerli gruplara ayrılır. Her grup kendi 
içinde bir rakamla isimlendirilir. Öğretmen hangi grubu 

söylerse o gruplar ortak belirledikleri bir hareketi yaparlar.
Örnek:

5. Grup 5 kez göz kırpar.
4. Grup 4 kez zıplar.

3. Grup 3 kez miyavlar.
6. Grup dendiğinde ise tüm gruplar alkışlar.

Oyun alanının duvarına çocukların boy hizasından biraz 
yukarıya kare, daire ve elips şekillerinin çizili olduğu fon 

kartonları yan yana asılır. Zemine de tebeşirle ya da pastel 
boya ile bu geometrik şekil belirli aralıklarla çizilir. Çocuklar 
oyun alanına alınarak tek sıraya girmeleri istenir. Sıra ile her 

çocuğa top verilir. Topu eline alan çocuktan duvardaki 
şekillerden birisine vurması istenir. Atılan topla hangi şekli 

vurduysa hemen oyun alanındaki zemine çizilen şekillerden 
aynı şekli bulup içine girer. Tüm çocukların atış yapmalarına 

imkân sağlanır. Sınıfta 2 farklı grup oluşmuş olur. En çok 
hangi şekilde çocuk varsa o grup alkışlanır.

ÖNERİLER
“Evdeki malzemeler 
kullanılarak 6’lı grupla-
ma çalışmaları yapınız.” 
notu ailelere gönderilir.

“Çocuklarınıza farklı yönergeler vererek 
(Televizyonun önündeki kumandayı verir misin? / 
Kapının arkasındaki oyuncağı sepetine koyabilir 
misin? vb.) önünde ve arkasında kavramını 
pekiştirebilirsiniz.” notu ailelere gönderilir. Hz. Ali (r.a.)

SAYIN KADAR YAP
(6 Rakamı Oyunu)

ŞEKLİ VUR
(Kare - Dikdörtgen Şekli)

AÇIK-KAPALI

“Çocuklar�n�zla 7 yaş�na kadar oynay�n,
15 yaş�na kadar onlarla arkadaş olun,
15 yaş�ndan sonra ise istişare edin.”
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Çocuklarla birlikte bir çember oluşturulur. 
Öğretmen çocuklardan birinin önünde durup 
onun kapısını çalar gibi yaparak “Tık tık tık tık. 
Merhaba Ayça, ben Ömer’in evini kaybettim. 

Beni Ömer’in evine götürür müsün?” der. 
Çocukla kol kola girerek evi kaybedilen çocuğun 

yanına kadar gidilir. Öğretmen bu sefer o 
çocuğa, başka bir çocuğun evini kaybettiğini 

söyler. Hep beraber sıraya geçilip diğer çocuğun 
yanına gidilir. Sınıfın tamamının evi bu şekilde 

bulunana kadar oyun devam eder.

ARKADAŞLARINI HATIRLA

RENGİNİ KAYBEDEN ÇİÇEK
(Mor Rengi)

ÇORAPLARI AS
(Tek-Çift)

Asetat kâğıdından bir çiçek kalıbı çıkarıp o kalıbı pipete zımbalayarak çomak 
kukla hazırlanır. Bir mavi, bir de kırmızı çiçek kalıbı çıkarıp bunlar da pipetle 
çomak kuklaya dönüştürülür. Kukla sahnesinin kenarına mavi boya, kırmızı 

boya ve fırça konulur. Sonra çocuklara şöyle bir kukla gösterisi yapılır.
Şeffaf kukla: 

- Bana bakar mısınız, benim rengim ne? 
- Evet, gördünüz mü söyleyemediniz. Çünkü benim bir rengim yok. 

- Çok üzgünüm ormanda gezintiye çıkacağım. 
(Sahneye kırmızı çiçek çıkar.) 

- Aaa! Gördünüz mü, bir çiçek. Rengi ne kadar da güzel, bu çiçeğin rengini 
biliyor musunuz? 

- Demek kırmızı, ne kadar da güzel görünüyor. Ben de kırmızı olabilir miyim 
sizce?

- Şuradaki boyalarla kendimi boyasam ve kırmızı olsam çok güzel olurum 
değil mi? (Şeffaf kukla kırmızı parmak boyayla boyanır.) Nasıl görünüyorum 

sizce? Evet, ben de çok beğendim artık kırmızı bir çiçeğim. 
(Sahneye mavi çiçek çıkar.) 

- Aaa! Ne kadar da güzel bir çiçek. Onun rengini biliyor musunuz? Mavi mi? 
Ne kadar da harika görünüyor. Kendimi birazda mavi renkle boyasam mavi 

olabilir miyim? (Şeffaf kukla birazda mavi boyayla boyanarak mor renkli 
olması sağlanır.) 

- Ne kadar da güzel oldum. Biraz kırmızı sürdüm, biraz mavi sürdüm yepyeni 
bir renk oldum. Benim rengimin adını biliyor musunuz? Rengimin adı mor. 

Kırmızı ve mavi birleşince mor çıktı ortaya. Yeni rengim kırmızıdan da 
maviden de güzel. Bakın bana,  benim adım mor çiçek. Beğendiniz mi yeni 

rengimi? Şimdi sınıfınızdaki mor çiçekleri toplar mısınız?
Gösterinin ardından öğretmenin önceden hazırlamış olduğu farklı renklerde-

ki çiçek kalıpları yere atılır. Müzik eşliğinde çocukların yerdeki mor renkli 
çiçekleri toplamaları istenir.

Bir gün önce velilerden ikişer çift çorap istenir. Çocuk-
ların evden getirdikleri çoraplarla çorap asma oyunu 

oynanır. Sınıftaki üç sandalyenin arasına iki ayrı ip gerilir. 
Sınıf iki ayrı gruba ayrılır. Çoraplar iki gruba paylaştırılır. 

İplerin yaklaşık beş metre gerisine başlangıç çizgisi 
çizilir. Çizgilerin önüne çoraplar dağınık biçimde tek tek 
konulur. Müzikle birlikte çoraplar eşleştirilip ipe mandal-
la asılır. Müzik durunca her grubun kaç çift çorap astığını 

sayarak ritmik sayma çalışması yapılır.

19.
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Çocuklara hoşgörünün ne demek olduğu, hangi durumlarda 
hoşgörülü davranmak gerektiği anlatıldıktan sonra çocukların bir eş 
seçerek iki kişilik gruplar oluşturmasına rehberlik edilir. Grupların her 

birisi için çatışma yaşanan durum görselleri gösterilir. Görseller:
• Bir oyuncağı çekiştiren iki çocuk görseli.

• Sırada arkadaşının önüne geçmeye çalışan bir çocuk görseli.
• Arkadaşının boya kalemlerini zorla almaya çalışan çocuk görseli.

• Oyuncak mağazasının önünde yerde yatarak ağlayan çocuk görseli.
• Kardeşi uyurken bağıran bir çocuk görseli vb. şeklinde olabilir.

Eşleşen çocuklara kartlardaki roller verilir. “Hoşgörülü insanlar bu 
durumlarda nasıl davranırlardı? / Siz hoşgörülü çocuklar olarak bu 

durumda ne yapardınız?” Soruları çocuklara sorulur ve canlandırma-
ları istenir. Canlandırma sonunda çocuklara aşağıdaki sorular 

sorularak değerlendirme yapılır:
1. Görseldeki çocuklar neden çatışıyorlardı?

2. Bu durumlarda siz olsaydınız kendinizi nasıl hissederdiniz?
3. Nasıl davranınca sorunlar çözüldü?

4. Başka hangi zamanlarda hoşgörülü davranmamız gerekir?

HOŞGÖRÜ DRAMASI

SPOR DALLARI PARKURU
Sınıf iki gruba ayrılır. Grupların önüne iki metrelik ince bir yol çizilir. 
Yolun sonuna birkaç tane blok üst üste konularak engel oluşturu-
lur. Engelden sonra yere sırayla iki tane iki ayak, iki tane tek ayak 
görseli yapıştırılır. Ayak görsellerinin ilerisine çocukların boyunu 

aşan bir ip gerilerek bir parkur oluşturulur. Grupların önüne  
başlangıç noktası çizilir. Noktanın üzerine bir top konulur. Grup 

sıralarının başındaki çocuklar yerden topu alıp dar yolda koşarak 
engelin üzerinden atlarlar. Çift ayak görsellerinin üzerinde çift 

ayak, tek ayak görsellerinin üzerinde tek ayak koşarak topu ipin 
üzerinden atarlar. Topu tekrar alıp başlangıç çizgisine getirerek 
sıranın en arkasına geçerler. Bütün sınıf parkuru tamamlayana 

kadar oyuna devam edilir.

Çocukların tek-çift kavramını tekrar etmeleri için ebeveynlere 
“Bugün tek ve çift kavramını tekrar etmek için evinizdeki 
terliklerin eşlerini saklayarak çocuklarınızdan terlikleri eşleştirme-
lerini isteyebilirsiniz. Çift haline gelen terlikleri yerlerine koyma-
larını isteyerek de ev işlerinde onlara sorumluluk verebilirsiniz.” 
notu aile katılımı çalışması olarak iletilebilir.

ÖNERİLER
Çocuklarla okulun 
spor alanlarını 
inceleme gezisi 
yapılabilir.

“Çocuklar�n nasihatten çok 
iyi örneğe ihtiyaçlar� vard�r.”

Joseph Joubert 
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Tüm çocuklar oyun alanını görebilecekleri şekilde yan yana yere 
veya sandalyelere oturmaları için yönlendirilir. Küçük bir masa 

alınarak çocukların karşısına yerleştirilir. Öğretmen sağına ve soluna 
birer sandalye yerleştirir. Daha önceden oyun için gazete, televiz-
yon, bilgisayar, telefon ve radyo görselleri kullanılarak aynı görsel-
den iki adet olacak şekilde çomak kuklalar hazırlanır. Bu kuklalar 

sağda ve solda oturacak çocukların önüne karışık ve kapalı şekilde 
eşit sayıda yan yana sıralanır.  Öğretmen kendisi için de bunların 

gölge resimlerinden kuklalar hazırlar. Sırayla iki çocuk çağırılarak biri 
sağ tarafa, diğeri de sol tarafa birbirlerini görecek şekilde karşılıklı 
otururlar. Öğretmen elindeki gölge kuklalardan herhangi birisini 

kaldırdığında önlerinden aynısını bularak havaya kaldırıp gösterirler. 
Kim doğru ve hızlı bir şekilde gölgesi olan iletişim aracını göstermiş 

ise ona o araçla ilgili sorular sorularak pekişmesi sağlanır ve alkışlana-
rak ödüllendirilir. Tüm iletişim araçları tamamlandığında diğer 

çocuklara da geçilerek oyun tamamlanır.

GÖLGEMDEN BENİ BUL
(İletişim Araçları Oyunu)

Oyun için bir parkur hazırlanır. Yere zik zak olacak şekilde 7 
tane daire çizilir, içlerine de (7) yazılır. Masaya da bir adet 

kavanoz, pipetler ve üzerinde (7) rakamlarının olduğu farklı 
renklerde ortası delgeç ile delinmiş çiçekler yerleştirilir. 

Ardından beş farklı renkte her birinin üzerinde farklı yönerge-
lerin resimlendiği kartlar hazırlanır. Kapalı olarak kavanozun 

arkasına yan yana sıralanır. Şu yönergeler verilir:
7 kere el çırp, 7 kere zıpla, 7 kere alkışla, 7 kere dizine vur, 7 

kere burnunu sık. (Yönergeler değiştirilebilir.) 
Çocuklar sırayla çağırılır. Başla komutu ile çocuk yedi yazan 

dairelerde zıplayarak masaya ulaşır ve üzerinde (7) yazan 
çiçeklerden birini bir pipete geçirerek kavanoza koyar, kapalı 

kartlardan herhangi birini seçerek yönergeyi gerçekleştirir. 
Tüm çocukların oyun ile (7) rakamını eğlenerek öğrenmeleri 

desteklenir.

7 RAKAMINI ÖĞRENİYORUM
(7 Rakamı Oyunu)

BENİ ŞEKLİMDEN TANI
(Geometrik Şekiller Oyunu)

Bir yazı tahtasına veya kartona üçgen, kare, daire, dikdört-
gen, çember şekilleri karışık olarak yapıştırılır. Karşısına iki 
sandalyenin arasına ip bağlanılarak resimleri asma alanı 

oluşturulur. Bu şekiller ile benzerlik gösteren pizza dilimi, 
simit, tabak, dikdörtgen şeklinde tablo, kare bir masa vb. 
görsellerin çıktıları hazırlanır. Tekerleme ile oyun alanına 

çocuk seçilir. Gelen çocuk hareketli müzik eşliğinde tahtada 
asılı duran şekil sıralamasına uygun olarak benzer resmi 
bulur, mandallar yardımı ile gördüğü sıralamaya uygun 
olarak elindeki resimleri ipe asar. Zorlanan çocuklara da 
ipucu verilerek doğru tamamlamalarına rehberlik edilir.

20.
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Çocuklar ile bu oyunu oynayabilmek için daha önceden çocukla-
rın karışık olarak yan yana üçlü durdukları fotoğrafları çekilir. 

Bunlar orta boyutlarda ya renkli çıktı olarak veya normal fotoğraf 
olarak çıkartılır. Çocukların yan yana oturmalarına rehberlik 

edilir. Çıktılar rulo yapılarak bağlanır, renkli bir torbaya karışık 
olarak konulur. Oyunu eğlenceli hale getirmek için öğretmen 

kendi gözlerini kapatır ve oturan çocuklardan birine dokunarak 
oyuncu olarak seçer. Seçilen çocuk arkadaşlarının karşısına 

gelerek torbadan gelişigüzel bir fotoğraf çeker, çektiği fotoğraf-
ta kimin hangi iki arkadaşının arasında olduğunu söyler. Fotoğ-
raftaki arkadaşlarını yanına alarak aynı görüntüyü oluşturmaya 

çalışır. Sırayla tüm çocukların oynamalarına fırsat verilir. Bu oyun 
ile “arasında kavramı”nı görerek, yaşayarak öğrenirler ayrıca 

gördüğünü hayata geçirebilme becerisini de kazanmış olurlar.

ÖRÜNTÜMÜN DEVAMI 
ARKADAŞIMDA SAKLI

(Örüntü Oyunu)
Sınıfta yazı tahtası varsa kullanılır veya oyun için kullanabilecek sert bir 

zemin oluşturulur. Örüntü ne ile ilgili yapılmak isteniyorsa (şekiller, 
rakamlar, meyve, sebze vb.) tahta veya farklı bir zemine takmak için hem 
de çocukların boyunlarına asmak için yeterli sayıda kart olarak hazırlanır 
ya da küçük çıktılar alınır. Tekerleme ile bir çocuk seçilir. Oyunun kuralları 

anlatılır. Seçilen çocuk, sınıftan dışarı çıkarılır ve kapıda beklemesi 
sağlanır. Çünkü hazırlık aşamasını görmemesi gerekmektedir. Hazırlanan 

kartlar ya da çıktılar yazı tahtasına veya başka bir zemine yapıştırılarak 
örüntü oluşturulur. Geriye kalanlar ise birer adet çocukların boyunlarına 

asılır. Bazı çocuklarda örüntünün içindeki şekillerden, bazılarında ise farklı 
şekiller olacaktır. Hep birlikte dışarıda bekleyen çocuk çağırılır. Hazırlanan 

örüntüye dikkatli bakması için yönlendirilir, daha sonra bu örüntünün 
parçalarının bazı arkadaşlarında olduğu belirtilir. Çocuk örüntünün eksik 
parçasının hangi arkadaşlarında olduğunu bularak örüntü sıralamasına 

göre seçtiği arkadaşlarını yan yana dizer ve örüntüyü tamamlar. Tüm 
çocukların oyuna katılımı sağlanır. Oyun aracılığı ile örüntü, dikkat, 

düşünme becerileri desteklenir.

“Evdeki materyallerinizi 
kullanarak evde örüntü 
çalışmaları yapabilirsi-
niz.” notu çocukların 
yakalarına takılarak 
ailelere gönderilebilir.

ÖNERİLER
Sınıfa geçmişten günümüze 
kadar olan iletişim araçlarının 
varsa orijinalleri, yoksa da 
resimlerini getirerek çocukla-
rın yakından tanımalarına 
yardımcı olunabilir.

“Oyun oynayan çocuğun zamana olan münasebeti 
şahanedir, zira hiç bir münasebeti yoktur, 

çocukta bizleri hayran k�lan da budur, zamandan ç�k�ş.”
Erich Kastner

FOTOĞRAFTA NEREDEYİM?
(Arasında Kavramı Oyunu)
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Öğretmen, çocuklarla görme yetisinden ve 
görememenin ne hissettirebileceğinden 

konu açarak sohbet etmeye başlar. Çocukla-
rın gözlerini kapayarak sınıfta yürümeleri 

istenir. Öğrenciler yürürken sağ-sol-ileri-geri 
gibi komutlar verilir. Aralarda çocukların 

kollarına dokunarak yönlendirmeler yapılabi-
lir. Sonra çocukların gözleri açtırılarak 

düşüncelerini anlatmaları istenir.

GÖRMEDEN HİSSEDİYORUM 
(Empati Oyunu)

Tüm müzik aletleri öğrencilere tanıtılır. Her bir 
çocuğa bir müzik aleti verilir ve çalmaları istenir. 
Ses denemesinden sonra hangi müzik aletinin 
adı geçiyorsa o çocuğun elindeki müzik aletini 
çalması istenir. Örneğin davul 1 kez, marakas 1 
kez, zil 1 kez, tef 1 kez gibi. Sonrasında “Şimdi 

müzik!” komutuyla hep beraber tüm müzik 
aletleri çalınır. Ortak bir ses çıkartılmış olur.

MÜZİK ALETLERİM

BENİM HİKAYEM 
(Önce-Şimdi-Sonra)

Sınıfa gelmeden önce sıralamalı hikâye 
kartları oluşturulur. Öğrencilere gösterilir, 
tanıtılır ve öğretmen yanına bir öğrenci 
seçer. Sıralamalı kartlar, çocuğa verilir ve 

sıralama yapması için zaman tanınır. Öğrenci 
sıralamayı bitirdikten sonra arkadaşlarına 

hikâyeyi anlatır. Öğrenci yanlış sıralarsa 
öğretmen: “Önce ne oldu, sonra ne olacak?” 

gibi yönlendirmelerde bulunabilir.

21.
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Öğretmen elinde, daha önceden hazırlanmış ve 
büyük ebatlara sahip bir zarla sınıfa girer. Daha 

önceden sınıfın köşelerine farklı sesli harfleri 
koymuş olmalıdır. Her çocuğu sırayla yanına 

çağırarak zarı attırır ve çıkan harfin üzerine gidip 
oturmasını söyler. Köşelere saklanan harfler 

arasında en fazla harf “İ” sesine ait olmalıdır. En 
kalabalık grubun “İ” sesi önünde toplanması 

sağlanır. Tüm çocuklar oynadıktan sonra “İ” sesi ile 
başlayan nesnelerden oluşan görseller gösterilir.

YERDEKİ ŞEKİLLERİ TOPLA 
(Yarım-Tam Kavramı)

“İ” SESİ OYUNU

Öğretmen, tüm geometrik şekillerin yarım ve 
bütün fotoğraflarını yere serer. Öğretmen 

yarım dediğinde öğrencilerden herhangi bir 
şeklin yarım halini kaldırmalarını, tam dediğin-
de diğer yarısını veya şeklin bütününü kaldır-
malarını ister. Çocuklara yönergeyi hızlı hızlı 
söyleyerek şaşırtmaya çalışır. Oyun sonunda 

toplanan şekilleri saydırarak tekrar yere 
bırakmalarını söyler. Oyun bu şekilde 

devam eder.

Bu hafta “Sağlıklı Beslenme 
Haftası” olarak ele alınabilir. 
Şekersiz, tuzsuz yiyecekler ve 
içecekler anlatılıp sınıfa 
getirilir. Tüm hafta tüketilerek 
alternatif tarifler denenebilir.

ÖNERİLER
“Bu hafta ailece “ yapboz yapma 
etkinliği’ haftası olmalıdır.” yazısı yaka 
kartı şeklinde ailelere gönderilir. 
Öğretmen A4 boyutundaki görsel 
çıktılarını 12-24 eşit parçalara bölerek 
tamamlanmak üzere evlere gönderir.

“Ruhunuzu iyileştirmek için 
çocuklarla vakit geçirin.” 

Dostoyevski

i
i
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Bir yüzünde hayvan resmi diğer yüzünde rakam olacak 
şekilde büyük boyutlu 6 adet kart ve  bir adet zar 

hazırlanır. Kartlar sayılar görünecek şekilde yere dizilir. 
Çocuklar sırayla gelerek zarı atarlar. Zardaki sayının 

yazılı olduğu kartı alarak diğer yüzündeki hayvanın ne 
olduğunu bulurlar. Buldukları hayvanın adını söyleme-
den taklidini yaparak arkadaşlarının hayvanı bulmasını 

sağlayama çalışırlar.

BEN KİMİM?

Öğretmen çocukları masalara oturtur. İçinde beyaz boya ve su 
karışımı olan bardaklar çocuklara verilerek aşağıdaki hikâye 

anlatılır:  “Çocuklar, bugün Ada’nın öğretmeni Ada’ya ve 
arkadaşlarına süt dağıtmış. (Öğretmenin elinde beyaz boyalı su 

vardır.) Ada, süt yerine öğretmeninden vişne suyu istemiş.
(Öğretmen, diğer eline de kırmızı boya koyulmuş suyu alarak 

öğrencilere gösterir.) Ada’nın yanında oturan arkadaşı Aras, “Ben 
de vişne suyu isteseydim.” diye düşünürken Ada pipet almak 

için kalkmış. Aras hemen Ada’nın vişne suyundan kendi sütüne 
dökmüş. Sütün rengi değişmiş. Pembe bir renk olmuş. (Öğret-

men bu sırada elindeki sıvıları birbirine karıştırır.)
Çocuklar çıkan rengin adını söyler ve o renge benzeyen 

oyuncakları, nesneleri masanın üzerine getirir.

PEMBELENİYORUM

TERS-DÜZ
Öğretmen iki tane kutuyu aralarında mesafe olacak 

şekilde yan yana koyar. Kutulardan birinin içinde 
çorabın düz tarafı, diğerinin içinde çorabın ters tarafı 

vardır. Toplamda kutulara çocuk sayısından biraz fazla 
çorap konulur. Çocuklar sıra olur. Müzik başladığında 

ters çorabın olduğu kutudan bir çorap alır ve düze 
çevirir. Ardından diğer kutuya giderek eşini bulur ve 
karşıda duran ipe asar, sıranın arkasına geçer oyun 

çocukların isteklerine göre devam ettirilir.

22.
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KUTUMU DOLDUR
(İç-Dış Kavramı)

GÜNLÜK OYUNUM
(Sabah-Öğle-Akşam)

Çocukların bir grubuna büyük, bir grubuna küçük (boyutlar aynı 
olacak) Legolardan oluşan poşetler verilip çocukların tren 
olmaları istenir. Sınıfın ortasına da bir kutu bırakılır. Müzik 
açıldığında tren sesi çıkararak kutunun etrafında dönülür. 

Öğretmen müziği kapatınca küçük der ve küçük Lego olanlar 
kutunun içerisine bir tane bırakarak yerine geri gelir. Müzik tekrar 

açılır ve çocuklar kutunun etrafında tekrar dönmeye başlarlar. 
Müzik kapatılınca öğretmen büyük der ve büyük Legolar 

kutunun dışına bırakılır. Oyuna Legolar bitene kadar devam edilir.

Sınıfa camı çıkarılmış bir saat getirilir. Çocukların 
dikkati saate çekilir. Saatin ne işe yaradığıyla ilgili 

sohbet edilir. Sonra gönüllü beş öğrenci seçilir. 
Birincisi güneş, ikincisi horoz, üçüncüsü çocuk, dört 
ve beşincisi de akşam için hazırlanan perdeyi tutan 
kişiler olur.  Öğretmen saati sabah 07.00’ye ayarlar. 

Horozun ötme sesiyle güne başlanır. Masanın 
arkasına saklanan güneş de kendini göstermeye 
başlar. Çocuk uyanır, kahvaltısını yapar ve okula 
gitmek için hazırlanır. Güneş yavaş yavaş ilerler. 

Okula gelip arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra  
güneş tam kendini göstermiştir ve öğretmen saati 

12’ye getirerek okulun bittiğini, eve gitme saati 
geldiğini söyler. Hazırlanan çocuk eve gidip dinlenir. 

Güneş batmaya doğru yol alır. Öğretmen siyah bir 
perde veya krepon kâğıdına ay yapıştırmıştır ama 

üzerinde eksik bir şeylerin olduğunu söyler. Sınıfımı-
za saklanan yıldızlar var. Çocuklar, hadi onları bulup 
ayın yanına yapıştıralım, der. Müziği açar, çocuklar 
buldukları yıldızları getirip yapıştırırlar. Öğretmen, 
uyku saatinin geldiğini söyler ve çocuklarla birlikte 

derin bir uykuya dalarlar.

“Çocuklarınızla birlikte 
markete gidip hayvan 
mamalarından alın ve 
barınakta sizi bekleyen 
hayvanlara merhaba deyin” 
notu ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
“Gün içerisinde yaptığınız bütün 
etkinliklerde (kahvaltı, parka gitme, 
ödev yapma, yemek yeme, uyumak 
için yatağa girme vs.) çocuğunuza 
saatin kaç olduğunu söyleyin” notu 
ailelere gönderilir.

“Çocuklar oyunla eğitilmelidir çünkü 
oyun çocuğun doğal bir etkinliğidir.”

İbn-i Sina
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BENİ DOĞRU SEPETE KOY
(Meyve-Sebze Kavramı)

YAKALARSAM HAM HAM
(Aç-Tok Kavramı)

BENİM KADAR ZIPLA 
(Tek-Çift Kavramı)

Sınıf iki gruba ayrılır. Bir grup açlar, diğer grup yiyecekler 
diye adlandırılır. Açlar grubunda olanlar arka arkaya birbirle-
rini sıkıca tutarak dizilirler. Yiyecek grubunda olanlar karışık 

bir şekilde sınıfa dağılırlar. Öğretmen müziği açtığında, açlar 
grubundakiler birbirlerini bırakmamak şartıyla yiyecek 

grubundakileri yakalamaya çalışırlar. Yiyeceklerin yarısını 
yakalayabilen açlar artık toklar adını alır ve bu defa roller 

değiştirilerek oyun devam eder.

Yan yana iki masa ve üstlerine birer sepet konulur. Bir 
kutuya karışık bir şekilde domates, çilek, kiraz, marul, erik, 

limon, biber, patlıcan, mandalina (evayla ya da başka 
malzemeyle yapılabilir) vs. koyulur. Çocuklar ikişerli 

gruplara ayrılır. Öğretmen, süre tutar ve müzik başlayınca 
ilk gruptakilerin kutudaki meyveleri bir sepete, sebzeleri 
diğer sepete koymalarını ister. İlk grup kutudaki meyve, 

sebzeleri bitirince doğru koyup koymadıkları kontrol 
edilir. Not edilerek sıra diğer gruba geçer. Bütün gruplar 

oyunu aynı şekilde tamamladıktan sonra kimlerin meyve, 
sebzeleri en doğru yerleştirdiğine bakılır.

Yaklaşık 10 tane boş hamur kutusuna tek ve çift karışık 
şekilde ponponlar konur ve masanın üstünde ters çevrilir. 

Çocuklar tekli sıralanırlar. Öğretmen müzik açar ve ilk 
sıradaki çocuğa “Müzik bitene kadar bulabildiğin kadar 
çift olan ponponlu kutuları bul.” diyerek oyunu başlatır. 

Müzik bittiğinde çocuğun doğru bulduğu kadar çift ayak 
zıplaması istenir ve sıra diğer çocuklara geçer. Sonra 

öğretmenin “Müzik bitene kadar bulabildiğin kadar tek 
olan ponponlu kutuları bul ve tek ayak zıpla.” şeklinde 

komutu değiştirmesiyle oyuna devam edilir.

23.
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ADIMLAYARAK TANI BENİ 
(8 Kavramı)

OKUL ARILARI
(Çalışkanlık Kavramı)

“Eğitimin temel amac� çocuklar� kendi 
yeteneklerinin bilincine vard�rmakt�r.”

Erich From

Öğretmen, çocuklara gün içerisinde diğer sınıfları ve 
okulun içini gezeceklerini, yardıma ihtiyaç duyulan her 

noktada devreye gireceklerini anlatır. Diğer sınıflara 
gidildiğinde dağınık yerlerin toplanmasına, etkinliğini 

yapmakta zorlanan öğrencilere destek olunmasına, 
varsa okulun bahçesinin düzenlenmesine rehberlik 

edilerek etkinlik sürdürülür. 

Yere büyük bir 8 rakamı çizilir. Çocuklar tek sıra 
halinde arka arkaya sıralanırlar. Çocuklara 8 adımda 
(zıplayarak) bu 8 rakamının üstünden geçecekleri 

yönergesi verilir. Öğretmen bir kez kendisi yaparak 
oyunu başlatır. Çocuklar, her zıplayışta 1’den 8’e 

kadar olan rakamları yüksek sesle sayarak ilerlerler.

Sınıf ortamında 
çekilen oyun videoları 
ailelerle paylaşılarak 
fikir edinmelerine 
yardımcı olunabilir. 

ÖNERİLER
Ailelere “Canım ailem, okuldaki kavramlar zamanla 
biraz karmaşık hale gelmeye başladı. Öğrendiğim 
şeyleri unutmak istemiyorum, hepsi çok güzel ve 
eğlenceliydi. Lütfen, sürekli tekrarlamama ve 
hatırlamama yardımcı olun.” yazılı bir not, çocukların 
yakalarına asılarak gönderilebilir.
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Masanın üzerine 4 tane siyah eva kağıdı konulur. 
Önceden küçük küçük kesilmiş siyah ve beyaz 

şönil (tüylü tel), masaların üzerine serpilir. 
Çocuklar dört kişilik gruplara ayrılır. Çocuklardan 
mandal yardımıyla siyah şönilleri toplayıp siyah 
eva kağıdına koymaları istenir. Müzik eşliğinde 
ilk grup oyuna başlar. Bütün şöniller bitince eva 

kâğıtlarındaki şöniller sayılır. Kim daha çok 
toplamışsa alkışlanır. Tüm gruplar oynayana 

kadar oyuna devam edilir.

Önceden hazırlanan eşit sayıda hava, kara ve deniz 
taşıtları fotoğrafları yere dağınık bir şekilde dizilir. Oyun 

alanına kartondan hazırlanmış bulut, toprak ve suyu 
temsil edecek mavi bir kumaş ya da mavi poşet bir 
metre arayla yapıştırılır. Çocuklar üç gruba ayrılır. 

Çocuklara “1. grup, deniz taşıtları görsellerini mavi 
poşete yani suya koyacak; 2. grup, kara taşıtları 

görsellerini toprağın üzerine yani kahverengi zemine, 
3. grup hava taşıtları görsellerini bulutun üzerine 
koyacak.” denilir. Tüm görselleri önce koyan grup, 

oyunu kazanır ve alkışlanır.

Trafik kuralları hakkında çocuklara bilgi verilir. Çocukların 
sığabileceği büyüklükte kolilerden iki tane araba hazırlanır. 
Yaya geçidi olarak kullanılabilecek beyaz kartondan şeritler 
halinde parçalar kesilir. İnce, uzun bir sopa üzerine kırmızı, 
sarı ve yeşil kâğıtlardan kesilmiş daireler yapıştırılarak trafik 
ışıkları hazırlanır. Sınıfta bir trafik pisti hazırlanır. Çocuklara 
trafik oyunu oynanacağı söylenir. Çocuklara roller dağıtılır. 

(İki çocuk arabalara biner, bir çocuk trafik polisi olur, çocuklar-
dan beş tanesi de yaya olur.) Çocuklardan bir grubun 

kurallara uyarak pistten geçmeleri, bir grubun da kurallara 
uymadan geçmeleri istenir. Oyun bittikten sonra kurallara 

uyan çocukların göstermiş olduğu olumlu davranışlar 
hakkında konuşulur. Oyunda tüm çocukların rol alması 

sağlandıktan sonra hatalar hakkında sohbet edilir.

HAVA-SU-TOPRAK OYUNU
(Taşıtlar)

GEÇERKEN DİKKAT ET 
(Trafik Kuralları Oyunu)

MANDAL OYUNU
(Siyah Renk Kavramı)

24.
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Çocukların sağ eline çiçek resmi sol eline yıldız resmi 
çizilir. Çocukların el ele tutuşarak halka olmalarına 

rehberlik edilir. Öğretmen, çocukların halkasına dâhil 
olur.  Aşağıdaki sözler ritmik olarak söylenip hareket-
ler öğretmen tarafından yapılır ve çocuklardan tekrar 

etmeleri istenir:
Sağ elim önde, sağ elim geride. (El önce öne, sonra 

geriye alınır.)
Sağ ayağım önde, sağ ayağım geride. (Ayak önce öne, 

sonra geriye alınır.)
Sol elim önde, sol elim geride. (El önce öne, sonra 

geriye alınır.)
Sol ayağım önde, sol ayağım geride. (Ayak önce öne, 

sonra geriye alınır.)
Eller şimdi bellerde; haydi, dans et benimle! (Eller 

bellere konularak dönerek dans edilir.)

Çocuklar çember şeklinde oturtulur. Öğretmen, çocukların 
arasına oturarak önceden hazırladığı bir keseyi çocuklara 

gösterir. Kesenin içinde düzenli-dağınık kavramları ile ilgili 
yönergelerin yazılı olduğu kartlar vardır.

Yönergeler:
1. Blok merkezini dağıtır mısın?

2. Dramatik oyun merkezi düzenli mi, kontrol eder misin?
3.Fen merkezini dağıtır mısın?

Çocuklardan kartları çekmeleri istenir. Çekilen yönergeler 
öğretmen tarafından okunur ve yönergeleri çeken çocukla-

rın görevi yerine getirmeleri istenir. Çekiliş yapmayan 
çocuklarla sınıfın tüm merkezleri kontrol edilerek dağınık 

olan oyuncaklar düzenlenir. Çocuklardan düzenlenen 
merkezlerin önünde durmaları istenip öğretmen tarafından 
çocukların fotoğrafları çekilir. Çekilen fotoğraflar incelene-

rek düzenli - dağınık kavramları ile ilgili sohbet edilir.

ÖNERİLER

ÇEKİLİŞ OYUNU
(Düzenli-Dağınık Kavramı)

ELLERİM-AYAKLARIM 
HALKA OYUNU
(Sağ-Sol Kavramı)

Çocuklar yağmura benzer. 
Onlar� bir kaba koymaya çal�şmay�n. 

Toprak olun. 
Anonim

Haftanın son günü çocukların yakaları-
na asılan “Anneciğim, babacığım; 
trafiğe çıktığımız zaman bana trafik 
kuralları ile ilgili bilgi verir misin?” 
yazılı notlar eve gönderilebilir.

Çocuklarla beraber 
okuldaki başka bir sınıf 
ziyaret edilerek dağınık 
mı, düzenli mi olduğu 
incelenebilir.
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Öğretmen çocukların vesikalık fotoğraflarının 
fotokopisini çektirir üst üste dizer ve masanın 

üzerine bırakır. Çocuklardan birini yanına çağırır 
ve sınıf listemizin ilk sıradaki ve son sıradaki 

arkadaşını bulup göstermesi istenir. Oyun diğer 
çocuklarında katılımıyla devam eder.

Önceden kartonlara çizilen elips şekilleri çocuklara (her 
çocuğa iki tane) dağıtılır ve kesmeleri sağlanır. Öğretmen 
tarafından çocuklara elips şekli ile ilgili bilgi verilir. Daire 
ile arasındaki farklar hakkında konuşulur. Elips şekilleri 

toplanır. Çocuklar sınıfın dışına çıkarılır. Çocuklar 
dışarıdayken elips şekilleri sınıfın her yerine saklanır. 

Öğretmen zili çalar, zil sesini duyan çocuklar sınıfa girer 
ve elips şekillerini toplamaya başlarlar. Toplanan şekiller 

sayılır. En çok şekli toplayan çocuk alkışlanır.

NEREYE SAKLANDI
(Elips Oyunu)

Mukavvadan gövde ve üç dalı bulunan iki adet ağaç 
iskeleti, mevsimleri anlatan görseller (renkli çiçek, 

güneş, kardan adam, meyve, sebze, bot, atkı, şemsiye 
vb.) ikili yarışacak çocuk sayısına uygun olarak kartlar 
veya çıktı şeklinde hazırlanır. İki ayrı masaya veya bir 
masanın başına ve sonuna ağaç iskeletleri ve kartlar 
karışık, kapalı olarak yerleştirilir. Ağaçların gövdesine 

sarılmak üzere ince kesilmiş yeşil ve kahverengi krepon 
kâğıtları da konulur. İki adet düdük, resimleri tuttur-

mak için mandallar da eklendikten sonra tekerleme ile 
iki oyuncu çocuk seçilir. Seçilen çocuklar, oyun alanları-
na geçtikten sonra oyunun kuralları anlatılır. Çocuklar 

önce krepon kâğıtları ile ağaçlarını sardıktan sonra 
ilkbahar ile ilişkili olan görselleri mandallar yardımı ile 

ağaçlarına takarlar. Ağacını tamamlayan çocuk 
düdüğünü çalarak oyunu tamamlamış olur. Tüm 
çocuklar tamamlanana kadar yarışma bu şekilde 

devam eder. 

İLKBAHAR AĞACIMI 
OLUŞTURUYORUM

(İlkbahar Oyunu)

ARKADAŞINI BUL
(İlk-Son) 

25.
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Pembe, mavi, beyaz renk kartonlardan kuş kalıpları 
çıkarılır. Aynı renklerde kırtasiye ürünü kuş tüyleri, kuş 

kalıplarının üzerlerine açılan deliklerin içine yerleştirilir. 
Müzik eşliğinde kuşlar tüylerini yere dökerek uçurulur. 

Çocuklara “Çocuklar; kuşlar göç ediyorlar, tüyleri dökülü-
yor. Bu tüyleri toplayın, geri döndüklerinde onlara veririz.” 

denir. Çocuklar yerden tüyleri toplarlar. Kuşlar etkinlik 
masasına alınır. Çocuklara “Çocuklar; kuşlar yeniden 

buraya göç ediyorlar, yanımıza uğradılar. Şimdi onlara 
tüylerini geri verebiliriz.” denir. Çocuklar sırayla gelerek 

ellerindeki tüyleri uygun renkli kuşlara yapıştırırlar.

Öğretmen sınıfa elinde eğri ve düz şönillerle girerek 
aradaki farkı anlatır ve şönilleri karışık bir şekilde 

masanın üstüne bırakır. Öğretmen yere  bir eğri, bir 
düz çizgi çizer ve sınıfı iki gruba ayırır. Gruplardan 

birine “eğri” diğerine “düz” adı verilir. Öğretmen müzik 
açar ve çocukların dans etmesini ister. Müzik durdu-
ğunda, çocuklar grup isimlerine uygun olan şöniller-
den- düzse düz, eğriyse eğri- bir tane alarak yerdeki 

çizgilerden grup isimlerine uygun olan çizgiye 
geçerler. Herkes şönil alıp çizgisine geçtikten sonra 
öğretmen, çocukların grup isimlerine uygun şönili 
alıp almadıklarını ve isimlerine uygun çizgiye geçip 

geçmediklerini kontrol eder. Hata yapanların düzelt-
meleri için tekrar müzik açar ve oyunu herkes 

yanlışlarını düzeltene kadar devam ettirir. 

“Çocuklarınızla beraber dışarıda gezinti 
yapın. Gezinti esnasında ilkbahar 
mevsimini gözlemleyin. Ağaçlarda açan 
meyve çiçeklerini toplayarak bir koleksi-
yon oluşturun.” notu ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
Bu hafta çocuklar-
la bahçede bir gün 
geçirebilirsiniz.

“Çocuksuz ev meyvesiz 
ağaca benzer.”

Atatürk

TÜYÜM NEREDE?
(Tüylü Tüysüz)

YARAMAZ ŞÖNİLLER 
(Eğri-Düz Kavramı)
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Velilerden çocukların atıl durumda olan eski bir kıyafetini ve 
yeni bir kıyafetini okula göndermeleri istenir. Çocukların 
getirdikleri kıyafetler, sınıfın ortasındaki masanın üzerine 
konulur. Sınıf askıları boşaltılır, askılar iki gruba ayrılır. Bir 

tarafına yeni bir kıyafet, diğer tarafına eski bir kıyafet 
fotoğrafı asılır. Çocuklar, sıra ile çağrılarak eski kıyafetleri eski 

fotoğrafın altındaki askıya, yeni kıyafetleri yeni fotoğrafın 
altındaki askıya asarlar. Oyun bitiminde eski kıyafetlerin nasıl 

değerlendirilebileceği konuşulur. Eski kıyafet ve artık 
kumaşlarla peluş oyuncak hazırlanır. 

Öğretmen “Çocuklar; siz bugün birer pastacısınız. Bir anne sizin 
yanınıza gelerek akşam çocuğunun doğum gününü kutlayacağını, 

sizin de onun için pasta hazırlamanızı istediğini söylüyor. Şimdi 
hamurlarınızla bir pasta hazırlar mısınız?” diyerek çocuklara çeşitli 

renklerde oyun hamurları dağıtır. Dağıtılan hamurlarla pastalar 
hazırlanır. Pastalar hazırlandıktan sonra çocukların masalarına çok 

sayıda çöp şiş ve renkli boncuklar konulur. Çocuklara “Çocuklar, 
şimdi arayıp çocuğun kaç yaşına gireceğini öğrendim. Doğum 
günü olan çocuk 9 yaşına giriyormuş. Çöp şişleri doğum günü 

mumu olarak kullanabilirsiniz, pastamıza kaç tane mum koymalı-
yız?” diye sorar. Cevaplar dinlendikten sonra çocukların pastanın 

üzerine 9 tane mum koyup boncuklarla 9 rakamı şeklinde süs 
yapmalarına rehberlik edilir. 

Çocuklara sınıfça otobüse binilip spor salonuna gidileceği 
söylenir. Sınıftaki sandalyeler ikişerli olarak yan yana konulur ve 

otobüs görüntüsü verilir. Öğretmen çocuklara otobüse 
oturmak için bir oturma planı hazırladığını o plana göre 

kimlerin yan yana oturacaklarını okuyacağını söyler. Okunan 
isimler yan yana oturur. Öğretmen çocuklara “Ayşe’nin yanında 
kim oturuyor, Mehmet’in yanında kim oturuyor?” gibi sorular 
sorarak çocukların kavramı tekrar etmesini sağlar. Otobüsle 
spor salonuna gidilir. Çocuklarla çember olunur. Her çocuk 

yanındaki çocuğun ismini söyledikten sonra spor yapılır, sonra 
otobüse binilip aynı oturma planı ile sınıfa dönülür. 

9
KÜÇÜK PASTACILAR

(9 Rakamı)

BUNUNLA NE YAPILIR?
(Eski Yeni Kavramı Oyunu)

KİMİN YANINDA 
OTURUYORSUN?
(Yanında Kavramı)

26.
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Sınıfa birbirinden farklı renklerde ve aynı büyüklükte üç araba 
getirilir. Bir kartonun üzerine 3 arabanın arka arkaya park edebilece-

ği araba park çizgileri çizilir. Çocuklar, sıra ile öğretmenin yanına 
gelerek yönergelere uygun şekilde araçları park yerine yerleştirir. 

Öğretmen çocuklara: 
• İlk park yerine kırmızı araba

• Ortadaki park yerine sarı araba
• Son park yerine de mavi araba park etmiş ya da 

• Ortadaki park yerine mavi araba.
• Son park yerine kırmızı araba

• İlk park yerine sarı araba park etmiş, şeklinde yönergeler verir. 

SABIR DEĞERİ ETKİNLİĞİ
Sınıfa güzel süslenip hediye paketi görüntüsü verilmiş 

büyük bir kutu getirilir. (Daha önceden kutunun içerisine ses 
çıkaracak materyaller ve çocuklar için sürprizler konulur.) 

Öğretmen çocuklara “Sınıfımıza çok büyük bir hediye paketi 
geldi, içinde ne olduğunu çok merak ediyorum.” diyerek 

kutuyu masanın üzerine taşır, çocukların kutuyu incelemele-
rine fırsat verilir. Çocukların hepsi meraklanınca kutunun 

yanındaki not okunur: “Sevgili çocuklar, bu kutunun içinde 
sizi büyük bir sürpriz bekliyor ama sürprizi görmek istiyorsa-

nız eve gideceğiniz zamana kadar kutuyu açmamanız 
gerekiyor. Sabırla beklerseniz çok mutlu olacaksanız.”  

Kutu çocukların sürekli görebileceği, dokunabileceği yere 
konulur. Çıkışa kadar sabırla beklendikten sonra kutu 
açılarak çocuklara “Sabırla bekleyen, sabırlı çocukların 

ödülüdür.” denilerek hediyeler verilir. 

Ailelere “Çocuğunuzun eski kıyafetlerini çocuğunuzla 
birlikte dolabından seçin. Eski kıyafetlerle neler yapılabi-
leceğini konuşun. Eski kıyafetleri kullanılabilir durumday-
sa ihtiyaç sahiplerine verilebileceğini, değilse onunla 
yeni şeyler üretebileceğini konuşun.” yazılı bir not 
çocukların yakalarına asılarak gönderilebilir.

ÖNERİLER
Sınıf listesi çocuklarla birlikte 
incelerek listedeki ilk ismin, son 
ismin ve ortadaki ismin kimlere ait 
olduğu konuşularak ilk- orta - son 
kavramı tekrar edilebilir.

“Bir çocuk bir öğretmen bir kitap ve 
bir kalem tüm dünyay� değiştirebilir.”

Malala Yusufzay 

ARABALARI PARK ET
(İlk-Orta-Son Kavramı )
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Oyun yarışma şeklinde ikili gruplar halinde oynatılır. 
Çocukların kafalarında taşıyabilmeleri için iki adet kâğıt 

bardak iki taraflı olarak bardağın zeminine yakın kısımla-
rından delinir. Delinen kısımlardan rafya veya ip geçirilir. 

Başlama alanından bitiş noktasına kadar yere beyaz 
renkli elektrik bandı veya kalın bir ip yapıştırılır. Bitiş 

noktalarına birer adet masa yerleştirilip üstlerine boş 12 
bölmeli yumurta kolileri konulur. Başlama noktasına da 

küçük sepetlere farklı renklerde krepon kâğıtları ile 
hazırlanan minik toplar konulur. İki oyuncu seçilir, her biri 
bir başlangıç noktasına yerleştirilerek kafalarına bardak-
lar, ipler çenelerinin altlarına gelecek şekilde, bağlanır. 
Çocuk hareketli bir müzik ile sepetten beyaz renkli top 

bulur, bardağa koyarak çizginin üzerinden gider. Masada-
ki koliye topu yerleştirir. 12 bölme tamamlanana kadar 

çocuklar aynı şekilde yarışırlar. Böylelikle, çocuklar 
eğlenerek beyaz rengi öğrenmiş olurlar. Düz çizgi 

üzerinde kontrollü olarak yürüme becerisi kazanılır, 
beden koordinasyonu desteklenir.

Sınıfın tavanına karışık olarak çocuk sayısı kadar sayılar asılır. 
“Hoplarım, zıplarım, sayıları toplarım.” denildikten sonra tüm 

çocuklar tavandaki asılı sayıları toplar. Her çocuğun bir tane sayı 
alması gerekmektedir. Bunun açıklaması oyun başlamadan 

yapılır. “Şimdi, birbirinizin sayılarına bakarak yan yana sıralanın.” 
yönergesi verilir. Doğru sıralanmaları için rehberlik edilir. Sıralan-

ma tamamladıktan sonra en baştan en sondaki çocuğa doğru 
yüksek ses ile ellerindeki sayıyı söylerler. Tüm çocuklar sayılarını 
söyledikten sonra “Sayı trenimiz oluştu, sınıfımızı turlayabiliriz.” 
denilerek tren şeklinde sınıf gezilir ve oyun tamamlanır. Oyun 

birkaç kez tekrar edildiğinde ritmik sayma pekişmiş olur, çocukla-
rın farklı sayıları da tanımaları desteklenir.

Oyuna başlamadan önce yukarıda ve aşağıda kavramı ile 
ilgili kısa bir sohbet edilir. Çocukların sayılarına göre sınıfın 

ortasına masa yerleştirilir. Oyun oynanırken dikkatli 
olunması gerektiği çocuklara belirtilerek gerekli önlemler 
alınır. Yukarıda – aşağıda kavramına verilen örneklere göre 

(uçak, kuş, araba, tren, bulut, güneş, ay, çiçek, karınca, 
yıldız vb.) çocuklar yere otururlar veya masaya çıkarlar. 

Şaşıran çocuk oyundan çıkarılır.

BEYAZ TOPLARI TOPLA
(Beyaz Renk Oyunu)

ŞAŞIRAN ÇIKSIN
(Yukarıda-Aşağıda Kavram Oyunu)

HOPLA ZIPLA SAYILARI SIRALA 
(Ritmik Sayma Oyunu)
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Çocuk sayısının iki katı kadar renkli balon şişirilir, bunlar-
dan bazılarına iyilik yapmayı anlatan resimler yerleştirilir. 
Çocukların bunlardan haberi olmamalıdır. Hareketli bir 
müzik eşliğinde çocuklar balonları üzerlerine oturarak 
patlatırlar. Patlatma sonunda balonundan resim çıkan 

çocukların boyunlarına kalp asılır. Tüm çocukların 
oturmalarına rehberlik edilir. Resmi olan çocuk çağırılarak 
arkadaşlarına resimde gördüklerini anlatması istenir, nasıl 

bir iyilik yapıldığını ifade etmesi sağlanır. “Sen nasıl bir 
iyilik yapmak isterdin?” diye sorularak anlatmasına fırsat 
verilir. Resmi olan tüm çocukların anlatımı tamamlandık-

tan sonra “sizlerle de bir iyilik yapalım, kalplerimizi 
istediğimiz bir arkadaşımızla paylaşıp hediye edelim.” 

denilerek kalplerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına 
rehberlik edilir. Oyun bitiminde de herkesin birbirine 

sarılarak sevgi bağını güçlendirmelerine destek olunur.

Oyun; sınıf uygunsa masada, değilse bahçede 
oynanabilir. İki kişi seçilerek oynatılır. Zemine 

önceden hazırlanan kare şeklindeki renkli orta 
büyüklükte A4 kâğıtlar -5 kırmızı, 5 mavi- karışık 

olarak yerleştirilir. Her ikili için farklı renkler kullanıla-
bilir. (Örneğin ilk ikili için kırmızı-mavi diğer ikili için 

sarı-turuncu vb.) Gelen oyunculara içleri su dolu 
sprey şişeleri verilir ve müzik ile birlikte hangi rengi 

ıslatmaları istendiğine ilişkin yönerge verilerek oyun 
başlatılır. Çocuklar sprey şişeleri ile istenilen renkteki 

kâğıtları ıslatır, oyun tamamlanır. Önce bitiren 
oyunun kazananı olur. Oyun bitiminde hangi 

renklerin ıslak, hangi renklerin kuru olduğu sorularak 
kavramın ve renklerin pekişmesi desteklenir.

Çocuklar ile huzurevi-
ne gezi düzenlenerek 
oradaki yaşlılara 
küçük hediyeler 
götürülebilir.

ÖNERİLER
“Beyaz renkli peçete veya kâğıtlara sıra ile 
rakamları yazarak ailece rakamları ıslatma 
yarışması yapın. Yarışma sonunda kaça 
kadar ıslatma yaptıysanız ritmik olarak 
sayın.” notu ailelere gönderilebilir. Thiersch

“Çocuklar eIeştiriImekten, azarlanmaktan değil, 
kendilerine güzel örnek olunmas�ndan etkilenirler.”

ARKADAŞIMI SEVİYORUM 
KALBİMİ VERİYORUM

(İyilik Yapma Değer Oyunu) HIZLI ISLATAN KAZANSIN
(Islak - Kuru Oyunu)
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Tahta kalemi ile sınıfın tüm zeminine büyük 
ebatlarda rakamlar yazılır. Öğrencilerin 

ellerine de tahta kalemi verilir ve bir 
başlangıç çizgisi çizilerek arkasında bekleme-

leri söylenir. Öğretmen hangi rakamı 
söylerse çocuklar o rakamın yanına koşarak 
gelip küçük boyutlarda rakamlar yazmalıdır. 

Yazan öğrenci başlangıç çizgisine geri 
döner. Hangi rakamın etrafı çok dolarsa 

silinip oyun tekrar başlatılır.

RAKAMLAR OYUNU

 Öğretmen, tüm sınıfa balon dağıtarak oyun 
etkinliğine başlar. Önce balonlar şişirilir ve 

çıkardığı “O” sesi hakkında konuşulur. 
Ardından bazı balonların üzerine “o” harfiyle 
başlayan, bazı balonların üzerine “o” sesiyle 
başlamayan nesnelerin resimleri yapıştılır. 

Tüm balonlar havaya atılarak “O” harfli 
nesnelerin olduğu balonlar yakalanmaya 

çalışılır, diğer balonlar sırasıyla patlatılır. Sona 
kalan tüm ‘’O’’ harfiyle başlayan nesnelerin 

olduğu balonlarla oyun baştan oynanır.

“O’’ SESİ OYUNU

ÖNÜNDE-ARKASINDA
4 tane sandalye yan yana konarak sınıfın orta 
alanı boşaltılır. Sonrasında 4 öğrenci seçilerek 
sandalyelere oturtulur. “Önünde, arkasında, 

yanında ve üstünde” gibi komutlar verilmeye 
başlanır. Çocuklar verilen yönergeye göre 

sandalyenin çevresinde yerlerini alırlar. Her 
bir komut net ve anlaşılır olmalıdır. Bir süre 

sonra daha hızlı komutlar verilerek oyun 
hareketlendirilir. Komutları karıştıran çocuk 

elenir, yerine başka öğrenci geçer. 

28.
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Tüm geometrik şekiller rengârenk fon kartonlarına 
çizilir ve bir şekiller kumbarası oluşturulur. Kumbara-

ya konulan şekillerin aynıları masaların üzerlerine 
de çizilir ve tüm öğrencilere tanıtılır. Öğretmen 

kumbarayı sınıfın ortasına koyar ve süreyi başlatır. 
Çocuklar kumbaradan aldıkları şekilleri masalara 

yerleştirmeye çalışırlar. Her çocuğun bir hakkı 
vardır, hakkını kullanan çocuk hızlıca arkaya geçer 

ve sırayı arkadaşına vermiş olur.

GÜZEL ÇİRKİN OYUNU
Sınıftaki öğrenci sayısı kadar resim kâğıdı 

öğrencilere dağıtılır. Kâğıdı alan her çocuk bir 
daire çizer kâğıdına. Öğretmenin “Yana kaydır.” 

komutu ile herkes kâğıdını yanındaki arkadaşına 
verir. Şimdi göz çiziyoruz, şimdi burun çiziyoruz, 

şimdi ağız çiziyoruz, şimdi kaş çiziyoruz gibi 
yönergeler veren öğretmen, her bir yönergede 

kâğıtların yana doğru kaydırılmasını sağlar. 
Herkes kendi kâğıdını aldığında oyun sonlanır ve 

kâğıtlar yere konulmuş olur. Kâğıtlardaki en 
güzel, sevimli, komik vb. olan yüzler seçilip 

sergilenir.

Şekiller, rakamlar, renkler ve o güne kadar 
öğrenilmiş kavramlarla ilgili kumbaralar 
yapılır, sınıfın veya evin belli noktalarına 
konulur. Oyun saatlerinde kullanılmak 
üzere planlama yapılır.

ÖNERİLER
Çocuğun seçtiği bir kıyafet, 
anne ve babası eşliğinde pul, 
boncuk, payet, düğme vb. 
materyallerle süslenip okula 
gönderilir.

“İhtiyarlar savaş ç�karabilir 
ama tarihi çocuklar yazar.”

Ray Merrit

GEOMETRİK ŞEKİLLER 
KUMBARASI
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Çocukların rahat hareket edebilecekleri geniş bir ortama geçilir. 
Öğretmen, üç çocuk seçer. Seçilen çocuklar dev olur. Sınıfın 

ortasında yatıp uyumaya başlarlar. Öğretmen “Günlerden bir gün 
uyumayı seven üç dev, çocukların yaşadığı kente gelmiş. Bu devler 

güneşin doğuşuyla uyanıp güneşin batışıyla tekrar uyurlarmış. 
Kentteki çocuklar bu devlerle kovalamaca oynamayı çok severmiş. 

Çocuklar güneşin doğmasına yakın kovalamaca oynamak için 
devlerin yanına gitmişler ve güneşin doğması yaklaşınca hep bir 
ağızdan ondan geriye doğru saymaya başlamışlar. Tüm çocuklar 

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 dedikten sonra devler uyanmaya başlamış ve 
çocukları yakalamaya çalışmış.” der. Ardından ortaya geçen üç 

çocuk diğer çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanmayıp sona kalan 
üç çocuk yeni dev olur. Oyun bu şekilde devam eder.

Öğretmen her çocuğa bir sayı verir. Ardından elinde tuttuğu 
şişenin içerisine üzerinde sayıların yazdığı boncukları atar. 

Öğretmen, çocuklara “Siz bu şişenin içerisindeki boncuklarsınız. 
Ben bu şişeyi salladıkça sizler de bu boncuklar gibi zıplayacaksı-
nız.” der. Öğretmenin şişeyi sallama hızına göre çocuklar alçak ve 

yüksek zıplama hareketleri yaparlar. Daha sonra öğretmen “Bu 
şişeden dışarı bir boncuk çıkaracağım, bakalım hangi boncuk 

dışarı çıkacak.” der. Bir boncuk çıkartır. Boncuğun üzerindeki sayı 
hangi çocuğun sayısıyla eş ise o çocuk dışarı çıkmış olur. 

Öğretmen şişeyi tekrar sallar ve her defasında bir boncuk 
çıkartır. Oyun bu şekilde devam eder.

İÇİNDE Mİ, DIŞINDA MI OYUNU

Öğretmen, çocukları bahçeye çıkartır. Çocuklar iki gruba ayrılır. 
Gruplar öğretmenin sağına ve soluna geçerler. Öğretmen bir 

gruba siyah, diğer gruba beyaz ismini verir. Öğretmen tam 
karşıdaki duvara renkli bir karton yapıştırır ve ortasına bir daire 
çizer. Öğretmen her gruptan birer çocuk seçer. Siyah takımdaki 

çocuk, parmak boyası ile elini siyaha, beyaz takımdaki çocuk 
parmak boyası ile elini beyaza boyar. Öğretmen başla deyince iki 

gruptaki çocuk da koşup kartonun ortasındaki daireye ellerini 
vururlar. Aynı durum diğer çocuklar için de tekrar edilir. Tüm 
çocuklar tamamladıktan sonra öğretmen kartonu alır, getirir. 

Oluşan renk hakkında sorular sorulur ve sohbet edilir.

DEVLER UYANIYOR
(10’dan Geriye Sayma Oyunu)

HANGİ RENGİM?
(GRİ)

29.
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0Çocuklara bir gün önceden evden kullanmadıkları oyuncakla-
rı getirmeleri söylenir. Daire şeklinde minderlere oturulur. 
Kutudan hazırlanmış oyuncak kumbarası dairenin ortasına 

yerleştirilir ve çocuklarla paylaşmayla ilgili sohbet eder. 
Sohbet bittikten sonra Çocuklar kumbaraya getirdikleri 

oyuncakları oturdukları yerden atmaya çalışırlar. Oyuncaklar 
bittikten sonra çocuklara bu oyuncakların ihtiyacı olan 

çocuklara verileceği söylenir.

“PAYLAŞMAK GÜZEL” OYUNU

0 RAKAMINI TANIYORUM
Öğretmen, 0 (sıfır) rakamını iki ayrı masaya iç içe biri büyük, 

biri küçük olacak şekilde iki tane çizer. Çizdiği rakamın yanına 
da pinpon topu ile pipet ve küçük bloklar bırakır. Seçilen iki 

çocuk masaların başına geçer. Daha sonra çocuklardan 
komutla blokları çizilen 0 (sıfır) rakamının çizgilerinin üzerine 
dizmeleri istenir. Tamamlanan rakamın içerisinde bloklarla iki 
duvar oluşmuş olur. Oluşan duvarların arasına pinpon topunu 

koyup ok yönünden başlayacak şekilde pinpon topunu 
pipetle üfleyerek başlangıç noktasına getirmeleri söyler. 

Başlangıç noktasına ilk gelen oyunu kazanmış olur.

“Evde çocuğun da katkısının olduğu 
poğaça veya kurabiye yaparak 
okula gönderin, arkadaşlarıyla 
birlikte yemesi için teşvik edin.” 
notu ailelere gönderilir.

ÖNERİLER
“Bulunduğunuz yerdeki nesnelerin 
kaç tane olduğunu sorun, saymasına 
yardımcı olun. Olmayan nesneleri de 
sorarak sıfırı öğrenmelerine yardımcı 
olun.” notu ailelere gönderilir.

“Oyuncakla oynayan çocuk senaryoyu 
kendisi yazar, televizyon ile büyüyen çocuk 

başkalar�n�n senaryolar�n� izler.”
Sunay AKIN

65



Sınıf iki gruba ayrılır. Her grup için masanın üstüne beşer 
tane pet bardak konur. Bardakların hepsine renkli bantlarla 

(veya boyalarla) eşit hizada tek şerit çizilir. İlk sıradaki 
öğrencilere içi su dolu şişeler verilir. Müzik açılır ve öğrenciler-

den şişedeki suları bardakların işaretli şeritlerine kadar eşit 
şekilde doldurmaları istenir. Dökmemeye çalışarak en hızlı 
şekilde dolduran çocuğun grubuna 1 puan eklenir. Bütün 

çocuklar bardakları doldurana kadar oyun devam eder.

Çocuklardan oyun hamurlarıyla küçük toplar yapıp 
etkinlik masasının üstüne koymaları istenir. Kalemler, 

hamurlardan yarısının içine sivri ucu üste gelecek 
şekilde, diğer yarısının içine küt kısmı üste gelecek 

şekilde batırılır. Çocukların sırayla gözleri bağlanarak 
kalemlerden birini tutmaları sağlanır. Tuttukları kalemle-

rin ucunun sivri mi, küt mü olduklarını söylemeleri 
istenir. Aynı oyun “Sivri kalemi bul, küt kalemi bul.” 

şeklinde yönerge verilerek de oynanabilir.

Sınıfın iki köşesi  “öncekiler - sonrakiler” diye isimlendiri-
lir. Çocuklar ikişerli gruplandırılır. İlk gruptakilerin bir 

ayağı kalın kurdele (ip, lastik vs.) ile bağlanır ve 
yanlarına içi top veya Lego dolu kutular konur. Müzik 

başladığında çocuklar kutudan birer tane top alıp 
karşılarındaki masanın üstüne bırakırlar. Kutusundaki 

topları önce bitirenler “öncekiler” köşesine, topları 
sonra bitirenler “sonrakiler” köşesine geçer.

HAMURDAKİ GİZEM
(Sivri-Küt Kavramı)

RENKLİ ŞERİTLERİ EŞİTLE
(Eşitlik Kavramı)

TUTSAK TOPÇULAR
(Önceki - Sonraki Kavramı)

30.
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Sınıfa içi para dolu iki kutu getirilir. Kutunun dört 
tarafına cırt cırtlar yapıştırılır. Sınıf iki gruba ayrılır. 

Her bir gruba onar tane kart verilir. Kartların 
üstünde parayla alınabilecek (yiyecek, içecek, 

kıyafet) ve parayla alınamayacak (çöp toplamak, 
ders çalışmak vs.) durumların görseli bulunur. 

Öğretmen müzik açtığında grup üyelerinin para 
kutusuna, parayla alınabileceklerin olduğu kartları 
yapıştırmaları istenir. Müzik bittiğinde kutulardaki 

kartlar toplanır ve en çok doğru kartı yapıştıran 
grup galip gelir.

Sınıfın ortasına büyük bir saat çizilir. Çocuklar saatin 
etrafında halka şeklinde dizilirler. Saate yelkovan çizilir ama 

akrep çizilmez. Öğretmen eline akrebi temsilen uzun bir 
çubuk (cetvel vs.) alır. Öğretmen saatin ortasında durur ve:

- Ben saatin akrebiyim ve yolumu kaybettim. (İki 
defa) Söyle bana arkadaşım saatin kaç, saatin kaç?
 Tekerlemesini söyler ve elindeki çubukla halkadaki 

çocuklardan birini seçer. Seçtiği çocuk, öğretmene bir 
rakam söyler ve öğretmen akrebi (çubuğu) götürüp o 

rakamı gösterecek şekilde saate yerleştirir.  Sonra çocuklara 
dönerek:

“Ben yolumu buldum, şimdi sıra sende.” diyerek rakamı 
söyleyen çocuğun akrebi alıp saatin ortasına geçmesini 
sağlar. Oyun her çocuk akrep olana kadar devam eder.

Oynanan oyunların sonucun-
da mağlup olan grupların 
mutlaka küçük hediyelerle 
ödüllendirilmesi, öğrencilerin 
motivasyonlarını dengelemek 
açısından çok önemlidir.

ÖNERİLER
“Sayın Veli, bu hafta oynadığımız 
oyunları pekiştirmemiz amacıyla okula 
gelmenizi ve oyunlarımızı bir kez de 
sizleri dâhil ederek oynamamıza 
yardımcı olmanızı rica ederim.” yazılı bir 
not ailelere gönderilir.

“Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanlar�n, 
kanatlar� vard�r; ama ayaklar� yoktur.”

Joseph joubert

YOLUNU KAYBEDEN TİK TAK
(Saat Kavramı)

ZIPIR KUTU
(Para Kavramı)
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Krapon kâğıtlarından büyük bir çember yapılıp sınıfın 
ortasına yere yapıştırılır. Çocuklar Çemberin etrafına dizilirler. 

Öğretmen çocuklara “İçerde dediğimde herkes zıplayarak 
çemberin içine girecek, dışarda dediğimde herkes zıplayarak 

çemberin dışına zıplayacak.” diyerek oyun başlatılır. Öğret-
men, yönergeleri şaşırtmalı şekilde söyler, şaşıran çocuk 

oyundan çıkarılır, en son kalan çocuk alkışlanır.

Sınıfta geçici bir köşe oluşturulup manav 
stantlarına kartondan yapılan meyve ve 

sebzeler konulur. İki çocuk, market çalışanı 
olarak seçilir. Her çocuğa üzerinde rakamların 
yazılı olduğu kartlar verilir. Yazılan sayı kadar 
manavdan sebze ve meyve almaları istenir. 

Alışverişten sonra sebze ve meyvelerin 
özellikleri hakkında konuşulur. (rengi, kokusu, 

hangi mevsimde yetişir vb.)

SABAH-ÖĞLE-AKŞAM KAVRAMI 
(Sanat Etkinliği ve Pandomim Çalışması)

ÇEMBERE ZIPLA
(İçerde-Dışarda Oyunu)

MARKET OYUNU
(Alış - Veriş Kavramı)

Çocuklarla okulun bahçesine çıkılır ve güneşin o an hangi 
konumda olduğu sorulur. Güneşin konumuna göre sabah 

mı, yoksa öğle mi olduğu konuşulur. Sınıfa geçilir, çocuklara 
sabah öğle ve akşam görsellerinin olduğu resimler verilerek 

boyamaları istenir. Çocukların yüzü beyaz yüz boyası ile 
boyanır. Pandomim gösterisi videosu izletilir. Daha sonra 
çocukların sabah, öğlen ve akşam neler yaptıkları ile ilgili 

konuşularak beden dili, Jest ve mimiklerle (pandomim 
çalışması) canlandırmaları istenir.

31.
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Çocuklardan bir eş bulmaları ve eşleşeceği arkadaşını 
seçip karşılıklı sıraya geçmeleri istenir. Her çocuğa 5 

tane kraker verilir. Sağ taraftaki çocuklardan karşısında-
ki çocuklara ellerindeki krakerden bir tane vermeleri 

istenir. Krakerler verildikten sonra sol taraftaki çocukla-
ra “Elinizde beş tane kraker vardı, arkadaşlarınız bir 

kraker verdi. Şimdi kaç krakeriniz oldu? Hadi sayalım 
denilerek krakerler sayılır. Sağdaki grubun elinde dört 

tane kraker var, şimdi soldaki grup karşısındaki 
arkadaşlarına 2 tane kraker versin. Krakerler verildikten 
sonra çocuklara “Sizin elinizde 4 kraker vardı, arkadaşı-

nızdan iki kraker daha aldınız. Bakalım kaç kraker 
oldu?” denilerek sayılır ve kaç olduğu söylenir. Oyun 

çocukların ilgisi doğrultusunda devam ettirilir.

Çocukların masaya geçip oturmaları sağlanır. Her çocuğa üç tane 
küçük pet tabak verilir. Tabaklar masada yan yana dizilir. İki 

tabağın arasına artı (+) işareti çizilir. İkinci tabağın sonuna eşittir 
(=) işareti çizilir. Tahta kalemi ile üçüncü tabak, eşittir işaretinden 
sonra gelecek şekilde masaya konulur. (Her çocuğun önünde üç 

tabak dizilmiş olacak.) Her çocuğa 10 tane ponpon verilir.(Ponpon 
yerine taş ya da kuru fasulye kullanılabilir.) Tahtaya tabakların 

görselleri çizilerek (daire şeklinde) tabakların içine hangi sayıların 
toplanacağı yazılır.

Çocuklardan birinci tabağa 2, ikinci tabağa 1 ponpon koyup 
birbirine ekleyip toplamı olan üç ponponu da üçüncü tabağa 

koymaları istenir. Etkinlik öğretmenin yönergeleri doğrultusunda 
devam ettirilir.

PONPONLARI TOPLA
(Toplama İşlemi Etkinliği)

KRAKER OYUNU
(Toplama İşlemi)

“Evdeki nesneleri kullana-
rak beraber toplama 
işlemi yapınız?” notu 
ailelere gönderilebilir.

ÖNERİLER
Çocuklarla okula 
yakın bir markete 
gezi düzenlenebilir.

“Çocuklar donmam�ş beton gibidir, 
üzerlerine ne düşerse izi kal�r.”

H. Jinott 

2+1=?
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KOŞ BASKETÇİ KOŞ
(Sıra Sayıları Oyunu)

BİLİN BAKALIM MESLEĞİM NE?
(Meslekler Oyunu)

YANLIŞI GETİR, DOĞRUYU GÖTÜR
(Doğru-Yanlış)

Öğretmen çocukları bahçeye çıkarır. Bahçede 
koşuya uygun bir alana geçilir. Çocuklar, öğretme-
nin belirlediği bir noktaya koşup sonra başlangıç 
noktasına geri dönerler. İlk dönen çocuk birinci 

sıraya geçer, ardından gelenler onun arkasında 2. 3. 
4. olacak şekilde sıraya geçerler. Oyun bitiminde, 

öğretmen çocukları 1. 2. 3. şeklinde sıralayarak 
yarışı hangi sırada bitirdikleri hakkında konuşur.

Öğretmen sınıfı 4 gruba ayırır. Her gruba 10 parça 
yapboz dağıtır. Gruplara verdiği yapboz parçaları-

nın arasına diğer gruplara ait 3 veya 4 farklı 
yapboz parçası koyar. Çocuklardan yanlış olan 
parçaları bulup diğer gruplara giderek doğru 

parçalarla değiş tokuş yapmaları istenir.  Böylece 
yapbozlarını doğru bir şekilde tamamlamalarını 
ister. Doğru bir şekilde yapbozunu tamamlayan 

grup oyunu kazanır.

Öğretmenin belirlediği meslek gruplarından doktor, 
öğretmen, mühendis, polis, şoför, berber, itfaiyeci, 

ressam, sporcu, kuaför, avukat vb. gibi farklı mesleklerin 
yaparak yaşayarak öğretilmesi ve pekiştirilmesi için ilgili 
meslek gruplarına ait malzemeler sınıfa getirilir. Çocukla-
ra farklı meslekleri öğrenmek için “Bilin Bakalım Mesle-
ğim Ne?” oyunu oynanacağı söylenir. Tüm çocukların 
aktif olarak rol alacağı mesleklerle ilgili malzemeler 

dağıtılır. Bütün çocukların görebileceği bir yerde 
çocuklar meslekleri sırasıyla canlandırır. Diğer öğrencile-

rin de bu malzemeleri ve mesleği tahmin etmeleri 
istenir. Doğru cevaplar alındıktan sonra meslek hakkın-
da sohbet edilir. Büyüdüklerinde hangi mesleği yapmak 

istedikleri ve nedenleri sorulur.

32.
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KÖŞEYİ BİL
(Kalabalık - Tenha)

EŞİNE YARDIM ET
(Düz-Eğri)

Öğretmen sınıfın 4 köşesini 2 kalabalık köşe, 2 tenha 
köşe diye ayırır. Kalabalık özelliğine göre köşeleri 

oyuncak gibi malzemelerle düzenler. Tenha köşeleri-
ni de tenha olarak bırakır. Öğretmenin vereceği 

komuta göre çocukların tenha ve kalabalık köşelere 
doğru şekilde gitmesi sağlanır. Şaşıran çocuk oyun 

dışı kalır. Oyunu başarıyla bitiren çocuklar da 
ödüllendirilir.

Sınıfta yere önce düz sonra eğri çizgilerle bir yol çizilir. 
Çocuklar ikişer ikişer gruplanır. Çocuklara:

 “Çocuklar, oyunu oynarken gruptan birinin gözünü 
bağlayacağız. Gözü açık olan, gözü bağlanan arkadaşının 

elini tutarak yerdeki çizginin üzerinde yürütmeye 
çalışacak. Arkadaşına yolun düz olduğu yerlerde, yol düz; 
eğri olduğu yerlerde, yol eğri diyecek. Böylece gözü bağlı 

olan arkadaşınız daha kolay yürümüş olacak.” denir.
Bütün gruplarda birer çocuk yürütüldükten sonra oyun 

tekrarlanır. Bu sefer önceki turda gözü açık olan çocuğun 
gözü bağlanır, diğeri yolu tarif eder.

Meslek gruplarından 
olan veliler hafta içinde 
sınıfa davet edilerek 
meslek tanıtımı 
yapması sağlanır.

ÖNERİLER
“Çocuklarınızla evde kendi çocuklu-
ğunuzda oynadığınız bir oyunu 
oynayarak çocuğunuza geleneksel 
oyunlarımızı tanıtabilirsiniz.” notu 
ailelere gönderilir.

“Dünyay� değiştirmek için kullanabileceğiniz 
en güçlü silah eğitimdir.”

Nelson Mandela
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HAMA AYICIĞIM
(Kahverengi Kavramı)

BALIKLARI YUVASINA GÖTÜR
(Şişman Zayıf Oyunu)

ONAR ONAR SAYALIM
(Onar Onar Sayma Oyunu)

Çocuklarla el ele tutuşulup halka oluşturulur. 
Öğretmen “on” diyerek oyunu başlatır. Çocuklar 
sırayla onar onar ilerleyerek yüze kadar sayarlar. 
Yüz diyen çocuk zıplayarak yere oturur. Sıradaki 
öğrenci 10’dan başlar, sırayla sayma yüze kadar 

devam eder. Bir tek çocuk kalana kadar oyun 
devam eder.

Çocuklara küçük yağlı kâğıtlar ve küçük ayı kalıbı 
verilir. Kalıpları yağlı kâğıt üzerine çizmelerine 

rehberlik edilir. Ayıların hangi renklerde olabileceği 
konuşulur. Doğru yanıt alınınca çocuklara açık ve 

koyu tonlarda kahverengi hama boncukları verilerek 
çizdikleri ayı resimlerini bu boncuklarla doldurmaları-
na rehberlik edilir. Daha sonra çocukların görebileceği 

uzak bir yerde çocukların hama boncuklarıyla 
doldurdukları ayı figürlerinin üzerine de yağlı kâğıt 
sererek ütü ile boncukların birbirlerine yapışmaları 

sağlanır. Soğuyunca çocuklara yaptıkları kahverengi 
ayılar verilerek kukla sahnesinde istedikleri gibi 

konuşturmalarına fırsat verilir.

Öğretmen, aynı boyda olmalarına dikkat ederek sınıftaki öğrenci 
sayısı kadar şişman ve zayıf balık görselleri hazırlar. Görsellerin 

gövdesine mıknatıslar yapıştırır. İpin ucuna mıknatıs yapıştırarak iki 
tane olta oluşturur.  Balıklar, oltalar ve iki adet kap bir masanın 

üzerine konularak çocuklara aşağıdaki hikâye anlatılır:
“Çocuklar, balık yetiştirilen iki tane havuz varmış. Bu havuzlardan 
birindeki balıklara çok fazla yem verilmiş ve balıklar şişmanlamış. 
Diğer havuzdaki balıklara da yeterli miktarda yem verilememiş o 

balıklarda zayıflamış. Sonra bir gün yanlışlıkla havuzların kapakları 
açılmış ve bütün balıklar nehre girmiş, birbirlerine karışmış. Şimdi bu 
balıkları tekrar havuzlarına koymamız gerekiyor. Şişman balıkları bir 

kapta, zayıf balıkları bir kapta toplayalım.” 
Çocuklar ikişer olarak masaya gelip bir zayıf, bir şişman balık yakala-

yıp uygun kaba yerleştirirler. Bütün çocuklar şişman ve zayıf balık 
sınıflamasını yapana kadar oyun devam eder.

33.
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Sınıfa mont, bot, atkı, bere, eldiven gibi kış mevsimi giysileri; şort, 
tshirt, terlik, şapka, güneş gözlüğü gibi yaz mevsimi giysileri; şemsi-

ye, yağmur botu, yağmurluk gibi sonbahar mevsimi giysileri; ince 
bluz, ince pantolon ve ayakkabı gibi ilkbahar giysileri getirilir. Etkinlik 
masasının üzerine kıyafetler karışık olarak konulur. Öğretmen sırayla 
etkinlik masasının yanına gelen çocuklara aşağıdaki şekilde betimle-

meler yaparak ardından soru sorar:
• Hava çok sıcak, insanlar dışarıda dondurma yiyorlar ve denize 

girerek yüzüyorlar. Böyle bir mevsimde üstüne ne giyersin?
• Hava çok soğuk. İnsanlar sokakta yürürken çok üşüyorlar. Bazen kar 

bile yağıyor. Böyle bir mevsimde üstüne ne giyersin?
• Havalar ısınmaya başlıyor. Dışarıda çiçekler açıyor. Kelebekler 
uçuyor, kuşlar ötüyor. Böyle bir mevsimde üstüne ne giyersin?

• Havalar soğumaya başladı. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Genelde 
yağmur yağıyor. Bu mevsimde üstüne ne giyersin?

Çocukların önce betimlenen mevsimi tahmin etmelerine sonra da o 
mevsime uygun giysileri giymelerine rehberlik eder.

MEVSİMLER-KIYAFETLER OYUNU

Bütün masalar büyükçe bir kare olacak şekilde birleştirilir. 
Herkesin birbirini göreceği şekilde masaya oturulur. Bir a4 

kâğıdına sığacak büyüklükte kavanoz resmi çizilir. Başka bir a4 
sayfasına on tane şeker resmi ve 1’den 10’a kadar sayıların yazılı 

olduğu çemberler (sayı kartları) çizilir. Sanat etkinliği olarak 
çocukların bu kâğıtlardaki resimleri kesmeleri istenir. Çocukların 

önlerine kestikleri şeker kavanozunu, yanına şekerleri, üstüne 
sayı kartları yerleştirilir. Çocuklara “Çocuklar bayram kavanozu-
nu hatırladınız mı? Şimdi kavanozlarımızı alıp, komşularımızla 
bayramlaşmaya gideceğiz. Hazır mısınız?” denir. Masaya tık tık 

tık vurarak kapı çalma sesi çıkartılıp ‘Merhaba Emel teyze, 
bayramın kutlu olsun.’ deyince Emel teyze, bize tam iki tane 
şeker verdi.” denir. Çocuklar her seferinde söylenilen kadar 
şekeri kavanozlarına koyarlar. Şeker sayısı arttıkça toplama 

işlemi sonucu sorulur. Mesela; “Şimdi kavanozumuzda iki tane 
şeker var. Bir de Osman amcaya gidelim, bakalım o bize kaç 
şeker verecek.” Tık, tık, tık  ‘Merhaba Osman amca, bayramın 

kutlu olsun.” deyince Osman amca, bize tam üç tane şeker verdi. 
Şimdi sayalım, bakalım kavanozumuzda kaç şeker oldu? Cevabı 

bulan sayı kartını kavanozun üzerine koysun.” denir. Böylece 
çocuklar her bayramlaşmada, bir arttırma işlemi daha yapmış 

olurlar.

BAYRAM KAVANOZU
(Toplama İşlemi Oyunu)

ÖNERİLER
“Anneciğim, babacığım bu hafta toplama 
işlemi yapmayı öğrendik. Evdeki ceviz, fındık 
gibi kuruyemişleri kullanarak bana basit 
toplama işlemi problemleri sorar mısınız?” 
notu ailelere gönderilir.

Çocuklarla birlikte 
pikniğe gidilerek 
doğadaki değişim-
ler gözlenir.

“Çocuk kafas�n�n içi bilgiyle doldurulacak 
bir kap değildir. İstediğince açmas�na 

yard�m edilecek bir çiçektir.”
Noam Chomsky

73



Dondurma çubuklarının tek taraflı uçları ana ve ara 
renkler ile biri açık renk, diğer çubuk koyu renk olarak 

boyanır. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, mor renk 
tonlarına uygun olarak çiçekler hazırlanır. Çocuklar 

sandalyelerde yan yana oturmaları için yönlendirilir. 
Tekerleme ile bir öğrenci seçilir. Seçilen çocuk, avuç 

içinde renkli kısımları saklı olan dondurma çubuklarından 
birini seçer. Oyunun kuralları çocuklara anlatılır. Seçilen 
çocuk sınıftan çıkartılır, seçmiş olduğu renk ile uyumlu 
çiçek sınıfta saklanır. Daha sonra çocuk sınıfa çağrılarak 
çiçeği bulması istenir. Diğer çocuklar da arkadaşlarını 
çiçeğe yaklaşırsa koyu, uzaklaşırsa açık komutlarıyla 

yönlendirir. Çiçeği bulmasına yardımcı olurlar. Böylelikle 
çocukların dikkat becerileri, yönergeye uygun hareket 

etme becerileri ve açık - koyu kavramı desteklenir.

Yetişkin bir bireye ait iki çift ayakkabı getirilir. Ayrıca 
yetişkin üstleri ve bebek üstleri de ayarlanır. Bir 

sepete karıştırılır. Çocuklar ikili grup yapılarak arka 
arkaya sıralanır. Hareketli bir müzik açılarak sıraların 
en önündeki çocuktan başlayarak geniş ayakkabıla-

rı giyip sepetlerin yanlarına gitmeleri istenir. 
Önlerinde bulunan masanın bir tarafına geniş, 

diğer tarafına dar olan üst yerleştirirler. Oyuncu geri 
dönüp sıradaki arkadaşına ayakkabısını verir, o da 
aynı şekilde yarışır. Önce bitiren grup kazanır. Tüm 

çocukların oynamalarına rehberlik edilir.

İstenilen sebze, meyve, nesne, araç vb. varlıkların görselleri 
küçük çıktılar olarak alınır. Çocukların sınıf ayakkabılarına 

görseller ortadan kesilerek karışık olarak yapıştırılır. Ayakka-
bılar yan yana karışık olarak sıralanır. Çocukların da yan yana 

oturmalarına rehberlik edilir. Seçilen bir çocuk hareketli, 
sözsüz bir müzik ile parçalı olan varlıkları bir araya getirerek 
bütün yapar. Ayakkabı kime aitse ona götürür, müzik bitene 

kadar tüm parçaları doğru olarak birleştirip sahibine 
ulaştırmaya çalışır. Böylelikle parça-bütün kavramı yerleşmiş 

olur, eşleştirme becerisi de desteklenir.

ÇUBUĞUNU SEÇ TONUNU BUL
(Renk Tonları Oyunu)

İKİ YARIM BİR BÜTÜN
(Parça-Bütün Oyunu)

KOCA AYAKLAR YARIŞSIN
(Geniş-Dar Kavramı Oyunu)

34.
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Sınıfın ortasına krepon kâğıdı ile veya renkli elektrik 
bandı kullanarak bir (Ö) sesi hazırlanır. Sesin etrafına 

“Ö” sesi ile başlayan varlıkların ve diğer sesler ile 
başlayan varlıkların resimleri karışık olarak dağıtılır. 
Hareketli bir çocuk şarkısı ile “Ö” sesine basmadan 

etrafında dans edilir. Müzik durdurulduğunda 
öğretmen kime dokunursa o çocuk gidip “Ö” sesinin 

içine girer. Etrafındaki resimlerden “Ö” sesi ile 
başlayanı bulup harfin ortasına yerleştirir. Bulduğu 
resmin ne olduğunu sesli olarak söyler. Bu şekilde 

“Ö” sesinin pekişmesi sağlanır. Tüm çocukların 
oynamalarına rehberlik edilir.

Sınıftaki küçük bir masa uygun bir alana alınarak oturma 
alanı oluşturulur. Çocukların ikiye ayrılarak masanın 
sağına ve soluna tren olmalarına yardım edilir. Her 

grubun önüne ses çıkartması için bir plastik bardak ve 
kaşık yerleştirilir.  Kâğıda sözünü tutma ve tutmama ile 

ilgili kısa anlatımlar hazırlanır. Gruplara sorularak 
isimlerinin ne olmasını istiyorlarsa grup isimleri tahtaya 
yazılır. Grupların başındaki çocuklardan başlanarak kısa 

anlatımlar yapılır. Kim bardağa önce vurursa ona söz 
hakkı tanınarak bu anlatımda sözünde durulmuş mudur, 

yoksa durulmamış mıdır, diye sorulur. (Örn: Ayşe’nin 
annesi okuldan döndüğünde ona kek yapacağını söyledi 
ancak yapmamıştı. Annesi sözünde durdu mu, durmadı 

mı?) Verilen cevabın doğruluğuna göre tahtada ismi 
yazan gruba bir artı verilir, cevap veren çocuk en sona 

geçer, sırada olan çocuk devam eder. Tüm çocuklar 
tamamlanana kadar devam edilir. Oyun bitiminde 

sözünü tutma ile ilgili küçük bir sohbet edilerek değeri 
daha iyi öğrenmeleri desteklenebilir.

ÖNERİLER

ö
Ö

SÖZÜMDE DURMAYI BİLİYORUM
(Sözünü Tutma Değer Oyunu)

“Ö” SESİNİ ÖĞRENİYORUM
(Ö Sesi Oyunu)

Çocuklar ile okul bahçesinde küçük 
bir gezi planlanabilir. Gezi esnasında 
bahçede görülen varlıkların renk 
tonları incelenerek açıktan koyuya 
doğru sıranabilir.

“Bu hafta ‘Ö’ sesini öğrendik. Çocuklar ile hem 
eğlenceli hem de öğretici olması için sizlerden 
kurabiye malzemeleri istiyoruz. ‘Ö’ sesini destekle-
yecek hayvan kurabiyeleri yapacağız. Ayrıca geniş 
- dar, parça - bütün kavramlarını da desteklemiş 
olacağız.” notu ailelere gönderilebilir.

“Eğitimin amac�, doğuştan insanda 
var olan cevheri işlemek, 

özü geliştirmektir.”
Galiani
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Çocuklardan ayağa kalkarak yan yana sıra 
olmaları istenir. Öğretmenin “bebek” yönergesin-

de çocuklar bebekler gibi ağlamaya başlar. 
“Çocuk” yönergesinde ise zıplarlar. “Dede-nine” 

yönergesinde bastonla yaşlı taklidi yaparlar. 
Öğretmen hızlı hızlı söyleyerek şaşırtmaya çalışır 

ve yanan çocuk oyundan çıkar.

Tüm çocuklardan eşit miktarlarda kabuklu ceviz, 
fındık, fıstık getirmeleri istenir. Her çocuk kendi 

kuruyemişlerini saydıktan sonra, birkaç tane 
kuruyemişini yanındaki arkadaşına verir ve 

kuruyemişini tekrar sayar. Önceki sayılarını ve son 
hallerini tekrar saymaları istenir. Öğretmen 

çıkarma işlemini tekrar anlattıktan sonra gelen 
cevizler, fındıklar ve fıstıklar kabuklarından 

ayrılarak yenilir.

KURUYEMİŞLERİM KAÇ TANE?
(Çıkarma İşlemi) 

ONUN GİBİ DAVRAN
(Yaşlı-Genç)

ŞARKIMI SÖYLÜYORUM
(Alçak Yüksek)

Çocuklardan halının kenarına yan yana 
oturmaları istenir. Halının kenar kısımlarına 

büyük boyutlu legolar yerleştirilir. Bazı legolar 
tek katlı yani alçak olarak, bazı legolar çift katlı 
yani yüksek olarak konulmuştur. Öğretmenin 

yönergesi 'alçak' ise tüm çocuklar alçak 
boyuttaki legoların üzerine çıkarlar. Öğretme-
nin yönergesi 'yüksek' ise tüm çocuklar yüksek 

boyuttaki legoların üzerine çıkarlar.

35.
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Daha önceden hazırlanmış A5 kâğıt 
boyutundaki rakamlar öğrencilerin 

üzerine yapıştırılır. Öğretmen, içinde 
rakamların geçtiği bir hikâye anlatmaya 

başlar. Öğretmen hangi rakamı söylerse o 
rakamı taşıyan çocuk kenara çekilir. 

Öğretmen “kaç kişi kaldı?” diye sorar. 
1’den 9’a kadar olan rakamlardan eksilen 

rakam diğer öğrenciler tarafından sesli 
bir şekilde söylenir.

ÇIKARMA İŞLEMİ
Öğretmen sınıfa elinde çeşitli kumaş ve 

ambalaj kâğıdı parçalarıyla girer. Bu 
kumaşlar minik bantlarla duvarlara 

yapıştırılmalıdır. Kumaş sayısı ile çocuk 
sayısı eşit şekilde gruplandırılır. Yere de 

büyük ebatlarda fon kartonları yerleştirilir. 
Her çocuk sıra ile duvardaki parçalardan 
kesip yerdeki kartonlara yapıştırır. Hangi 
grubun parçası çabuk biterse o grup ilk 

alkışlanan grup olmalıdır.

“Evde çocuklarınızla mutfak 
eşyalarıyla basit çıkarma 
işlemleri yapabilirsiniz.” 
notu evlere gönderilir.

ÖNERİLER
Okulun bahçesine 
çıkılarak parlak ve 
mat nesneler 
gözlemlenir.

“Çocuklar, kötü bir gün geçirdim konuşal�m m�? 
Demezler. Oynayal�m m�? derler.” 

Lawrance J. Cohen

BENİM KUMAŞLARIM
(Parlak - Mat)

2-1=?
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Sınıfın ortasına zemine krepon kâğıdı ile kalın bir “U” sesi hazırla-
nır, orta kısmı boş bırakılır. Çocukların boynuna takmak için de 

“U” sesi kartları hazırlanır. Çocukların sandalyeye veya yere, sınıfın 
farklı yerlerine, oturmalarına yardım edilir. Oyunun kuralları 
açıklanır. Sırayla çocukların önüne gelip aşağıdaki tekerleme 

söylenir:
“ ‘U’ sesidir benim adım, farklı kelimelerin başıyım.

Eğer benden bulursan, Uzunca alkışlarım.”
Önüne gelinen çocuğun “U” sesi ile başlayan bir şey söylemesine 
fırsat verilir. Bulamaz ise ipucu verilebilir. Doğru bulduğu zaman 

uzunca hep birlikte alkışlanarak “U” sesi kartı boynuna takılır. 
Çocuk, öğretmenin arkasından tutar ve başka bir çocuğun 

yanına gidilir. Ona da aynı tekerleme söylenir, “U” sesini bulması-
na rehberlik edilir. Böylelikle bir tren oluşturulur. Tren tamamla-

nınca  “Şimdi ‘U’ sesine yolculuğa gidiyoruz.” denilerek yine 
tekerleme melodili söylenilerek “U” sesinin içinde gezinti yapılır 

ve oyun tamamlanır. Oyun sayesinde “U” sesi pekişmiş olur, 
eğlenerek öğrenmeleri desteklenir.

Oyun kolaydan zora doğru oynatılır. Önce ikişerli 
daha sonra çocukların seviyelerine uygun olarak 

üçerli, dörderli, beşerli vb. çocuklar daire yapılarak 
gruplandırılır. Tüm grupların el ele tutuşarak daireler 
oluşturmalarına yardım edilir. Daireler tamamlanın-

ca şu şarkı ile dönülür:
“Biz iki kişilik bir çemberiz, (kişi sayısı değişince 

değişen sayı söylenir.)
Şarkı söyler döneriz,

1 kişi çıkarsa, (Çıkarılan kişi sayısına göre sayı 
değiştirilerek söylenir.) çemberde kalan kaç kişiyiz?”
Şarkıda kaç kişinin çıkması isteniyorsa o kadar kişi 

daireden ayrılır ve böylelikle kalan kişi sayısı 
bulunarak söylenir. Her gruptan bir kişi ayrılır. Kalan 

kişi sayısı söylenir. Sayılar kolaydan zora doğru 
değiştirilerek çıkarma işleminin ne olduğu oyunla 
desteklenerek pekiştirilir. Çocuklar; çember şeklini 

tekrarlamış, çıkarma işlemine yaşayarak hâkim 
olmuş ve koordineli hareket etmeyi öğrenmiş 

olurlar.

Derin bir kabın veya kutunun içine artık minik kâğıtlar ya da 
krepon kâğıtları ile havuz oluşturulur. Havuzun içine kullan-

mak istenilen malzemelerden bir kırık, bir sağlam olacak 
şekilde çok çeşitli malzemeler karıştırılır. Malzemelerin küçük 

veya orta boyutlu olması çeşidin fazla olmasına imkân 
sağlayacaktır. A4 kâğıdı ortadan ikiye çizilerek ayrılır. Bir 

tarafına mutlu yüz, diğer tarafına mutsuz yüz ifadesi çizilir ya 
da çıktı alınır. Tekerleme ile bir çocuk seçilerek oyun alanına 
alınır. Zaman tutularak hareketli bir müzik ile havuzun içine 
elini daldırıp çıkan malzemenin durumuna göre sağlam ise 
gülen yüzün olduğu bölüme, kırık ise mutsuz yüzün olduğu 
bölüme yerleştirir. Belirlenen zaman içinde çokça toplayabil-
mesine rehberlik edilir. Tüm çocukların oyunu oynamalarına 

fırsat verilerek oyun tamamlanır.

U
u

2-1=?

36.“U” SESİNİ ÖĞRENİYORUM 
(U Sesi Oyunu)

SAĞLAM VE KIRIKLARI TOPLUYORUM 
NE OLDUKLARINI ÖĞRENİYORUM

(Sağlam - Kırık Oyunu)

ÇIKTI ÇIKTI KAÇ KALDI
(Çıkarma İşlemi Oyunu)

78



Çocuklar bahçeye çıkartılarak iki grup şeklinde sıralanırlar. 
Oyundan önce derin-sığ kavramı ile ilgili kısa bir sohbet yapılır. 

Başlama çizgisi belirlenir. Grupların karşısına ikişerli yoğurt kovası 
yerleştirilir. Kovalardan birisi boş, diğeri toprak ile dolu olacaktır. 
Toprak olan kovaya yukarıdan aşağıya doğru şeritler çizilip sayı 

verilerek ölçek hazırlanır. Başlama düdüğü ile grupların başından 
bir çocuk kovaların yanına giderek metal kaşık yardımı ile dolu 
kovadan boş kovaya toprak alarak çukur kazmaya başlar. Süre 

tutulur. Süre tamamlanınca kovaların üzerindeki ölçekler yardımı 
ile kimin daha derin kazdığı tespit edilir. Oyunu bitiren çocuk 

sıranın arkasına geçer. Her oyuncu değişiminde mutlaka toprak 
tekrar eski kovasına boşaltılır. Yarışma sonunda hangi grup 

kazandıysa ellerine yıldız çizilerek ödüllendirilebilir. 

Tüm çocuklar ile el ele tutuşularak daire oluşturulur. “El ele 
tutuşup daire olalım. Dün – bugün - yarın ile ilgili konuşa-
lım. Düşünelim - hatırlayalım ve cevaplayalım.” denilerek 
hep birlikte dönülür, tekerleme söylenilir, bitince durulur. 
Öğretmen “Ben dün kırmızı bir kazak giymiştim, bugün 
sarı bir kazak giydim. Yarın da siyah giyeceğim.” diyerek 

örnek verip yönlendirme yapar. Tekerlemeden sonra sıra 
kendilerine geldiğinde neyi, nasıl söyleyeceklerini öğren-

miş olurlar. İsmi söylenilen çocuk da kavrama uygun olarak 
kendisi ile ilgili örnek verir. Birkaç çocuğa fırsat verildikten 

sonra dönülerek tekrar tekerleme söylenir. Bu kez ayakkabı-
dan veya yenilen yiyecekten ya da daha başka bir örnek 

verilerek oyun devam ettirilir. Bu şekilde örnekleme 
yapılması çocuklarda kalıcı olmasını sağlayacak ve dün-bu-

gün-yarın kavramlarının aslında ne için kullanıldıklarına 
çocuklar açısından yön verecektir. Oyunlaştırılarak somut-

laştırılmış olacağından çocukların kolay öğrenmeleri 
desteklenecektir.

ÖNERİLER

21

22 23

“Bir mermer parças� için heykelt�raş ne ise, 
ruh için de eğitim odur.” 

Addison

Ailelere, dün – bugün - yarın ile ilgili grafik 
hazırlayarak “Çocuklarınız ile yaptıklarınızı bu 
kavramlara uygun olarak grafiğin uygun bölümle-
rine resimleyerek anlatın. Tamamladığınız grafiği 
okula göndererek çocuğunuzun anlatım yapma-
sına yardımcı olun.” Notu gönderilebilir.

Çocuklar ile birlikte 
deniz belgeseli 
izleyerek derin - sığ 
kavramı ile ilgili beyin 
fırtınası yapılabilir.

DÜN-BUGÜN-YARINI ÖĞRENİYORUM
(Dün-Bugün-Yarın Oyunu)

DERİN KAZAN KAZANSIN
(Derin - Sığ Oyunu)
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Her çocuktan beşer adet kıyafet getirmeleri 
istenir. Bunlar çeşitli mevsimlere ait kıyafetler 

olmalıdır. Gelen tüm kıyafetlerle ortada bir havuz 
oluşturulur. Her çocuk sıra ile bir yaz mevsimi 

kombini yaparak (tişört, şort, terlik, şapka, güneş 
gözlüğü) diğer arkadaşına sırayı verir. Yanlış 

tercihler yapan çocuğun kombini sınıf oylamasına 
sunulur ve doğru parçalar ile değiştirilir.

Tüm sınıfa balon dağıtılarak oyun etkinliği-
ne başlanır. Önce balonlar şişirilir ve daha 
önceden hazırlanmış üzerinde üzüm, ütü, 
üç gibi “Ü” sesli nesneler bulunan etiketler 

yapıştırılır. Tüm nesneler sesli şekilde 
telaffuz edilir. Öğretmen “Ütüler yere 
vursun balonunu, üçler havaya atsın 
balonunu, üzümler duvarda oynasın 

balonunu gibi…” komutlar verir. Oyun 
sonuda balonlar patlatılır.

Öğretmen çocuklarla beraber halıya yarım daire şeklinde 
oturur. Yanına bir çocuk alır ve onun kulağına günün belli 
bölümlerinde yapılan -el ve yüz yıkama, kahvaltı, uyku, diş 

fırçalama, yemek yeme, pijama giyme gibi- bir etkinliği 
söyler. O çocuk hareketleri diğer arkadaşlarına anlatır. Hangi 

etkinliğin erken, hangisinin geç olduğunu söylemeleri 
istenir. Tüm sınıf beraber de oynanabilir. “En erken yaptığınız 
etkinlik nedir, gece yatarken yaptığımız etkinlik nedir?” gibi 

sorularla oyun devam ettirilir.

‘’Ü’’ SESİ OYUNU

ERKEN-GEÇ OYUNU

YAZ MEVSİMİ

37.
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Tüm çocuklardan son gün ve karne temalı 
resim yapmaları istenir. Küçük kavanozlara 
konularak okul bahçesindeki herhangi bir 
ağacın altına saklanır. 1.sınıfın ilk haftası 

buluşup açmak üzere sözleşilir. Hem bir veda 
hem bir kavuşma etkinliği olarak düşünülebilir.

Her çocuğa bir meyve ismi verilir. Çocuklar yan 
yana dizilir. Sonra yönergeler verilmeye başlanır. 

“Elmanın sağındaki kişi bir adım öne gelsin, 
şeftalinin solundaki kişi 2 adım geriye gitsin.” gibi. 
Yönergeler ve meyveler çeşitlendirilerek devam 
ettirilir. İlk etapta küçük grupla başlanıp, daha 

sonra sayı artırılır.

ÖNERİLER

SAĞINDA-SOLUNDA OYUNU

SON GÜN VEDA OYUNU

“Çocuklar�n kar�nlar�n� ve 
zihinlerini doyurduğunuz 

kadar ruhlar�n� da beslemeliyiz.” 
Anonim

“Çocuğunuzla birlikte kullanılacak tüm 
malzemelere ortak karar verdiğiniz bir 
‘TOST’ yapıp yiyebilirsiniz. Tostunuza bir 
isim koyup ailenizin özel yemeği olarak 
adlandırabilirsiniz” notu ailelere gönderilir.

O hafta çocuklarla kutuları incelene-
rek kullanılamayacak durumdaki 
eşyaları ayıklanabilir. Dolap temizlik-
lerini yaparak kendi alanlarını temiz 
tutma becerileri geliştirilir.
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BU ÖĞRETİM MATERYALİ  
ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE

ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR. 

PARA İLE SATILAMAZ.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5’inci Maddesinin İkinci Fıkrası Çerçevesince

Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.


	kapak.pdf
	oyun_etkinlik.pdf
	kapak



