
 

Gelişim Alanı Kariyer 

Yeterlik Alanı Kariyer Farkındalığı 

Kazanım/Hafta Her mesleğin toplumsal yaşama katkısı olduğunu fark eder. 
Toplumdaki mesleklerin çok çeşitli olduğunu fark eder. 
Bazı meslekleri tanır. 
Bütün mesleklerin değerli olduğunu fark eder. 
Kendi ilgilerini fark eder. 

Sınıf Düzeyi Okul Öncesi 

Süre 50 dk (Bir Etkinlik Saati) 

Araç -Gereçler 1. Etkinlik Bilgi Notu 
2. Çalışma Yaprağı-1 

Uygulayıcı İçin Ön Hazırlık Çalışma Yaprağı-1 dersten önce resimlerin ilgili yerlerinden kesilerek her 
çocuğa bir meslek kartı gelecek şekilde yapboz haline getirilir.  

Süreç 
(Uygulama Basamakları) 

 
1.   Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1’ de yer alan parçalara ayrılmamış 
meslek kartları öğrencilere yansıtılır. 
 
      “Çocuklar bu gördüğünüz resimlerde meslek kartları bulunmaktadır. Sizlere 
dağıttığım yapboz parçaları bu meslek kartlarına aittir. Sizlerden bu yapboz 
parçalarını birleştirip resimdeki gibi meslek kartı oluşturmanızı istiyorum.” 
 
2.  Daha önce hazırlanmış meslek kartlarına ait yapboz parçaları her bir 
öğrenciye bir meslek kartının yapboz parçaları gelecek şekilde dağıtılır. 
3.  Öğrencilerin yansıtılan resme bakarak yapbozu tamamlamaları istenir.   
4.  Tüm öğrenciler yapboz parçalarını tamamladıktan sonra öğrencilere 
aşağıdaki yönerge verilir:  
 
    “Şimdi sizlere birkaç tane bilmece soracağım. Sizler de soracağım bilmece 
ilgili meslek hangisiyse ve o meslek kartı kimdeyse parmak kaldırarak örneğin 
 ‘Ben bir hemşireyim.’ diye cevaplayacaksınız.”  
 
5. Öğrencilere Etkinlik Bilgi Notu’ nda yer alan yönerge sırası ile okunur. Her bir 
meslek bilmecesi tamamlandığında öğrencilere mesleği bulmaları için süre 
verilir. 
 
6. Süreç tüm meslekler tamamlanana kadar devam ettirilir. Tüm meslekler 
tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorularla süreç değerlendirilir:  
 
• Bu mesleklerin dışında yakın çevrenizde bizlerin yaşamı için önemli katkılar 
sunan başka mesleklere örnek vermek ister misiniz?  
• Bu meslekler bizler için neden önemli?  
• Siz büyüyünce hangi mesleği yapmak istersiniz? Neden? 
 
7. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama ile süreç sonlandırılır:   
 
  “Çocuklar gördüğünüz gibi elimizdeki bütün mesleklerin yaşamımızda bir yeri 
ve görevi var. Gösterdiğimiz meslekler haricinde de daha birçok meslek var. 
Onlarında yaşamımızda yeri ve önemi var. Birlikte yaşadığımız sürece 
birbirimize ihtiyacımız olacak. Birbirimizin ihtiyaçlarını yerine getirdikçe 
birbirimizin yaşamına katkı sağlayacağız.” 
 

Kazanımın Değerlendirilmesi 1. Öğrencilerden burada adı geçmeyen; ancak yaşamımız için çok gerekli olan 
bir başka mesleği bir sonraki etkinlik gününe kadar araştırmaları istenebilir. 



 

 

   

1. ÖĞRETMEN 

• “Öğrencilere bilgiler öğretirim. Öğrencilerin eğitiminden sorumluyum. Kalem, kağıt, kitap en çok kullandığım 

materyallerdir. Bilin bakalım ben kimim?”  

2. DOKTOR 

• “Hastaları muayene ederim. Hastalıklarına göre ilaçlar yazarım. Mikroplarla mücadele ederek insanları tedavi 

ederim. Bilin bakalım ben kimim?” 

3. PİLOT 

•”Uçakları kullanırım. Gökyüzünde gezinirim. Benim sayemde uzak yerlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Bilin bakalım ben 

kimim?” 

4. ASTRONOT 

• “Uzay mekiğine binerim, yıldızlara giderim, dünyayı terk ederim. Evrende ne var ne yok araştırır gözlemlerim. Bilin 

bakalım ben kimim?” 

5. İTFAİYECİ 

 • “Korkar herkes yangın olunca ama ben koşarım oraya çabucak. Yangınları söndürmekte ustayım. Bilin bakalım ben 

kimim?” 

6. POLİS 

• “Çevrenin düzenini bozan kişileri karakola götürürüm. Suçluları tutuklayarak insanların güvenliğini sağlarım. Bilin 

bakalım ben kimim?” 

7. AVUKAT 

• “Mahkemelerde insanların hakkını savunurum. Hukuki kuralların uygulanmasını sağlarım. Adil olmayı çok severim. 

Bilin bakalım ben kimim?” 

 8. BAHÇIVAN 

• “Bir elimde kazma bir elimde kürek, düzenlerim yemyeşil bahçeyi. Çiçeklerin, ağaçların bakımı ve sulanmasıyla 

ilgilenirim. Bilin bakalım ben kimim?”  

9. TERZİ  

 • “Kumaşları seçerim. Makas ile biçerim. Ölçüyü alır sonra giysi dikerim. Bilin bakalım ben kimim?” 

10. RESSAM 

 • “Doğanın, eşyanın ve insanın resimlerini kendime göre anlatmaya çalışırım. Renkleri çok severim. Fırçam en iyi 

arkadaşımdır. Yaptığım çalışmaları insanlar sergilerde görebilir. Bilin bakalım ben kimim?”  

 

 



11. AŞÇI 

 • “Başımdadır büyük şapka, elimdedir kepçe. Lezzetli yemeklerin ilk deneyicisiyim. Bilin bakalım ben kimim?” 

12. MÜHENDİS 

 •  “Makineler tasarlar, gökdelenler inşa ederim.  Büyük ölçekli, karmaşık sistemleri analiz eder ve geliştiririm. Bilin 

bakalım ben kimim?”   

13. ARKEOLOG 

• “Çok eski çağlardan kalan insan eşyalarını ararım, kazarak bulmaya çalışırım. Bulduklarım müzelerde sergilenir. Bilin 

bakalım ben kimim?” 

14. SPORCU 

• “Sahalarda top koşturur, denizlerde yüzerim. Rakibimi yenmeye çalışırım. Bilin bakalım ben kimim?” 

15. MÜZİSYEN 

• “Konserlerde, festivallerde, tiyatrolarda ve farklı mekanlarda sahne alırım, şarkı söylerim. Birden fazla enstrüman 

çalabilirim. Bilin bakalım ben kimim?” 

16. TAMİRCİ 

• “Elimde tornavidam, vidaları sıkarım. Bozulan şeyleri çabucak onarırım. Bilin bakalım ben kimim?” 

17. VETERİNER 

• “Can dostlarımızın sağlığı ile ilgilenirim. Hayvanları çok severim ve onların tedavisini üstlenirim. Bilin bakalım ben 

kimim?” 

18. BİLİM İNSANI 

• “İlgili meraklıyım, araştırır bulurum.  Yeni keşifler için deneyler yaparım. Bilin bakalım ben kimim?” 

19. ÇİFTÇİ 

• “Tarımla uğraşırım. Meyve ve sebze ekerim,  tahıl yetiştiririm. Geçimimi bunlardan sağlarım. Bilin bakalım ben 

kimim?” 

20. KUAFÖR/BERBER 

• “Saç keserim, boyarım ve şekiller veririm. Özel günlerde insanlar saçlarını yaptırmak içinde bana gelir. Bilin bakalım 

ben kimim?” 

 






















