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SUNUŞ

Başkanlığımızca Kur’an kurslarında gerçekleştirilen önemli yaygın din eğitimi faaliyetlerinden biri, din 

eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında vatandaşlarımızdan 

gelen talepler doğrultusunda açılan ve temelde değerler eğitimini esas alan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarıdır. 

Söz konusu kurslarda akademisyenler, pedagoglar, Kur’an kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenlerinin 

görüşleri alınarak hazırlanan “Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)” uygulanmaktadır. Progra-

mın uygulanmasıyla birlikte 4-6 yaş grubu çocuklarına yönelik pedagojik bir yaklaşımla kendi seviyelerinde 

dinî bilgiler ve Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmeye başlanmıştır. Süreç içerisinde programdan etkin ve verimli 

bir şekilde istifade edilebilmesi için öğrenci ve öğreticilere yönelik materyaller hazırlanmış; gelişen ve deği-

şen sosyo-kültürel şartlar, programın uygulayıcısı olan Kur’an kursu öğreticilerinden gelen geri bildirimler, 

muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri, göz önünde bulundurularak program güncellenmiştir.

Başkanlığımızca camiler başta olmak üzere Kur’an kursları ve uygun görülen diğer mekânlarda açılan 

Yaz Kur’an Kurslarına 4-6 yaş grubu çocuklar da katılabilmektedir. Söz konusu kurslarda kısa sürede yo-

ğunlaştırılmış eğitimle önemli kazanımlar elde edilmekte, çok fazla öğrenciye ve çocuğa ulaşılmaktadır. 

Bu nedenle Başkanlığımız Yaz Kur’an Kurslarına katılan 4-6 yaş grubu çocukların eğitiminin daha profes-

yonel ve pedagojik şekilde gerçekleştirilmesi için söz konusu çocukların seviyelerine uygun sekiz haftalık 

müstakil “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)” hazırlamıştır.

Programdan en üst düzeyde verim elde edilmesi için programı uygulayan öğreticilere kılavuzluk ede-

cek, programla uyumlu materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bu anlayış çerçevesinde hazırlanan 

“Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kitabı 4-6 Yaş Grubu” dinî bilgiler ve ahlaki değerlerin 8 hafta süreyle ele 

alınarak eğitim biliminin ilkeleri doğrultusunda pedagojik bir yaklaşımla, çocukların bilişsel, fiziksel, duy-

gusal ve sosyal gelişimini dikkate alan drama, eğitsel oyun, hikâye, şiir, bilmece vb. etkinliklerle eğlenirken 

öğrenmelerini amaçlayan bir çalışmadır. Öğretici, hazırlanan etkinlikleri kendi fikirlerini katarak zengin-

leştirebilme, daha işlevsel hâle getirebilme, sınıf ortamına, hitap ettiği yaş grubunun özelliklerine ve kur-

sunun şartlarına uygun şekilde uygulayabilme imkanına sahiptir.

Bu çalışmada;

1. Etkinlikler, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kurslarında öğreticilere 

rehber olması amacıyla, programda yer alan hedef ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

2. Etkinliklerin hazırlanmasında çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor, sosyal ve duygusal yön-

den gelişimlerini dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiştir.

3. Her hafta on etkinlik olmak üzere 8 haftada toplam 80 etkinliğe yer verilmiştir.

4. Etkinliklerden önce, kurs boyunca her gün aynı biçimde tekrarlanan ve günlük etkinlik program-

larının temelini oluşturan çember, hikâye ve cuma rutin etkinliklerine yer verilmiştir.
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5. Her bir etkinlikte “Etkinliğin Adı”, “Etkinliğin Zamanı”, “Etkinliğin Türü”, “Materyaller”, “Sözcük ve 

Kavramlar”, “Kazanımlar”, “Gelişim Alanındaki Hedefler”, “Öğrenme Süreci”, “Öğrenme Sürecinde Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar” ve “Değerlendirme” bölümlerine yer verilmiştir.

6. Bazı etkinliklerde ailenin eğitim sürecine katılımını sağlama amacıyla “Aile Katılımı” bölümüne yer 

verilmiştir.

7. Etkinliklerdeki “Kazanımlar” bölümü Başkanlığımızca hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim 

Programı (4-6 Yaş Grubu)’nda yer alan kazanımlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

8. Etkinliklerdeki “Gelişim Alanındaki Hedefler” bölümü MEB’in okul öncesi eğitim programında yer 

alan kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

9. Yer alan bölümlerden;

•	 Etkinliğin	Adı: Etkinliğe verilen ad ile ilgili kısa bilgiler veren anahtar kelimeleri,

•	 Etkinliğin	Zamanı: Etkinliğin hangi hafta, haftanın hangi günü ve günün kaçıncı etkinliği olduğunu,

•	 Etkinliğin	Türü: Etkinliğin Türkçe, sanat, drama, hikâye, alan gezisi, fen vb. türlerinden hangisi ile 

ilişkili olduğunu,

•	 Materyaller: Etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzemeleri,

•	 Sözcük	ve	Kavramlar: Öğrenme sürecinde yer verilen sözcük ve kavramları,

•	 Kazanımlar: Etkinlik sonunda çocuktan kazanması beklenilen bilgi, beceri ve tutumları,

•	 Gelişim	Alanındaki	Hedefler: Etkinlik sonucunda çocukta bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor ve 

öz bakım becerileri yönünden gelişmesi beklenilen hususları,

•	 Öğrenme	Süreci: Etkinliğin tüm uygulama aşamalarını içeren ayrıntıları,

•	 Aile	Katılımı: Çocuğun ailesi ile birlikte yapabileceği destekleyici etkinlik önerileri,

•	 Öğrenme	Sürecinde	Dikkat	Edilmesi	Gereken	Hususlar: Etkinliğin uygulanması sırasında yaşanabi-

lecek muhtemel risklere yönelik alınabilecek tedbirleri,

•	 Değerlendirme: Etkinliğin değerlendirilmesine yönelik çocuklara yöneltilecek soruları ifade etmek-

tedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle hazırlanan bu çalışmanın faydalı 

olmasını temenni ediyor, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.

EĞİTİM	HİZMETLERİ	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ
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1-	ÇEMBER	RUTİNİ

Çember öncesi: Öğretici, çocukların sınıfa gelişinden önce ortamı düzenler. Sınıf şartlarına uygun olarak 
masa, sandalye, minder gibi araçları kullanarak bir çember alanı oluşturur. Erken gelen çocukların diğer 
çocukları beklerken sıkılmamaları ve vakit geçirebilmeleri için bir masa üzerine oyun hamurları diğer bir 
masaya ise boya kalemleri ve boş kağıtlar bırakır. 

Öğretici sınıfa gelen çocukları tek tek kapıda güler yüzle karşılar. Her çocuğun göz hizasına inerek ona “Kur-
sumuza hoş geldin, seni gördüğüme çok sevindim.” gibi ifadeler kullanıp selamlayarak sınıfa alır. Burada 
öğretici farklı, eğlenceli ya da hareketli karşılamalar yapabilir. Sınıfa alınan çocuklar, hangi etkinlik masasına 
oturmak istiyorsa o masaya yönlendirilir. Sınıf mevcudu tamamlanana kadar masalarda etkinlik yapmala-
rına izin verilir. Çocukların sınıfa gelişi tamamlandıktan sonra öğretici çocuklara çember rutini için gerekli 
yönlendirmeleri yapar.

Çember rutini: Öğretici çocukları çembere toplamak için mutlaka bir geçiş kullanmalıdır. Bu geçiş için birkaç 
öneri sunulacaktır. Öğretici ilk günlerde farklı geçişler kullanıp çocuklara en çok hitap ettiğini düşündüğü 
geçişi rutin olarak kursun sonuna kadar devam ettirebilir.

Öğretici “Evet bütün arkadaşlarımız geldiğine göre çember olup tanışabiliriz.” der ve birkaç çocuğun elin-
den tutarak diğer çocukların da el ele tutuşması için yönerge verip şarkıya başlar. Aşağıdaki çembere geçiş 
tekerlemelerinden birini çocuklar çember oluşturana kadar ritimli bir şekilde tekrar eder.

Çembere	Geçiş	Tekerlemesi	Alternatif	1:	

 El ele tutuşalım

 Halkaya karışalım

 Arkadaşım sen de gel

 Hep beraber oynayalım

Çembere	Geçiş	Tekerlemesi	Alternatif	2:	

 El ele verelim verelim

 Çembere gelelim gelelim

 Haydi, gel katıl bize

 Oynamaya gidelim (geçelim)

Çembere	Geçiş	Tekerlemesi	Alternatif	3:	

 Hoş geldin Ayşe 

 Hoş geldin Ömer

 Hoş geldin Esra

 Gönlüme neşe getirdin

 Hoş geldiniz

 İyi ki geldiniz
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 Hoş geldin Rabia

 Hoş geldin Ahmet

 Hoş geldin Hasan

 Kursumuza sevinç (huzur) getirdin

 Hoş geldiniz

 İyi ki geldiniz

Çembere	Geçiş	Tekerlemesi	Alternatif	4:

Öğretici eline bir hulahop alır ve aşağıdaki tekerlemeyi söyleyerek bütün çocukları hulahoptan geçirip yer-
lerine oturmalarını sağlar. En son mümkünse kendisi de hulahoptan geçerek yerini alır.

 Aldım çemberimi elime

 Açtım kapısını sizlere

 Neler neler var içinde

 Haydi geç bakalım sen de

Çembere	Geçiş	Tekerlemesi	Alternatif	5:

 Ben bir uçan balonum

 İstersen gel benimle

 Havalanıp uçmadan

 Zıpla gir sepetime

 Zıp Zıp Zıp Zıp

 Bütün yolcular hazır

 Sıkı tutun bir yere

 Gökyüzüne çıkmadan

 Sayalım hep birlikte

 Bir iki üç

 Süzülelim göklerde

 Gezelim tepelerde

 Bulutlara göz kırpıp

 Merhaba de güneşe

 Mer-ha-ba

 Geldi iniş zamanı

 Sıkıca tutun yine

 İnelim pistimize

 Başlayalım çembere
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Çembere	Başlama: Öğretici her çocuğun onu göreceği şekilde oturarak çember zamanını başlatır. İstiaze ve 
besmele ile başlayıp çocuklar ile günlük duayı yapar. 

Günlük	Dua	Örneği	Alternatif	1:

 Merhaba güzel sabah

 Kalkıyorum bismillah

 La ilahe illallah

 Muhammedün Resûlullah

 Sana şükürler olsun Allah’ımız

 Mutlulukla başlasın günümüz

 

 Şükrederiz biz sana

 Uyandık sağlıcakla

 Hepimizi bugün

 Rahmetinle kucakla

Günlük	Dua	Örneği	Alternatif	2:

 Çok şükür geldim kursuma

 Kavuştum arkadaşlarıma 

 Bismillah ile başlayalım 

 Oyun ve masallara

 Bismillahirrahmanirrahim

 Bismillahirrahmanirrahim

 

 İyilikle dolsun günümüz

 Doğru olsun sözümüz

 Allah’ım güzel kapılar aç bize

 Kuşat bizi merhametinle

Duadan sonra Başarı Duasını (Rabbi Yessir) koro hâlinde okutur. Duadan sonra çocuklara nasıl olduklarını, 
kendilerini nasıl hissettiklerini ve bir önceki gün neler yaşadıklarını sorar. Onlarla bir müddet sohbet eder. 
Sonrasında çocuklara hava sıcaklığı, gün, ay, yıl gibi kavramlar ile ilgili tahminlerini söyleyecekleri sorular so-
rar. Mümkünse çocuklara uygun bir takvim görseli üzerinden bu sohbet yapılır. Söz almak isteyen çocuklar 
için Söz Taşı veya Söz Kuklası gibi bir araç kullanılarak çocukların söz alması sağlanabilir. Öğretici çocuklar-
dan gelen cevapları dinledikten sonra günün etkinliğine geçiş yapar.
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2-	CUMA	RUTİNİ

Cuma günleri normal sabah karşılaması ve çembere geçiş yapılır. Çembere geçişte cumaya özel aşağıdaki 
tekerlemelerden biri söylenebilir.

Alternatif	1:

 En güzel gün geldi

 Kalplere mutluluk getirdi

 Selam verelim herkese

 Salavat getirelim Peygamberimize

 

 Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed 

 Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed 

Alternatif	2:

 Bugün bizim bayramımız

 Özel hazırlık yaparız

 Tırnakları keseriz 

 Güzel kokular süreriz

 Temiz elbiseler giyeriz

 Camimize gideriz

 Salavat getirelim Peygamberimize

 Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed 

 Haydi koşalım çembere

Öğretici, öğrencilere lokum ikram ederek, gül suyu dökerek, küçük hediyeler vererek cuma gününün özel 
bir gün olduğu hususunda çocuklarda farkındalık uyandırır. Çocukların birbirlerinin cumalarını kutlamalarını 
sağlar. Cuma ruhunu çocuklara kazandırmak için ailelerinden cuma günleri çocukları daha özenli giydirme-
lerini, tırnaklarını kesmelerini ister.
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3-	MASAL	ve	HİKAYE	GİRİŞ	

Hikâye ve masal anlatma etkinliği yapılacağı zaman çocukların dikkatini çekmek için mutlaka bir giriş rutini 
kullanılmalıdır. Bunun için aşağıdaki alternatiflerden biri kullanılabilir. 

Alternatif	1:

 Kurulalım masal köşemize 

 Kulak verelim şu sözlere

 Evvel zaman içinde

 Kalbur saman içinde 

 Kediler top oynarken

 Eski hamam içinde

 Vay başıma başıma

 Leylek kondu başıma

 Aldı beni kanadına 

 Süzüldük kaf dağına

 Az gittik uz gittik

 Dere tepe düz gittik

 Bir yaz bir güz gittik

 Çayır çimen geçerek

 Lale sümbül ekerek 

 Soğuk ayran içerek

 Düşündük taşındık

 Birazcık da kaşındık

 Şu dağlara konalım

 Bir masal anlatalım

Alternatif	2:

 Bir varmış bir yokmuş

 Güneş, ağaç dalında sallanıyormuş

 Kuşlar kitap okuyor

 Aslanlar miyavlıyormuş

 Hiç aslan miyavlar mı?

 Dedem oyun oynar mı?

 Haydi kanat takalım

 Gökyüzünde uçalım

 Süzülelim göklerde

 El sallayalım kelebeklere

 Uzaklara bakalım

 Masal diyarına konalım

 Dinle de bak ne diyor

 Neler neler anlatıyor
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4-	DUA	ÖRNEKLERİ

◆	Başarı	Duası

ْم ِباْلَخْيِر. ْر، َرّبِ تَّمِ ْر، َوَل ُتَعّسِ َرّبِ يَّسِ
Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla.

◆	Ezan	Duası

۪فيَعَة، َرَجَة الّرَ َدِن اْلَو۪سيلََة َواْلَف۪ضيلََة َوالّدَ َلِة اْلَقٓائَِمِة، ٰاِت ُمَحّمَ ِة، َوالّصَ ٓاّمَ ْعَوِة الّتَ ُهّمَ َرّبَ ٰهِذِه الّدَ اَلّلٰ
َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموَدِن اّلَ۪ذي َوَعْدتَُه، اِّنََك َل ُتْخِلُف اْل۪ميَعاْد.

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi Allah’ım. Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver.

O’nu vadettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.

(Buhari, Ezan, 8; Ebû Dâvûd, Salat, 28)

◆	Aksırana	Yapılacak	Dua

.ُ ُ، يَْهِديَنا َويَْهِديُكُم الّلٰ ِ، يَْرَحُمَك الّلٰ اَْلَحْمُد لِلّٰ
Hamd Allah’a mahsustur. Allah sana merhamet etsin. Bizi ve sizi hidayete erdirsin.

(Buhari, Edep, 126; Ebû Dâvûd, Edep, 91)

◆	Yemek	Duası

ِ اّلَ۪ذي اَْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَجَعلََنا ِمَن اْلُمْسِل۪ميَن. اَْلَحْمُد لِلّٰ
ٍع َوَل ُمْسَتْغًنى َعْنُه. ًبا ُمَباَرًكا ۪فيِه َغْيَر َمْكِفّيٍ َوَل ُمَوّدَ ِ َحْمًدا َك۪ثيًرا َطّيِ اَْلَحْمُد لِلّٰ

Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamd olsun. 
Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız 

hamd ile hamd ederiz. 
(Buhari, Et’ime, 54; Ebû Dâvûd, Et’ime, 52; İbn Mace, Et’ime, 16)

◆	Günlük	Dua

۪ميُع اْلَع۪ليُم. َٓماِء َوُهَو الّسَ ِ اّلَ۪ذي َل يَُضّرُ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْلَْرِض َوَل ِفي الّسَ ِبْسِم الّلٰ
İsminin anılmasıyla ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. 

O, hakkıyla işiten ve bilendir. 
(Tirmizi, De’avat, 13; Ebû Dâvûd, Edep,110)

◆	Günlük	Dua

َرّبََنا اْغِفْر ۪لي َولَِوالَِدّيَ َولِْلُمْؤِم۪نيَن يَْوَم يَُقوُم اْلِحَساُب.
Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla!

(İbrâhîm Suresi, 14/41)

◆	Salavat-ı	Şerife

ّيِ َوَعٰلى ٰالِِه َوَصْحِبِه َوَسّلِْم. ِبّيِ اْلُّمِ دِِن الّنَ ِدنَا ُمَحّمَ ُهّمَ َصّلِ َعلَى َسّيِ اَلّلٰ



1. HAFTA

KURSUMU TANIYORUM, 
ARKADAŞLARIMLA 

TANIŞIYORUM 
(UYUM HAFTASI)



KAZANIMLAR

1. Kursun bölümlerini tanır.

2. Kursta görevli personeli tanır.

3. Kurs kurallarının oluşturulmasına katkıda bulunur. 

4. Kuralları bilir ve kurallara uyar. 

5. Kendini grup önünde tanıtır.

6. Arkadaşlarını tanır.

7. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar.

8. Arkadaşları ile selamlaşır.

9. Besmeleyi bilir ve uygular. 

10. Nezaket kurallarına uyar.
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1. ETKİNLİK: SINIFIMLA TANIŞIYORUM

1. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

* Gelişim alanındaki hedefler MEB’in okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

MATERYALLER
Yaka kartı, top, boya kalemleri

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Tanışma, selamlaşma

KAZANIMLAR
◆ Kendini grup önünde tanıtır.
◆ Arkadaşlarını tanır.
◆ Arkadaşları ile selamlaşır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER*
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendisine ait özellikleri tanıtır.
   ◆ Kendine güvenir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketlerini yapar.
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici etkinlik öncesinde her çocuk için bir yaka kartı hazırlar. Tanışma oyununda kullanılmak üzere bir 
topu sınıfa getirir. Kursun ilk günü olduğu için çembere geçme, çember rutinlerine uygun şekilde yapılır. 
Öğretici “Merhaba çocuklar. Bugün sizleri kursumuzda gördüğüm için çok mutluyum. Birlikte güzel dinimizi 
öğrenirken aynı zamanda eğlenceli vakit geçireceğiz inşallah. Hepinizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu 
elimde gördüğünüz bizim sınıfımızın tanışma topu. Bu topu eline alan kişi sınıfa kendisini tanıtır ve arkadaş-
larıyla selamlaşır. Top şu an benim elimde olduğuna göre güne size kendimi tanıtarak başlayacağım.” diye-
rek kendini tanıtır ve kendine ait özel bilgileri paylaşır. Adını, yaşını, yapmaktan hoşlandığı şeyleri, sevdiği 
hayvanları, renkleri, yemekleri vs. söyler. Daha sonra topu çemberdeki bir çocuğa atarak tanışma etkinliğini 
başlatır. Tanışma konusunda ilk etapta çekingen davranan çocuklara biraz toleranslı davranılabilir. Çocuklar 
topu birbirlerine atarak etkinliği devam ettirir. Öğretici kendisini tanıtan her çocuğa önceden hazırladığı 
yaka kartlarını sırayla verir, tanışmaktan çok memnun olduğunu belirtir. Öğretici mutlaka çocuklara adı ile 
hitap etmeye çalışır. Tüm isimleri öğrenene kadar yaka kartları kullanılır. Yaka kartlarına çocuklar resim ya-
parak kendileri için özelleştirebilir.

Öğretici “Şimdi de hareketli bir oyun oynamak için hep beraber ayağa kalkıyoruz.” der ve yeniden çember 
şarkısını söylerler. Oyunun kurallarında tek tek her çocuğun ismini söyleyeceğini, her söylenen isimde farklı 
bir hareketi üçer defa yapacaklarını ve oyunun 3 tane hareketi olduğunu söyler. “Aynı hareketi yapanlar 
grup olacak ve serbest zamanda birlikte vakit geçirecek. Önce hep birlikte el çırpalım, şimdi 3 kez zıplayalım, 
şimdi de parmaklarımızı şıklatalım.” der. Sırayla tüm çocukların başına dokunur, dokunduğu çocuğun adını 
melodili olarak şu şekilde söyler:

Sevgili Ömer hoş geldin, memnun oldum seni gördüğüme. Ömer’le el şaplatalım şap şap şap. Ömer’i şöyle 
alalım.

Merhaba Beyza hoş geldin, mutlu oldum seni gördüğüme. Beyza’yla zıp zıplayalım zıp zıp zıp. Beyza’yı şöyle 
alalım.

Selam Zeynep hoş geldin, sevindim seni gördüğüme. Zeynep’le el şıklatalım şık şık şık. Zeynep’i şöyle alalım.

Hareketini yapan çocuk kenara geçer ve gruplar oluşturulur.
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1. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik
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Bu oyunda el sallama, tek ayak üstünde zıplama, makara sarma gibi çeşitli hareketler de kullanılabilir. Tüm 
çocukların ismi sayıldıktan sonra oyun biter ve 20 dakika serbest zaman geçirmeleri için izin verilir.

Bu çalışmanın amacı çocukların küçük gruplarda birbiri ile iletişimini arttırmaktır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler, sınıfta özel gereksinimi olan çocuğun olması durumunda onun da anlayacağı şe-
kilde kısa ve net bir biçimde tekrar edilmelidir. Çok hareketli olduğu fark edilen çocuklara 
daha yakın konumda durulmalıdır. Tanışmada çekingen olan çocuklara ekstra zaman veril-
melidir.

DEĞERLENDİRME

◆ Kursundaki ilk gününde neler hissettin?

◆ En çok hangi oyuncak dikkatini çekti?

◆ Arkadaşlarının ismini öğrenebildin mi?

◆ Oyun sırasında hareketleri yaparken zorlandığın yerler oldu mu?
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2. ETKİNLİK: SELAMLAŞMAYI ÖĞRENİYORUM

1. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Drama

MATERYALLER
 Parmak veya el kuklası ya da pelüş oyuncaklar, müzik

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Selamün aleyküm, aleyküm selam, merhaba

KAZANIMLAR
◆ Arkadaşlarıyla selamlaşır.
◆ Nezaket kurallarına uyar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici “Tik tak tik tak saatine bak saatine bak, oyun saati bitti. Hoplayalım zıplayalım oyuncakları topla-
yalım” tekerlemesini melodili bir şekilde söyleyerek çocuklara oyuncakları toplayıp masa başına geçmeleri 
için yönerge verir. Tüm çocuklar yerleştikten sonra öğretici herkesi görebileceği uygun bir sandalyeye otu-
rur. “Selamün aleyküm çocuklar” diyerek etkinliğe başlar. Çocuklara, insanların hayatının tüm alanlarında 
kullandığı bazı özel kelimelerin ve cümlelerin olduğunu, selamın da bunlardan biri olduğunu söyler.

“Çocuklar, günlük hayatımızda kullandığımız bazı selamlaşma kelimeleri vardır. Sizce bu kelimeler nelerdir? 
Sizler hangi kelimelerle selamlaşırsınız? Ne zaman selam vermek gerekir?” gibi, çocuklara bazı sorular yö-
neltir. Çocukların cevaplarını dinledikten sonra selamün aleyküm, günaydın, merhaba, hayırlı sabahlar, iyi 
akşamlar gibi selamlaşma kelimelerinin olduğundan bahseder. Bu kelimelerden selamün aleyküm-aleyküm 
selam kelimelerinin dinimizde farklı bir yeri olduğunu söyler. Bir kişiyle karşılaştığımızda, yeni bir ortama 
girerken, bir yerden ayrılırken selam vermemiz gerektiğini açıklar.

Karşılaştığımız insanlarla konuşmadan önce selam vermenin bir nezaket kuralı olduğunu, selam veren kişiye 
ise mutlaka cevap verilmesi gerektiğini anlatır. Merhaba diyen kişiye cevap olarak merhaba, selamün aley-
küm diyen kişiye aleyküm selam, günaydın diyen birisine de günaydın diyerek cevap verilmesi gerektiğini 
söyler.

Öğretici, parmak kuklaları, el kuklası veya konuşturabileceği iki adet pelüş oyuncağı çıkarır. Kuklaları sınıfla 
tanıştırır. Bunlar kuklalarımız … ile … der ve önceden belirlediği isimleri söyler. İki kukla arasında diyalog 
başlatır. Birbirleriyle karşılaşmaları ve selamlaşmaları ile sohbet devam eder. Çocuklara da minik parmak 
kuklaları dağıtıp birbirleri ile konuşturmaları için süre tanınır. Kâğıt, eva veya keçe kullanılarak minik parmak 
kuklaları oluşturulabilir. Parmak kuklaya alternatif olarak çocukların işaret parmaklarına gülen yüzler çizile-
bilir. Öğretici kendi kuklasını kullanarak çocukların kuklaları ile selamlaşma tanışma diyaloğu yapar.

Daha sonra öğretici yeni ortama girilirken verilen selamı anlatmak üzere yeni bir etkinlik başlatır. Müzik eşli-
ğinde çocuklar hareket ederler ve müzik durduğunda çocuklar karşılaştıkları çocukla selamlaşırlar. Süreç bu 
şekilde devam eder. Öğretici çocukların ortamda belirli bir süre dolaşmalarını, zıplamalarını, sürünmelerini, 
yuvarlanmalarını vb. ister ve hareket esnasında karşılaştıkları arkadaşları ile selamlaşması yönergesi verilir.
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Örnek	Kukla	Diyaloğu

Kukla	1: Selamün aleyküm kaplumbağa kardeş. Nasılsın?

Kukla	2: İyiyim iyiyim de ımmm, şeyyy, ay yy ne diyecektim yahuu?

Kukla	1: Neyi düşünüyorsun anlamadım ki!

Kukla	2: Şeyi canım şeyi, sen bana selamün aleyküm dedin ya onun karşılığında ne diyeceğimi hatırlayama-
dım. (Düşünürmüş gibi yapar)

Kukla	1: Haa ben de diyorum ki neden selamıma cevap vermedi. Meğerse hatırlayamamışsın. Bak kaplum-
bağa kardeş selamün aleyküm diyen kişiye aleyküm selam denir.

Kukla	2: Hah! Ben de onu diyecektim. Tam da dilimin ucundaydı. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Aley-
küm selam (Kendi kendine söylenir. “Unutma bak selamün aleyküm diyene aleyküm selam diyeceksin.”)

Kukla	1: Olur canım böyle şeyler, üzülme. Ben de oyun oynayacaktım, birlikte oynayalım mı ne dersin?

Diyalog istenilen şekilde devam eder.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta dil gelişimi konusunda sıkıntı yaşayan çocuğun olması durumunda selamlaşma keli-
meleri tane tane söylenerek çocuğun anlaması için fırsat verilir ve tekrar etmesine yardımcı 
olunur. Konuşmak istemeyen çocuk anlayışla karşılanır ve zaman verilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Selamlaşma kelimelerini biliyor muydun?

◆ Bu kelimeler nerelerde ve ne zaman kullanılmalıdır?

◆ Birisiyle ilk karşılaştığında ona ne demelisin?

◆ Kuklaları izlerken eğlendin mi?

◆ Siz kendi kuklalarınızı nasıl konuşturdunuz?
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3. ETKİNLİK: ARKADAŞLARIMI TANIYORUM

1. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Oyun	ve	Drama

MATERYALLER
 Yaka kartı 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Merhaba 
Renk: Sarı-mavi

KAZANIMLAR
◆ Kendini grup önünde tanıtır.
◆ Arkadaşlarını tanır.
◆ Arkadaşlarıyla selamlaşır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendisine ait özellikleri tanıtır.
   ◆ Kendine güvenir.

ÖGRENME	SÜRECİ

Çember rutinleri tamamlandıktan sonra öğretici, “Merhaba çocuklar. Bugün kursumuzda ikinci günümüz. 
Sizleri tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bugün sizinle birlikte eğlenceli oyunlar oynayacağız. Oyuna 
başlamadan önce kendi süslediğimiz yaka kartlarımızı takalım ve isimlerimizi tekrar edelim. İsimlerimizi 
tekrar ederken ismimizle birlikte en sevdiğimiz hayvanın adını da söyleyelim. Mesela “Benim adım Ayşe. En 
sevdiğim hayvan zürafa.” der. Herkes adını söyledikten sonra ikinci oyunun kuralları anlatılır.

İkinci oyun ile ilgili çocuklar çemberdeyken öğretici “Şimdi size bir kişinin özelliklerini söyleyeceğim ve siz-
den o kişinin adını tahmin etmenizi isteyeceğim” der. Bir kişiyi seçer ve o çocuğa direkt bakmadan başka 
çocuklara bakarak özelliklerini saymaya başlar. Örneğin; “Allah ona çok güzel sarı saçlar vermiş, mavi bir 
elbisesi var” gibi fiziksel özellikleri ile ilgili bilgiler verir ve çocuklardan tahmin etmelerini ister.

Çocuklardan istekli olanlar öğreticinin rolünü alarak oyunu devam ettirebilir. Öğretici süreci hızlandırıcı mü-
dahalelerde bulunup ipuçları verebilir. Tüm grup tamamlanınca oyun bitirilir. Çocuklara 20 dakika serbest 
zaman geçirmeleri için izin verilir.

AİLE	KATILIMI:

Öğretici, çocuklarıyla birlikte oynamaları için aileleri bilgilendirir. Anne, baba, kardeşler ve 
diğer aile bireyleri el ele tutuşup çember oluşturur. Bir kişinin, istediği bir hareketi (alkış, 
el çırpma, parmak şıklatma vb.) yaparak oyunu başlatması istenir. Oyun ilk kişinin seçtiği 
hareketin herkes tarafından sırasıyla bir tur yapılması ile başlar. İkinci turda oyuna ilk kişi ta-
rafından bir hareket daha eklenerek hareket döngüsü çemberdeki herkes tarafından gerçek-
leştirilir. Örneğin; ilk tur ayaklarla yere vurma herkes tarafından gerçekleştirilir; ikinci turda 
ilk kişi ayakları yere vurma hareketine ellerini başına koyma hareketini de ekler. Her turda 
yeni bir hareket eklenmesiyle oyun devam ettirilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocukların özelliklerini söylerken hoşlanmayacakları ifadelerden uzak durulmalıdır. Oyun 
evde oynanırken komşuları rahatsız etmemek için ayakların yavaşça yere vurulması gerektiği 
çocuklara hatırlatılır.

DEĞERLENDİRME

◆ Arkadaşlarının isimlerini hatırlamakta zorlandın mı?

◆ Arkadaşlarının en çok hangi özellikleri ilgini çekti?

◆ En sevdiğin hayvan nedir?
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4. ETKİNLİK: KURSUMU GEZİYORUM

1. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Oyun	ve	Drama

MATERYALLER
Resimlerle sınıf kurallarına ait kartlar, günlük akış 
görselleri (Ek-1)

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sınıf kuralları, gözlem 

KAZANIMLAR
◆ Kursun bölümlerini tanır.
◆ Kursta görevli personeli tanır.
◆ Kurs kurallarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
◆ Kuralları bilir ve uyar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
   ◆ Kendine güvenir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici: “Çocuklar bugün sizinle kursumuzu tanıyacağız. Önce sınıfımızdan başlayalım.” der. Sınıftaki eş-
yaları tanıtır ve kullanım alanlarından bahseder. Öğretici, Ek-1’de yer alan günlük akışla ilgili görsellerle 
panoyu oluşturur. Panoda çember, etkinlik, oyun, Kur’an eğitimi gibi etkinliklerin görselleri yer alır. Örne-
ğin, sanat, drama, oyun, bahçe gibi etkinliklerde farklı görseller kullanabilir. Sınıftaki günlük akış panosunu 
göstererek “Kursumuzda yapacaklarımızı bu panodan etkinliğin görseline bakarak görebileceğiz.” diyerek 
çocukların panoyu incelemesine fırsat verir. Öğretici her gün hangi sıra ile etkinlikleri yapacaksa panoda 
görseller o sıraya göre günlük düzenlenir.

Öğretici, tren olup kursun diğer kısımlarını ziyaret edeceklerini söyler ve hep birlikte tren olunarak çocuk-
lara kursta bulunan diğer alanları gezdirir. Öğretici birlikte gezilen alanlar hakkında çocuklara bilgi verir ve 
kursunu tanıtır. Kursta başka bir öğretici veya kursun yardımcı personeli varsa çocukları onlarla tanıştırır.

Öğretici, çocuklara bazı sorular sorarak kursun düzeni hakkında sohbet eder.

“Çocuklar kursumuzu keşfe çıktık. Sizinle birlikte gözlem yapacağız. Bakalım kursumuzdaki eşyalarımızın 
kendine ait yerleri var mı? Her eşya bulunması gereken yerde mi?” der. Öğretici eşyalar ve yerleri hakkında 
çocuklara sorular sorarak çocukları düşünmeye sevk eder.

Öğretici: “Şimdi de sizinle birlikte kursumuzda bazı kurallar belirleyeceğiz.” der.

Öğretici çocuklarla sınıfta hangi kurallara ihtiyaç olduğu hakkında konuşur. Sıra oluyorum, izin alarak konu-
şuyorum, oyuncaklarımı paylaşıyorum, sınıfımı temiz tutuyorum vb.

Çocuklarla kurallar belirlendikten sonra belirlenen kurallar listelenir. Sınıfta ortak karar verilen kurallar ile 
ilgili çocuklardan resim yapmaları istenir. Öğretici bu aşamada en fazla 5 kural olmasına ve kuralların kısa, 
olumlu ve net cümle olmasına dikkat eder. Resimler hakkında konuşulur.

Öğretici çember şarkısını söyler. Çocuklar yarım çember olurlar.

Öğretici: “Oyunumuzun adı kulaktan kulağa” der. Öğretici sınıf kurallarından birini ilk baştaki oyuncunun 
kulağına fısıldar (Örneğin; sıra oluyorum). En son oyuncuya geldiğinde oyuncu kulağına fısıldanan kuralı 
sesli olarak söyler ve ilgili görseli alır, kartondaki yerine yapıştırır. Oyun bu şekilde devam eder. Oyun bitti-
ğinde kural listesi herkesin görebileceği bir yere asılır.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler, sınıfta özel gereksinimi olan çocuğun olması durumunda onun da anlayacağı şe-
kilde kısa ve net bir biçimde tekrar edilmelidir. Çok hareketli olduğu fark edilen çocuklara 
daha yakın konumda durulmalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆ Kursta bugün neler hissettin?

◆ Kursun en çok hangi alanını sevdin?

◆ En sevdiğin etkinlik hangisi oldu?

◆ Kursta hangi kurallar var?
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5. ETKİNLİK: KURS KURALLARINI BİLİYORUM, KURALLARA UYUYORUM

1. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Oyun	ve	Drama

MATERYALLER
Çember (hulahop), kurallarla ilgili görseller, görselleri 
koymak için bez torba, selamlaşan insan görselleri

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sınıf kuralları, selamlaşma, sayışma 
Zaman:	Dün-bugün; Zıt: Hızlı-yavaş

KAZANIMLAR
◆ Kurs kurallarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
◆ Kuralları bilir ve uyar.
◆ Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar.

	GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
   ◆ Kendine güvenir.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici çemberde bir süre çocuklarla sohbet ettikten sonra “Çocuklar dün birlikte oluşturduğumuz sınıf 
kurallarımızı hatırlıyor musunuz?” diye sorar. Çocuklar cevap verdikçe ilgili görselleri torbasından çıkarıp 
gösterir. Sınıf kurallarının görselleri bitince bu kartlarla güzel bir oyun oynayacağız der ve çocuklara oyunu 
anlatır. Öğretici sayışma yaparak içlerinden bir çocuk seçer. Seçilen çocuk torbadan bir kart seçer ve konuş-
madan karttaki kuralı arkadaşlarına hareketlerle anlatmaya çalışır. Diğer çocuklar da karttaki kuralı tahmin 
etmeye çalışırlar. Her kuralın anlatılmasında yeni bir sayışma yapılarak diğer çocukların da anlatmasına 
fırsat verilir.

Sayışma	örneği:

 Oooo “Sayarım bir iki üç

 Sıra beklemek çok güç

 Dört beş altı yedi

 Oyun için sabırla beklemeli

Kuralların tekrarından sonra çocuklara yeni bir oyuna geçileceği bilgisi verilir.

Çocuklar müzik eşliğinde yürürler. Öğretici çocuklara “hiç kimseyi tanımadığınız bir sokakta olduğunuzu 
hayal edin” der. Öğretici de etkinliğe dahil olur:

 - Yavaş yavaş yürüyün.

 - Biraz hızlanın.

 - Koşar adım yürüyün.

 - Benim yaptıklarımı yapın. (Öğretici bazı komik hareketler yaparak çocukları güldürür.)

 - Şimdi yavaşlayarak yürüyün.

 - Derin derin nefes alın.

 - Müzik açıldığında serbestçe dolaşın; müzik durduğunda karşınızdaki kişilere “selamün aleyküm/
merhaba” deyin, durun, tokalaşın gibi yönergeler verir. 
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Öğretici önce canlandırmayı kendisi yaparak model olur: “Selamün aleyküm benim adım Betül…” der ve bir 
öğrencisiyle tokalaşır. Karşısındaki öğrencisi de “Aleyküm selam benim adım da Ayşe” der.

Öğretici yönergeleri sınıfın yaş ve hazır bulunuşluğuna göre artırabilir. Mesela; “Tekrar yürüyün, karşılaştığı-
nız kişiye selam verin, adınızı soyadınızı söyleyin ve gülümseyin.” gibi. Oyuna en sevdiğin renk, en sevdiğin 
oyuncak şeklinde de devam edilebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocuklar sözel olarak veya işaretle özgürce kendilerini ifade etmeleri için cesaretlendirilir.
Oyun esnasında kartların anlatımında çekingen davranan çocuklara ısrar edilmez. Kuralların 
işaretlerle anlatımında çocukların rahatça hareket edebilmesi için imkân verilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Kurallar neden önemlidir?

◆ Hayatımızda başka hangi kurallar var?

◆ Oyun oynarken neler hissettiniz?

◆ Selam vermek nasıl bir duygu?

◆ Karşılaştığın kişilere selam veriyor musun?

◆ Karşılaştığımız kişi bize selam verip gülümsediğinde neler hissederiz?

◆ Başka selamlaşma kelimeleri var mı? Varsa neler?
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6. ETKİNLİK: TINGIR VE MINGIR’IN KEKİ

1. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Hikâye	ve	Oyun

MATERYALLER
Havuç veya havuç görseli

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Besmele, orman, arkadaş, komşu

KAZANIMLAR
◆ Besmeleyi bilir ve uygular.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sesleri ayırt eder.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici elinde havuç sepeti ile içeri girer. Havuç bulamazsa bir havuç görseli ile içeri girer. (Keçeden havuç 
yapabilir, herhangi bir yerden kesebilir.) Havuçları kullanarak çocukların dikkatini çekecek sorular sorar.

 Havuçla neler yapılabilir?

 Havucu en çok hangi hayvan sever?

gibi sorular sorduktan sonra çocuklara güzel bir hikâye anlatacağını söyleyerek hikâyeye başlar:

 Tıngır	ve	Mıngır’ın	Keki

 Oo portakalı soydum (eller önde döndürülür)

 Baş ucuma koydum (eller başa götürülür)

 Ben bir hikâye okudum (ellerle göğse vurulur)

 Tik tak tik tak tik tak (işaret parmakları birbirine vurulur)

Bir varmış bir yokmuş, Allah’ın kulu çokmuş. Bu masalda merak çokmuş. Upuzun ağaçları olan çok güzel bir 
orman varmış. Bu ormanda iki tavşan yaşarmış. Birinin adı Tıngır diğerinin adı Mıngır’mış. Bu iki tavşan hem 
iyi iki arkadaş hem de komşuymuş. Birbirlerini çok severlermiş. İkisi beraber tıngır mıngır oyunlar oynarmış.

Bir gün Tıngır Mıngır’a havuçlu kek yapmış. Mıngır keki yedikten sonra o kadar beğenmiş ki hemen Tın-
gır’dan tarifini istemiş. Tıngır ona keki nasıl yaptığını bir bir anlatmış. Anlatmış anlatmasına ama Mıngır bu 
işe şaşırıp kalmış ve üzgün bir şekilde, “Bu nasıl olur ben de aynı böyle yapıyorum ama seninki gibi lezzetli 
olmuyor.” demiş. Tıngır da şaşırmış kalmış duruma. Neden acaba diye düşünmeye başlamış. (Öğretici bu-
rada hikâye anlatmayı bırakıp nedenin ne olduğunu çocuklarla konuşmaya başlar ve onların fikirlerini alır. 
Ardından hikâyeye devam eder.) Sebebin ne olduğunu düşünürken Tıngır’ın aklına bir fikir gelivermiş ve 
Mıngır’a “Hadi bir de birlikte havuçlu kek yapalım.” demiş. Mıngır, “Harika! Hemen malzemeleri getiriyo-
rum.” demiş. Başlamışlar birlikte havuçlu kek yapmaya. Tıngır keki yapmaya başlamadan önce “Bismillahir-
rahmanirrahim” demiş. Yumurtayı kırarken “Bismillah”, şekeri koyarken “Bismillah”, sütü koyarken “Bismil-
lah”, malzemeleri çırparken “Bismillah” demiş. Mıngır sessizce ve dikkatlice Tıngır’ı izliyormuş. Tıngır kek 
hamurunu kaba döküp fırına koyarken tekrar besmele çekmiş. Mıngır heyecanla atılarak “Buldum buldum 
neyi eksik yaptığımı buldum.” demiş. “Ben de aynı senin gibi yapıyorum havuçlu keki ama tek bir eksikle.” 
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demiş. Tıngır merakla sormuş, “Senin eksiğin ne peki?” demiş. (Öğretici çocuklara dönerek “sizce eksik ne 
olabilir çocuklar” diye sorar.) Mıngır “Sen her işini besmele ile yaptın bense besmele çekmeyi unutuyormu-
şum.” demiş.

Tıngır “Benim canım komşum besmele her hayrın başıdır. Ben her zaman her işte Bismillahirrahmanirrahim 
derim.” demiş. Tam da bu sırada fırından muhteşem kokular gelmeye başlamış. Kokuyu alan Tıngır ve Mıngır 
hemen fırına doğru koşmuşlar. Pişen havuçlu keki fırından çıkarıp heyecanla soğumasını beklemişler ve bes-
mele çekerek yemeye başlamışlar. Kek o kadar lezzetli olmuş ki tadına doyamamışlar. Bu lezzetli keki kom-
şularımızla da paylaşmalıyız demişler. Mıngır hemen tabağa koymuş kekleri ve kapıdan çıkarken çekmiş bir 
besmele. Tıngır’la Mıngır birbirlerine bakıp gülüşmüşler. Mıngır artık her işinde besmele çekmeye başlamış.

Öğretici masal bitince “Çocuklar her zaman her işimize besmeleyle başlamalıyız. Çünkü her hayrın başı 
besmeledir. Besmele Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla demektir. Besmele çekerek başladığımız her 
işe Allah’ın adıyla başlamış oluyoruz. Hadi hep beraber besmele çekelim.” der ve birlikte besmele çekerler.

“Besmelemizi çektiğimize göre sizinle güzel bir oyun oynayabiliriz.” der ve oyunu anlatır. Bir müzik açacağını 
ve müzik devam ederken onlara doğru bir balon atacağını, sonra müziği durduracağını balonu yakalayan 
kişi besmele çektikten sonra müziği açıp oyuna devam edeceklerini söyler. Öğretici besmele çekerek oyunu 
başlatır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Oyun esnasında besmeleyi söyleyemeyen çocuk olursa ona yardımcı olunur.

DEĞERLENDİRME

◆ Mıngır’ın kek yaparken fark ettiği eksik neydi?

◆ Çocuklar işlerimize besmele ile başlamamız sizce ne işe yarar?

◆ Daha önce çevrenizde besmele çeken birini duydunuz mu?

◆ Ne zaman besmele çekeriz?
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7. ETKİNLİK: HER İŞİMİZDE BİSMİLLAH

1. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Renkli bantlar, tahta kalemi ya da tebeşir vb. 
malzemelerden herhangi biri 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Besmele, 
Zıt: Hızlı-yavaş; 
Geometrik	şekil: Üçgen-kare-daire-dikdörtgen-beşgen; 
Mekanda	Konum: İçeri-dışarı; Zaman: Önce-sonra; 
Miktar: Az-çok; Sayı: Sıra sayısı (birinci-ikinci…)

KAZANIMLAR
◆ Besmeleyi bilir ve uygular.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketlerini yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici derse başlamadan önce imkânlar dâhilinde renkli bantlar, tahta kalemi tebeşir vb. malzemeler kul-
lanarak yere her çocuk için bir şekil çizer. (Üçgen, kare, daire, dikdörtgen, beşgen vb. olabilir. Varsa hulahop 
da kullanabilir.)

Çember saatinin ardından öğretici çocuklara dün anlatmış olduğum Tıngır ile Mıngır’ın Keki adlı hikâyeyi 
hatırlıyor musunuz? diye sorar. Çocukların verdiği yanıtları dinler. Ardından besmele ile ilgili açık uçlu soru-
lar sorar.

Örneğin:

◆ Siz ne zaman besmele çekiyorsunuz?

◆ Sizce besmele çekmek bize ne fayda sağlar?

◆ Bir işe besmele çekerek başladığınızda neler hissediyorsunuz?

Çocukların sorulara verdiği cevaplar konuşulup değerlendirildikten sonra “Şimdi de sizinle eğlenceli bir 
oyun oynayacağız ama başlamadan önce beni dikkatlice izlemenizi istiyorum ve hazırsanız başlıyorum.” der 
ardından yüksek sesle besmele çeker. Kendisi için çizmiş olduğu çember veya hulahopun içine zıplayarak 
ritmik bir şekilde “İçeri girerken bismillah” çemberin dışına zıplar “Dışarı çıkarken bismillah” der. Ardından 
oturur gibi yaparak “Otururken bismillah” diyerek doğrulur “Kalkarken bismillah” der. Ellerini yıkıyormuş 
gibi yaparak “Elimi yıkarken bismillah” yemek yiyormuş gibi yaparak “Yemekten önce bismillah” der. Ko-
şuyormuş gibi yaparak “Koşmaya başlarken bismillah” şimdi de zıpla bismillah diyerek zıplar. Uyuyormuş 
gibi yaparak gözlerini kapatır “Uykudan önce bismillah”. Gözlerini açarak uyanma işareti yapar ve “Güne 
başlarken bismillah” der. Son olarak kollarını açar ve “Her zaman her işte bismillah” diyerek oyunun birinci 
aşamasını sona erdirir.

Hareketleri yaparken tüm cümleler ritmik söylenir ayrıca isteğe bağlı olarak hareketler azaltılıp çoğaltılabilir.

Öğretici oyunun ikinci aşamasında yukarıdaki cümleleri sırayla söyleyerek hareketleri yapar ve çocukların 
da aynı hareketleri eş zamanlı olarak yapmalarını ister. İlk turda hareketler çocukların alışması ve kolayca 
yapabilmesi için oldukça yavaş yapılır. Tüm çocukların oyuna katılmasına özen gösterilir. İkinci turda hare-
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ketlerin orta hızda yapılacağı söylenerek çocuklardan daha seri davranmaları istenir. Öğretici oyunun üçün-
cü turunda hareketleri hızlı hızlı yapacaklarını söyler ve çocukların hazır olup olmadıklarını sorar. Çocuklar-
dan aldığı yanıta göre üçüncü tura başlar ve bu turda hareketler hızlı hızlı yapılır.

Oyunun ikinci aşaması isteğe bağlı olarak farklı hızlarda iki üç kez tekrar edilebilir.

Öğretici oyunun son aşamasında hareketli bir şarkı eşliğinde hareket edeceklerini, şarkı durduğunda ise az 
önce yaptığımız gibi besmelenin hangi durum ve zamanlarda çekileceğine dair ipucu veren bir hareketi gös-
tererek donmalarını ve dokunduğu çocukların yaptığı hareketi tahmin etmeye çalışacağını söyler. Ardından 
çocuklar hazır olunca şarkıyı başlatır. Şarkıyı herhangi bir yerde durdurur. Donan çocuklardan birini seçerek 
yaptığı hareketi tahminde bulunur. Doğru tahminse müzik eşliğinde hareket etmeye devam edilir ve şarkı 
yeniden durdurulur. Yanlış tahminde çocuğa ne anlatmak istediği sorulur çocuk anlattıktan sonra yeniden 
oyuna devam edilir. Her çocuğa oyun sırasının gelmesine dikkat edilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir. İçe kapanık ve diğerlerine göre daha çekingen olan çocuk, sırası geldiğinde ce-
saretlendirilir fakat zorlanmaz.

DEĞERLENDİRME

◆ Oyun oynarken neler hissettiniz?

◆ Oyunda en çok hoşuna giden şey neydi?

◆ Besmele çektiğinde neler hissediyorsun?

◆ Oyun sırasında hareketleri yaparken zorlandığın yerler oldu mu?
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8. ETKİNLİK: NEZAKETLİ ÇOCUKLAR

1. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Drama

MATERYALLER
Nezaket kurallarını içeren görseller (Ek-2), müzik 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Günaydın, hayırlı günler, selamün aleyküm, iyi akşamlar, 
toplu taşıma, engelli 
Zıt: Yaşlı-genç; Miktar: Ağır-hafif

KAZANIMLAR
◆ Kuralları bilir ve uyar.
◆ Nezaket kurallarına uyar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.
   ◆ Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
   ◆ Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Motor	Gelişimi
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici güler yüzle çocuklara selam verir. Birazdan bir oyun oynayacaklarını ama öncesinde oyunun konusu 
hakkında biraz sohbet edeceklerini söyler. İyi bir insan olabilmek için toplumda uyulması gereken birtakım 
özel kuralların varlığından söz eder. Bunların ne olabileceğini çocuklara sorar. Çocukların cevaplarını aldık-
tan sonra yolda karşılaşmış birbirine selam veren iki çocuk resmi gösterir. Resimde ne gördüklerini sorar. 
Çocukların tahminlerini dinler. Ardından insanlar ile günlük konuşmalarımızda “günaydın, hayırlı günler, 
selamün aleyküm, iyi akşamlar gibi sözcükler kullanmamız gerektiğini hatırlatır. Ardından trende yolculuk 
yapan insanların bulunduğu resmi gösterir. Resimde ne gördüklerini çocuklardan anlatmalarını ister. Çocuk-
lardan gelen cevaplar değerlendirildikten sonra otobüs, tren, vapur, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında 
hamileler, yaşlılar, engelli bireyler gibi öncelikli oturacak kişilere yer verilmesi gerektiğini anlatır ve diğer res-
mi gösterir. Resimde sırada oturan ve boyama yapan iki çocuk görseli vardır. Çocuklardan biri diğerinin boya 
kalemini almaktadır. Aynı şekilde çocuklara soru sorar çocukların verdiği cevaplar değerlendirildikten sonra 
başkalarına ait eşyaları kullanmadan önce izin istememiz gerektiğini çocuklara hatırlatır. Sofrada yemek 
yiyen aile görselinin bulunduğu resmi gösterir. Çocukların yanıtlarını dinledikten sonra yemek yerken ağ-
zımıza rahatça çiğneyebileceğimiz büyüklükte lokmalar almamız gerektiğini ve konuşmak istediğimizde de 
ağzımızdaki yemeklerin tamamının bitmesini beklememiz gerektiğini hatırlatır. Daha sonra ağır bir kutuyu 
birlikte taşıyan insanların bulunduğu görseli açar. Çocukların cevaplarını dinler. Birisi bize yardım ettiğinde 
veya bir hediye verdiğinde teşekkür edilmesi gerektiğini vurgular. Kalabalık bir caddede yürürken çarpışan 
iki insan görselinin bulunduğu resmi gösterir. Çocuklardan gelen cevapları değerlendirir. Yanlışlıkla birine 
çarptığımızda özür dilememiz gerektiğini hatırlatır. “Başka hangi durumlarda özür dilememiz gerekir?” diye 
çocuklara sorar ve gelen cevapları değerlendirir. Tüm bunların nezaket kurallarından olduğunu kurallara 
uyan kişilerin kibar, nazik ve iyi bir insan olacağı hakkında bilgiler verir. Nezaket kuralları çocuklara aktarılır-
ken olumsuz ifadelere yer vermemeye özen gösterilir. İsteğe bağlı olarak görseller ve örnekler çoğaltılabilir.

Öğretici tüm çocukları boş ve geniş bir alana alır, çember oluşturmaları için yönerge verir. Çocuklara hare-
ketli bir müzik açacağını müzik esnasında kendilerini ormanda gibi hayal etmelerini ister. Çocukların müzik 
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eşliğinde oynamaları sağlanır. Bir müddet sonra müzik durdurulur ve şimdi de kendimizi gökyüzünde uçu-
yormuş gibi hayal edelim der.

Öğretici ikinci aşamada, müzik bittiğinde çocuklardan el ele tutuşarak ikili üçlü gruplar oluşturmalarını ister. 
Müzik açılır. Müziğin sonunda çocuklar grup oluşturur. Grup oluşturamayan çocuklara yardım edilir. Grup 
sayısı öğrenme sürecinde gösterilen resim sayısına eşit olmalıdır. Gruplar oluşturulduktan sonra hangi gru-
bun hangi resmi anlatacağı kura yoluyla belirlenir. Resimler belirlendikten sonra gruplar sırasıyla öğreticinin 
karşısına gelir ve canlandırma yapılır. Canlandırma konusunda zorlanan gruplara çeşitli önerilerde buluna-
rak cesaretlendirilir. Gruplar sırayla aldıkları rolü canlandırdıktan sonra etkinlik sona erer.

İmkânlar dâhilinde drama esnasında çocukların aldıkları görevlere uygun materyaller ve kostümlerle et-
kinlik daha eğlenceli hâle getirilebilir. Örneğin yaşlı amca rolünü üstlenmek isteyen çocuğa takke ve tesbih 
verilir veya engelli rolünü üstlenmek isteyen çocuğun kolu bir kumaş ile sarılabilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Öğretici rol almak istemeyen çocukları etkinliğe katılması için cesaretlendirmeli fakat zorla-
mamalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆ Rolünü canlandırırken neler hissettin?

◆ İnsanlar bize nazik davrandığında neler hissederiz?

◆ Nezaket kurallarına uymak bize ne gibi faydalar sağlar?

◆ Nezaket kuralları olmasa ne olurdu?

◆ Birisi sana çok naziksin dediğinde ne hissedersin?
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9. ETKİNLİK: GÜNLERDEN CUMA

1. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Drama	ve	Oyun

MATERYALLER
Cuma için hediyeler (lokum, gül suyu vb.), 2 adet top 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Cuma, mübarek, musafaha, pazar, çiftlik, gökyüzü, uzay 
Zıt: Canlı-cansız

KAZANIMLAR
◆ Arkadaşları ile selamlaşır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
   ◆ Kendine güvenir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici etkinliğe başlamadan çember ve cuma rutinlerini yapar. Çocuklardan masalarına oturmalarını ister. 
Çocuklara tek tek selam verir ve onları selamına karşılık vermeleri için teşvik eder. Herkesle selamlaştıktan 
sonra bugünün günlerden cuma olduğunu, cuma gününün Müslümanların bayramı ve özel bir gün olduğu-
nu söyler. Cuma günü için, perşembe akşamından banyo yapabileceğimizi, temiz ve özenli giyinebileceğimi-
zi, musafaha yapabileceğimizi ve güzel davranışlarda bulunabileceğimizi anlatır. Musafahanın Müslümanla-
ra özel olan bir selamlaşma olup, peygamberimizin de bu şekilde selamlaştığını anlatır. Musafaha yaparken 
peygamberimize salavat getirildiğini söyleyerek, salavatı çocuklara yavaş ve anlaşılır bir şekilde söylemeye 
başlar. Çocuklar öğretici ile birlikte üç kez tekrarlarlar. “Salavatı öğrendiğimize göre bizler de musafahalaşa-
lım.” der ve sırayla cuma ikramını yapıp her çocuk ile musafahalaşır.

Öğretici “Çocuklar selam vermek harika bir şey, bizler sadece insanlara değil daha bir çok şeye selam vere-
biliriz.” der ve çocukları çember olmaları için sınıfın boş alanına toplar.

Öğretici eline iki tane top alır ve çember olan çocukların yanına dâhil olur. Önce bir çocuğa topu atarak, 
“Mustafa şu an sokaktasın. Sınıf arkadaşlarından kimi gördün?” diye sorar, çocuktan cevap beklenir. Çocuk, 
örneğin “Mahmut’u gördüm.” der, öğretici elindeki ikinci topu ismi söylenen çocuğa atarak “Haydi ona se-
lam verelim.” diyerek selamlaşmalarını teşvik eder.

Öğretici topları geri alır ve başka çocuklar seçerek ilk topu atar. Bu sefer sorularını değiştirir ve çocukların 
insanlardan başka varlıkları da fark edip, selam vermesi için teşvik eder. Topu attığı çocuğa “Elif şu an or-
mandasın. Ne gördün?” diye sorar. Örneğin “Ağaç gördüm.” diye cevaplar. Öğretici topu başka çocuğa atar. 
“O zaman arkadaşımız Seher’in ağaç olduğunu hayal edelim.” der ve çocuğu ağaç taklidi yapmaya teşvik 
eder, selamlaşırlar.

Soruları çeşitlendirmek için:

– Şu an pazardasın. Kimi gördün?

– Şu an çiftliktesin. Ne gördün?

– Şu an gökyüzündesin. Ne gördün?

– Şu an uzaydasın. Kimi gördün?

– Şu an suyun altındasın. Ne gördün?

gibi sorular sorulur.
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Etkinlik çeşitli sorularla ilgi çekici hâle getirilip, çocukların farklı varlıkların taklidini yapmaları teşvik edilip 
hem eğlenmeleri hem de her varlığa selam vermeleri gerektiği vurgulanır.

Sınıftaki tüm çocuklar oynayana kadar etkinlik devam eder.

AİLE	KATILIMI

Aileden çocuklarını kursa getirirken yolda karşılaştıkları kişilere selam vermeleri için çocuk-
larını teşvik etmeleri istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Topu tutmakta zorlanan çocuklar varsa daha yakından atılabilir veya yere oturup yuvarlanı-
labilir.

Etkinlik sürecinde yan tarafta yer alan linkteki müzik dinletilebilir. 

DEĞERLENDİRME

◆ Peygamberimize nasıl salavat getiririz?

◆ Bir dahaki cuma günü neler yapmak istersin?

◆ Sana selam verdiğimde ne hissettin?

◆ Yapılan taklitlerden hangisi hoşuna gitti?
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10. ETKİNLİK: DUYGUMU TAHMİN ET

1. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat	ve	Drama

MATERYALLER
A4 dosya kağıdı, boya kalemleri, makas 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Tiyatro, jüri, teşekkür etmek, özür dilemek 
Duygu: Mutlu-üzgün;	Sayı: İlk-son

KAZANIMLAR
◆ Nezaket kurallarına uyar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici sınıfa girer ve çocuklardan masalarına oturmalarını ister. Herkes hazır olduktan sonra öğretici “duy-
gu oyunu” oynayacaklarını ve çocukların jüri olacaklarını söyler. Jürinin iki tane duygu kartı olacağını ve 
öğreticinin bazı canlandırmaları yaptıktan sonra jürinin öğreticinin ne hissettiğini tahmin edip, mutlu ise 
mutlu duygu kartını, üzgün ise üzgün duygu kartını havaya kaldıracaklarını anlatır.

Oyuna geçmeden önce duygu kartlarını çizmekle başlayalım deyip kağıtları ve boya kalemlerini dağıtır. Ço-
cuklardan gülen yüzün nasıl olduğunu anlamaları için herkesin gülmesini ve birbirlerini incelemelerini ister. 
Üzgün yüz ifadesi yapılır ve incelerler. Daha sonra çocukların kendi gülen ve üzgün yüzlerini çizip boyamaları 
istenir. Boyamaları bitince kesmeleri için makasları dağıtır ve zaman verir. Duygu kartları hazır olduktan 
sonra öğretici canlandırmanın başlayacağını söyler.

Öğretici herkesin görebileceği bir yere geçer ve canlandırmaya başlar.

Öğretici ilk canlandırmasını yapmaya başlar. Masanın üstündeki bir nesneyi yanlışlıkla yere düşürmüş gibi 
yapar ve yerden alıp çocuğa uzatır. Çocuğa “Bana hangi nezaket sözcüğünü kullanabilirsin?” diye sorar ve 
“Teşekkür ederim” cevabını bekler, çocuk söylemekte zorlanırsa yardımcı olur. Sonra tek eliyle yüzünü ka-
patır ve çocuklara “Şu an sizce yüzümün ifadesi nasıldır?” diye sorar ve seçtikleri duygu kartını havaya 
kaldırmalarını ister, heyecanlı bir ses eşliğinde yavaşça elini indirir. Öğreticinin yüzünde kocaman bir gülüm-
seme vardır. Öğreticinin yüzüyle çocukların duygu kartı aynı ise hep beraber “Teşekkür ederim” derler. Öğ-
retici teşekkür etmenin iki tarafı da mutlu ettiğini ve yüzlerinde kocaman bir gülümsemeye sebep olacağını 
söyler.

Öğretici tekrar canlandırma yapmaya başlar. Mutlu şekilde yürüyor taklidi yaparken bir anda birinin ona 
çarptığını ve sarsıldığını canlandırır. Sonra tek eliyle yüzünü kapatır ve çocuklara “Şu an sizce yüzümün 
ifadesi nasıldır?” diye sorar ve seçtikleri duygu kartını havaya kaldırmalarını ister. Heyecanlı bir ses eşliğin-
de yavaşça elini indirir. Öğreticinin yüzü üzüntülüdür. Çocuklara sorar “Sizce çarpıştığım kişiyle birbirimize 
ne diyebiliriz?” Çocuklardan “Özür dilerim” cevabı beklenir. “Evet, doğru söylediniz” diye onaylanır. “Sizce 
birbirimizden özür diledikten sonra yüzümüzün ifadesi nasıl olur?” diye sorar ve tekrar tek eliyle yüzünü 
kapatır ve çocuklardan seçtikleri duygu kartlarını havaya kaldırmalarını ister. Heyecanlı bir ses eşliğinde ya-
vaşça elini indirir. Öğreticinin yüzünde kocaman bir gülümseme vardır. Öğreticinin yüzüyle çocukların duygu 
kartları aynı ise “Bazen istemeden hata yapabiliriz ve özür dileyerek bunu düzeltebiliriz, böylece iki taraf da 
anlaşmış olur.” diyerek canlandırmayı sonlandırır.

Öğretici tekrar canlandırma yapmaya başlar. Elinde elma varmış ve elmayı ısırıp yiyormuş gibi yaparken, ya-
nındaki arkadaşının özendiğini ve sepetten bir elma alıp, elmayı arkadaşıyla paylaşıyormuş gibi canlandırır. 
Çocuklara sorar “Sizce arkadaşım bana hangi nezaket sözcüğünü kullanabilir?” “Teşekkür ederim” cevabı 



10. ETKİNLİK: DUYGUMU TAHMİN ET

1. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

37

beklenir. Sonra tek eliyle yüzünü kapatır ve “Sizce şu an yüzümde nasıl bir ifade vardır?” diye sorarak seçtik-
leri duygu kartını havaya kaldırmalarını ister, heyecanlı bir ses eşliğinde yavaşça elini indirir. Öğreticinin yüzü 
mutludur. Öğreticinin yüzüyle çocukların duygu kartları aynı ise öğretici “Paylaşılan bir şeyde karşı tarafa 
teşekkür etmek herkesi mutlu eder.” der ve canlandırmayı bitirir.

Öğretici tekrar canlandırma yapmaya başlar. Bir çocuğun eşyasını izinsiz alıp ona zarar veriyormuş gibi dav-
ranır. Eşyasını izinsiz aldığı çocuğun yüzünü tek eliyle kapatır ve “Sizce şu an arkadaşımızın yüz ifadesi nasıl-
dır?” diye sorarak çocuklardan duygu kartlarını kaldırmaları istenir, heyecanlı bir ses eşliğinde yavaşça elini 
indirir. Çocuğun yüzü üzgündür.

Çocuklara sorar “Sizce eşyasını izinsiz alıp zarar verdiğim kişiye ne diyebilirim?” Çocuklardan “Özür dilerim” 
cevabı beklenir. “Evet, doğru söylediniz.” diyerek cevapları onaylanır. Özür dilenir. “Sizce birbirimize özür 
diledikten sonra yüzümüzün ifadesi nasıl olur?” diye sorar ve tekrar tek eliyle yüzünü kapatır ve çocuklar-
dan seçtikleri duygu kartlarını havaya kaldırmalarını ister. Sonra yüzünü açar. Öğreticinin yüzüyle çocukların 
duygu kartları aynı ise “Bazen bilerek hata yapabiliriz ve bunun doğru olmadığını anlayabiliriz. İşte o zaman 
özür dileyerek bunu düzeltebiliriz, böylece iki taraf da mutlu olur.” diyerek canlandırmayı sonlandırır.

Öğretici bunlara ek olarak başka canlandırmalar yapmak isterse çocukların ilgi durumuna göre devam ede-
bilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Duygu kartları hazırlanırken çizmekte ve kesmekte zorlanan çocuklara yardımcı olunur.

DEĞERLENDİRME

◆ Duygu kartını hazırlarken hangi arkadaşının gülüşünü inceledin?

◆ Duygu kartını hazırlarken hangi arkadaşının üzgün yüz ifadesini inceledin?

◆ Yapılan canlandırmaları nasıl buldun?

◆ Yapılan canlandırmalardan hangisi hoşuna gitti?



2. HAFTA

KENDİMİN VE ÇEVREMİN 
FARKINDAYIM



KAZANIMLAR

1. Kendine güvenir.

2. Kendine dair düşüncelerini ifade eder.

3. Bir işi başarmak için kendini güdüler.

4. Çevresindeki varlıkları sever.

5. Çevresindeki varlıklara merhamet gösterir.

6. Empati kurar.

7. Doğada vakit geçirirken kâinatın güzelliklerini fark eder.

8. Allah’ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını fark eder.
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11. ETKİNLİK: BEN KİMİ ÇİZDİM?

2. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Oyun	ve	Sanat

MATERYALLER
Ayna, öğrenci sayısınca A4 kâğıdı, kuru ya da pastel 
boya

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Farklılık, farkındalık, yaratılma 
Zıt: Aynı-farklı; Renk: Yeşil, siyah, sarı

KAZANIMLAR
◆ Kendine güvenir.
◆ Kendine dair düşüncelerini ifade eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Farklılıklara saygı gösterir.
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımını gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklar toplandığında çember rutini ile çocukları çembere ya da masalara toplar. Çocuklara “Na-
sılsınız” diye sorar. Hafta sonu neler yaptıkları hakkında konuşurlar. Çocuklara bugün ayna ile bir çalışma ya-
pacaklarını söyler. Önce kendisi eline aynayı alır ve aynaya bakarak fiziki özelliklerini sayar. (Yeşil gözlüyüm, 
siyah kaşlıyım, geniş alınlıyım… gibi)

Sağından başlayarak çocukların aynaya bakıp fiziki özelliklerini söylemelerini ister. İsteksiz çocuklara mü-
samaha gösterilir. “Yanımızdaki arkadaşımıza aynayı uzatalım. Arkadaşımız fiziki özelliklerini sayarken onu 
dikkatle dinleyelim.” diyerek yönerge verir. Bütün çocuklar aynaya bakıp özelliklerini saydıktan sonra çocuk-
lara:

“Burnumuz alnımızda yaratılsaydı ne olurdu? Gözlerimiz çenemizde yaratılsaydı ne olurdu? Kulaklarımız 
başımızın üzerinde olsa ne olurdu? On parmaklı değil de yirmi parmaklı olsaydık, ahtapot gibi sekiz kollu 
yaratılsaydık, kanatlarımız olsaydı ne olurdu?” gibi sorular sorulur. Beyin fırtınası yapılır. Çocuklardan bir 
süre düşünmeleri istenir. Mümkünse çocukların cevapları not edilir.

Mümkün olduğunca çocukların cevapları tek tek sabırla dinlenir, süre verimli kullanılır, onların kendilerini 
ifade etmelerine imkân sağlanır.

Allah’ın insanları farklı renk, şekil ve yapıda yarattığı söylenir. Allah’ın yarattığı her şeyi belli bir düzende ve 
yerli yerince yarattığına vurgu yapılır. Beyin fırtınası sona erdikten sonra çocuklar masalarına alınır.

Çocuklara isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar dağıtılır. Yanında oturan arkadaşının resmini çizmesi istenir.

Çizilen resimler tüm sınıfla birlikte değerlendirilir. Çizim sırasında ve sonuçta kimin daha güzel çizdiğine 
değil arkadaşına ait özellikleri göstermelerine vurgu yapılmalıdır. Değerlendirme yapılırken güzel ifadeler 
kullanılmasına özen gösterilir.

Öğretici birkaç resmi seçip resmi sınıfa göstererek “Bu resimdeki sınıfımızdaki hangi arkadaşımız olabilir?” 
diye sorar. Tahminler ve cevaplar alınır. Resim ile işaret edilen kişi yan yana getirilip resme benzeyen kısım-
ları üzerine konuşulup etkinlik tamamlanır.

Etkinliğin süresine göre etkinlik, oyun ile devam ettirilir. Çocuklar çizdikleri resimleri katlar ve herkesin elin-
deki resimler toplanır, karıştırılıp masaların üzerine atılır. Müzik açılır ve müzik durduğunda herkes masa-
ların üzerinden bir kâğıt alıp açar. Resimdeki kişiyi bulmaya çalışır. Oyun aynı şekilde birkaç tur oynanabilir.
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AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarına, aile fertlerinin fiziki özelliklerini sormaları istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Resim çizmek istemeyen çocuk olması durumunda öğretici çocuğu cesaretlendirmeli, resmin 
aşamalarında basit yönergeler vererek çocuğa yardımcı olmalıdır. 

DEĞERLENDİRME

◆ Bu etkinlikte neler yaptık?

◆ Aynaya baktığınızda ne hissettiniz?

◆ Arkadaşınızla aynı görünüşte yaratılsaydınız nasıl hissederdiniz?

◆ Sence neden Allah her birimizi farklı yarattı?

◆ Çevremizdeki herkes aynı olsa ne gibi karışıklıklar olurdu?
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12. ETKİNLİK: HAYVAN DOSTLARIM

2. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Oyun	ve	Drama

MATERYALLER

Soru kesesi, hayvanları tanıtan bir şarkı, oyun hamuru

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
 İnsan, hayvan, çevre, hayal, farkındalık

KAZANIMLAR
◆ Çevresindeki varlıkları sever.
◆ Doğada vakit geçirirken kainatın güzelliklerini fark eder.
◆ Empati kurar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Problem durumlarına çözüm üretir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sesleri ayırt eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
   ◆ Farklılıklara saygı gösterir.
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici etkinliğe hazırlık olarak aşağıdaki soruları yazıp bir kese içine koyar.

 ◆ Bir fil olsaydın hortumunla neler yapmak isterdin?

 ◆ Bir karınca olsan nerede gezmek isterdin?

 ◆ Bir deve olsan üzerine kimin binmesini isterdin?

 ◆ Zürafa kadar uzun boylu olsan ne yapmak isterdin?

 ◆ Aslan gibi ormanın kralı olsan, ormanda kral olarak neler yapardın?

 ◆ Bir at olarak yaratılsaydın ne renkte bir at olmak isterdin?

 ◆ Arı olsaydın lezzetli ballarını kime hediye etmek isterdin?

 ◆ İnekler “Artık süt vermek istemiyoruz.” deselerdi, insanlar ne yaparlardı?

 ◆ Leylekler kışın sıcak ülkelere göç etmeseydi nerelerde yaşarlardı?

 ◆ Hayvanların aklı var mıdır, neye göre hareket ederler?

Öğretici selam vererek neşeli bir şekilde etkinliğe başlar. Çocuklara “nasılsınız” diye sorar. Çocukları çembe-
re alır. Bilgisayar ya da telefondan hayvanlar ile ilgili şarkıyı açar. Kendisi de çemberde olmak üzere ayakta 
hayvanları tanıtan şarkı eşliğinde hareket ederler. İstekli öğrenciler sırayla şarkıda geçen hayvanların takli-
dini yaparlar. Diğer çocuklar da bu hayvanın ne olduğunu bulmaya çalışırlar.

Oyunun ardından çocuklara hangi hayvanları çevremizde sıkça gördüğümüz sorulur. Cevaplar alındıktan 
sonra öğretici çocukları masalarına alır. Önceden hazırladığı soruları keseden çıkararak soruları sormaya 
başlar. Cevaplar alındıktan sonra tabiatta yaşayan hayvanların ihtiyaçları, hakları (yaşama, barınma, beslen-
me ve korunma gibi) ve onlara karşı sorumluluklarımız hakkında sohbet edilir. İnsanlardan başka yeryüzün-
de farklı canlıların da bulunduğuna vurgu yapılır. İnsan olmanın değeri ifade edilir.

Sorular cevaplandıktan sonra çocuklara oyun hamuru dağıtılır ve hayallerindeki hayvanı yapabilecekleri 
yönünde yönerge verilir. Çocukların yaptıkları çalışmalar fotoğrafları çekilerek çocuklar için arşivlenir.
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AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocukları ile hayvanat bahçesini ziyaret etmeleri yahut çevrelerinde gördükleri 
hayvanları izlemeleri ve bunun üzerine konuşmaları istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Hayvanları tanımayan çocukların olması durumunda hayvan görselleri ve hayvan taklitleri ile 
öğretici tarafından çocuklar desteklenir.

DEĞERLENDİRME

◆ Bugün neler yaptık?

◆ Hayvanların taklidini yaparken ne hissettin?

◆ Oyun hamuru ile hangi hayvanı tasarlamak istedin?

◆ Sokakta yaşayan hayvanlar için neler yapabilirsin?

◆ İnsanlarla hayvanların aynı ve farklı özellikleri nelerdir?
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13. ETKİNLİK: MUSTAFA’NIN HAYVAN SEVGİSİ

2. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Evcil hayvan görselleri, atık materyallerden tasarlanmış 
su kapları örnekleri, hayvanların susuz kalmaması için 
düzenlenen projelerden seçilmiş fotoğraflar

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Evcil hayvan, geri dönüşüm 

KAZANIMLAR
◆ Çevresindeki varlıkları sever.
◆ Çevresindeki varlıklara merhamet gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne veya varlıkları gözlemler.

Dil	Gelişimi
   ◆ Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklar toplanınca çember rutini ile güne başlar. Çocukları selamlar. Çocuklara “Şimdi size bazı 
hayvanların resimlerini göstereceğim ve bu resimlerin ortak yönlerini bulmanızı isteyeceğim.” der. Kedi, 
köpek, kuş, balık gibi hayvanların resimlerini gösterir. Çocukların cevaplarını dinler. Ardından çocuklara ev-
cil hayvan ne demektir? Evde bir hayvan besleyen var mı? diye sorar. Evde bakılabilen hayvanlar hakkında 
çocukların görüşlerini alır. Çocuklara şimdi bir hikâye anlatacağını söyler ve herkes hazır ise el ele tutuşup 
hikâyelerin diyarına gitmek için “1, 2, 3 az gidelim uz gidelim hikâyelerin diyarına biz gidelim.” denir ve eller 
bırakılır. Öğretici hikâyeyi anlatmaya başlar. 

Mustafa’nın	Hayvan	Sevgisi

“Bir varmış bir yokmuş, insanın çok olduğu, ormanın az olduğu bir şehir varmış, bu şehirde insan çok dedim 
ya, işte onlardan birinin hikâyesi bu, küçük Mustafa’nın hikâyesi. Küçük dediğime bakmayın boyu küçük 
kalbi büyük bir çocukmuş Mustafa. Kalbi neden mi büyük? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü kalbinde 
bir sürü hayvana karşı duyduğu sevgi varmış. Mustafa, kedileri, köpekleri, atları, kaplumbağaları, örümcek-
leri, arıları sizin anlayacağınız bütün hayvanları çok severmiş. Onları nerede görse izlemeye doyamazmış. 
Düşünürmüş, “Minicik bir arı nasıl uçup polen toplayıp bal yapıyor.” ya da “Bir örümcek nasıl o kadar güzel 
bir ağ örebiliyor.” buna şaşıp kalırmış. Bütün gün etraftaki hayvanları ararmış. Ama Mustafa’nın yaşadığı 
şehirde bolca insan varmış, bolca ev varmış ama orman yokmuş, hayvan azmış. Mustafa rüyalarında hep 
ormanlarda gezdiğini hayvanlarla oynadığını görürmüş. Düşlerinde Mustafa hep farklı bir hayvan olduğunu 
görürmüş. Bir gün at olduğunu görüp kırlarda koşarmış, bir gün kuş olup ağaçlarda şakırmış. Düşleri saye-
sinde Mustafa hayvanların neler hissettiğini, neler sevdiğini ve istediğini çok daha iyi anlamaya başlamış. 
Rüyasında bir kedi olduğunda kediler en çok ne sever, bir kuş üzgünken onu ne mutlu eder, anlarmış. Artık 
yolda gördüğü tüm hayvanlara yardım etmeye başlamış. Peki sonra ne mi olmuş yıllar geçtikçe şehirde her-
kes ona küçük Mustafa değil, hayvanların dostu Mustafa demiş.”

Öğretici “Çocuklar biz bu dünyamızı hayvanlarla paylaşıyoruz onlarla aynı havayı soluyor, suyumuzu payla-
şıyoruz. Allah’ımızın güzel isimlerinden biri de Rahman’dır. Rahman yarattığı her şeye çok merhamet eden 
demektir. Allah merhametlidir, merhametli olanı sever. İşte bu yüzden Allah (cc) bizlerden hayvanlara, bit-
kilere, eşyalara kısacası her şeye ve herkese karşı merhametli, saygılı ve ilgili olmamızı istiyor. Hepimizin bir 
hayvan sahiplenip evimize alması belki mümkün değil ama sokaklardaki köpekleri, kedileri besleyebiliriz, bu 
sıcak havalarda susuz kalmamaları için su kapları yerleştirebiliriz, ağaç dallarına, evimizin balkonuna ya da 
penceremizin önüne kuşlar için yem bırakabiliriz.” der.
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Öğretici, önceden hazırladığı atık pet şişe ve kutulardan hazırlanmış su kapları görsellerini veya daha önce-
den hazırlayıp sınıfa getirdiği örnek bir su kabını çocuklara gösterir ve incelemelerini sağlar. Geri dönüşü-
mün ne demek olduğunu anlatır. Evlerinde bulunan atık bir malzemeyi kullanarak su kapları hazırlamalarını 
ve kedi, köpek, kuş gibi hayvanların içebileceği yerlere koymalarını ister.

Öğretici, çocuklara bir oyun oynayacaklarını söyler. Kendilerine bir ses söyleyeceğini ve bu sesle başlayan 
hayvan isimlerini sırayla söylemelerini ister. Öğretici bir örnek vererek çocuklara oyunun nasıl oynanacağını 
gösterir. Öğretici “A” sesini söyler ve birkaç kez tekrar eder. Arı, At, Aslan gibi örnekler verir.

“K” sesi ile başlayan hayvanlar… (Kedi, köpek, kuş, kurt vb.)

“İ” sesi ile başlayan hayvanlar… (İnek, ipek böceği vb.)

Oyun bu şekilde yönergelerle devam eder. Tüm çocukların oyuna katılımı sağlanır.

AİLE	KATILIMI

Öğretici, ailelere çocuklarıyla beraber belgesel izlemelerini önerir. Ailelerden hayvan konulu 
bir hikâye seçip, çocuğun kitabın resimlerine bakarak hayalindeki hikâyeyi anlatmasını ister.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Verilen harfle bir hayvan ismi bulamayan çocuklara hayvanların sesi çıkarılarak yardım edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Hiç ormana gittin mi? Gittiysen neler hissettin?

◆ Ormanda hangi hayvanlar yaşar?

◆ Hiç örümcek ağı gördün mü? Şekli nasıldı?

◆ Mustafa’nın yaşadığı şehirde neler vardı?

◆ Hayvanlara nasıl merhamet gösterirsin?
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14. ETKİNLİK: ORMANDA YOLCULUK

2. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun	ve	Drama

MATERYALLER
Şarkı 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Uçmak, zıplamak, sürünmek, güçlü 
Zıt: Yakın-uzak

KAZANIMLAR
◆ Çevresindeki varlıkları sever.
◆ Çevresindeki varlıklara merhamet gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne veya varlıkları gözlemler.
   ◆ Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
   ◆ Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.
   ◆ Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici, çocuklara hep beraber ormanda yolculuk yapacaklarını söyler. Yolculuk sırasında şarkı söyleyecek-
lerini ve şarkının sözlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyler. Oyuna başlamadan önce şarkının sözlerini 
bir kez söyler ve sözler esnasında çocukların yapması gereken hareketleri gösterir. Şarkıyı söylemeye başlar.

 Bir küçücük çocuk varmış

 Hoplar, zıplar, dolaşırmış

 Hep merak edip dururmuş

 Ormanda kimler yaşarmış

 Filler, kuşlar, solucanlar

 Aslanlar ve karıncalar

 Mutlu, huzurlu yaşarmış

 Hepsini Allah yaratmış

Öğretici “Çocuklar Allah bazı hayvanlara uçabilme yeteneği vermiş. Ormanda yaşayan hangi hayvanlar 
uçar?” diye sorar. Elini alnına götürür ve uzakları gözler gibi yapar. Çocuklardan kuş cevabı geldiğinde tüm 
çocukların kuş sesi çıkarıp, uçan kuş taklidi yapmalarını ister. Kelebek cevabı geldiğinde tüm çocukların ke-
lebek gibi kanat çırpıp uçmalarını ister. Benzer cevaplara göre taklitler yaptırır.

Öğretici “Çocuklar Allah bazı hayvanlara zıplayabilme yeteneği vermiş. Ormanda zıplayabilen hangi hayvan-
ları görürüz?” diye sorar. Elini alnına götürür ve uzakları gözler gibi yapar. Kurbağa cevabı geldiğinde tüm 
çocukların kurbağa sesi çıkarıp, kurbağa gibi zıplamalarını ister. Tavşan cevabı geldiğinde tüm çocukların 
tavşan gibi zıplamalarını ister. Benzer cevaplara göre taklitler yaptırır.

Öğretici “Çocuklar Allah bazı hayvanları çok güçlü yaratmış. Ormanda görebileceğimiz en güçlü hayvanlar 
hangileridir?” diye sorar. Elini alnına götürür ve uzakları gözler gibi yapar. Aslan, kaplan, ayı vb. cevaplara 
göre oyunu sürdürür.

Sürünen hayvanlar, toprak altında yaşayan hayvanlar gibi örnekler çoğaltılarak oyun sürdürülebilir. Öğretici 
oyun bitiminde çocuklarla çember şeklinde yere oturur, değerlendirme sorularını sorar ve birlikte ellerini 
ve bedenlerini kullanarak ritim yapıp yukarıdaki şarkıyı tekrar edip etkinliği tamamlar.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Hayvan taklitleri yapılırken sınıf mevcudunun çok olması durumunda sınıf ikiye bölünüp bir 
grup izlerken diğer grup uygulama yapacak şekilde yönerge verilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Hangi hayvanları taklit etmek daha kolay?

◆ İnsanları, hayvanları ve tüm varlıkları yaratan kimdir?

◆ Sence neden hayvanların farklı özellikleri var?
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15. ETKİNLİK: BÜYÜTEÇ YAPIYORUM ÇEVREMİ TANIYORUM

2. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Renkli eva kağıdı, makas, streç film, yapıştırıcı

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Çevre, farkındalık, gözlem, büyüteç

KAZANIMLAR
◆ Kendine güvenir.
◆ Kendine dair düşüncelerini ifade eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çember rutinleri tamamlandıktan sonra öğretici, çocuklara evden sınıfa gelinceye kadar çevrelerinde gör-
düklerinin neler olduğunu sorar. Söz almak isteyen çocuklar için “Söz Taşı” veya “Söz Kuklası” gibi bir araç 
kullanılarak çocukların söz alması sağlanabilir. Öğretici çocuklardan gelen cevapları dinledikten sonra çev-
reye ait unsurlardan söz eder. Çevremizde var olan insan, hayvan, bitki, nesne ve araçları anlatır. Çevremiz-
dekiler konusunda çocukların dikkatini çevrelerine yönlendirmek için aşağıdaki gibi sorular sorar:

 ◆ Sence çevremizdeki en ilginç şey nedir? Neden?

 ◆ Ağaçlar en fazla ne kadar uzayabilir?

 ◆ Hayvanlar susadıklarını ve acıktıklarını nasıl belli ederler?

 ◆ Sence çevremizin temizliğine dikkat etmezsek neler olabilir?

 ◆ Sence güneş bugün havayı kaç derece ısıtmıştır?

Öğretici çocukların sorulara verdikleri cevapları dikkatle dinler ve düşüncelerini ifade ettikleri için onlara te-
şekkür eder. Öğretici çevremizdeki varlıkların Rabbimiz tarafından bir düzen içinde yaratıldığını ve bizim de 
ona daima şükretmemiz gerektiğini söyledikten sonra şimdi büyüteç yapacaklarını ve bu büyüteci gelecek 
ders bahçe gezisinde çevrelerindeki varlıkları incelemek üzere kullanacaklarını söyler ve çocukları sırayla 
etkinliği yapacakları alana yönlendirir. Öğretici çocuklara büyüteç yapacakları malzemeleri dağıtır. Büyüte-
cin yapım aşamalarını çocuklara göstererek anlatır. Etkinlik boyunca çocuklara ihtiyaç duyduklarında yardım 
eder. Etkinliğin bitiminde çocuklara 20 dakika serbest oyun zamanı verilir.

AİLE	KATILIMI

Aileden çocuğun gezi ya da yürüyüş sırasında etrafındaki varlıkları büyüteç vasıtası ile ince-
lemesi istenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergelere uymakta güçlük çeken çocuklar için kısa, anlaşılır ve net cümleler kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆ Çevrende gördüğünde en mutlu olduğun şey nedir?

◆ Büyüteç yaparken zorlandın mı?

◆ Büyüteç ile neleri inceleyebilirsin?
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16. ETKİNLİK: TABİATI KEŞFEDİYORUM, ALLAH’A ŞÜKREDİYORUM

2. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Alan	Gezisi

MATERYALLER
Müzik

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Şükür, oyun

KAZANIMLAR
◆ Doğada vakit geçirirken kâinatın güzelliklerini fark eder.
◆ Allah’ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
   ◆ Estetik değerleri korur.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, serbest oyun saatinin bitiminden bir müddet önce çocuklara kalan süreyi hatırlatır. Süre bittiğinde 
ise eğlenceli bir müzik açar ve müzik bitene kadar çocukların oyuncakları toparlamasına fırsat verir. Son-
rasında oyuncakları toparlayan çocuklara teşekkür eder. Birkaç gün öncesinde, velilere yeşillik bir alanda 
aile katılımlı bir piknik düzenleyeceklerini söyler ve kursa gelmeleri için bir saat belirtir. Piknik esnasında 
çocuklarla beraber yemeleri için sağlıklı yiyecekler hazırlamalarını rica eder. Kursa gelen veliler çocuklar ve 
öğretici hep birlikte piknik yapacakları alana giderler. Piknik alanının çocukların gözlem yapabilecekleri, ra-
hatça koşup oynayabilecekleri güvenli bir alan olmasına dikkat edilmelidir. Velilerin getirdikleri yiyeceklerle 
hep birlikte piknik yapıldıktan sonra sofra duası yapılır.

Öğretici “Kıymetli velilerim ve sevgili öğrencilerim. Şimdi sizlerle birlikte bu alanı dikkatle inceleyerek bir 
yürüyüş yapacağız. Yürüyüş esnasında Rabbimizin yarattığı ağaçları, çiçekleri, böcekleri, yaprakları, bulutla-
rı, gökyüzünü dikkatle inceleyelim. Bunları incelerken birlikte yaptığımız büyüteci kullanabilirsiniz.” diyerek 
çocukların doğadaki varlıklara dikkatini çeker. Öğretici, yürüyüş esnasında ellerindeki büyüteçlerle incele-
dikleri ve ilgilerini çeken 5 ilginç nesneyi (meşe palamudu, kozalak, ilginç yapraklar, farklı şekillerde taşlar 
vb.) toplamalarını söyler. Gezi boyunca kendisi de çocuklara göstermek üzere bazı nesneler toplayabilir. 
Yürüyüş sona erdiğinde halka şeklinde otururken herkes yürüyüş esnasındaki gözlemlerini ve topladıkları 
nesneleri, bu nesneleri neden seçtiklerini, ilgilerini neden çektiğini sırayla söyler. Bu konuşmanın ardından 
aileler ve çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynanarak piknik sonlandırılır. Topladıkları bu nesneler ile bir 
tasarım yapmaları istenir.

Piknik etkinliğinin yapılamaması hâlinde velilerin katılımı olmadan varsa kurs bahçesinde gözlem yapılması 
yoksa öğreticinin sınıfa getireceği taş, kozalak, yaprak gibi nesnelerin incelenmesi sağlanır.

AİLE	KATILIMI

Aileden çocuğu ile piknik esnasında toplanan malzemelerle resim çerçevesi, kitap kapağı, 
kalemlik, dürbün gibi bir obje tasarlaması istenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınır ve kurallar noktasında güçlük yaşayan öğrenciler için piknik öncesi alanda uyulması ge-
reken kurallar kısa, anlaşılır ve net cümleler ile ifade edilmelidir. Çocuklar bahçedeyken evsel 
ve sağlığımıza zararı olacak olan atıkları toplamamaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆ Yürüyüş esnasında neler gördün?

◆ Hangi nesneleri topladın?

◆ Neden bu nesneleri seçtin?
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17. ETKİNLİK: GÖKYÜZÜNÜ İNCELİYORUM

2. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Fen	ve	Oyun

MATERYALLER
Güneş, ay ve gezegenlerle ilgili görseller, boya kalemleri 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Gökyüzü, güneş, ay, uzay, gezegenler 
Zaman: Gece-gündüz; Zıt: Karanlık-aydınlık

KAZANIMLAR
◆ Kendine ait düşüncelerini ifade eder.
◆ Allah’ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Nesne ya da varlıkları gözlemler.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Dil	Gelişimi
   ◆ Görsel materyalleri okur.

ÖGRENME	SÜRECİ

Çember rutinleri tamamlandıktan sonra, imkânlar dâhilinde projeksiyon, bilgisayar ve TV ekranına yansıtılıp 
veya önceden hazırlanmış A4 çıktılarıyla güneş, ay, yıldızlar, gezegenlerden vb. oluşan görseller gösterilir. 
Gökyüzü veya gezegenler ile ilgili bir müzik eşliğinde bu görselleri izlemelerine olanak tanınır. Çocuklara bu 
görsellerin ne oldukları, gördükleri cisimlerin isimleri, renkleri, şekilleri, gece mi gündüz mü göründükleri, 
kaç tane oldukları ile ilgili sorular sorulur. Çocukların cevapları dinlendikten sonra güneş sistemindeki geze-
genleri, dünyayı ve güneşi gösterir. Sonsuz, sınırsız bir boşluk olan uzayın bütün gök cisimlerini içinde bulun-
durduğunu anlatır. Bunların Rabbimiz olan Allah tarafından yaratılan harika birer sanat eseri olduğundan ve 
mükemmel bir düzen içerisinde hareket ettiklerinden bahsedilir. Daha sonra güneş görseli üzerinde yoğun-
laşılıp güneşin dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olduğu açıklanır. Rabbimizin güneşi tüm canlıların hizmetine 
nasıl sunduğundan, doğup batmasının bir denge ile olduğundan, doğduğu zaman aydınlık, battığı zaman 
karanlık olduğundan, güneş ışığının bitkiler, insanlar ve hayvanlar için öneminden bahsedilir. Çocukların 
güneş hakkındaki düşünceleri alındıktan sonra ay görseli üzerinde yoğunlaşılıp ayın gece olunca gökyüzünü 
süslediği, geceyi nasıl aydınlattığı, dünyamız ve insanlar için birçok faydası olduğu anlatılır. Kur’an-ı Kerim’de 
de güneşten ve aydan bahsedildiğinden, Rabbimizin güneşi ve ayı insanlara faydalı olsun diye yarattığından 
bahsedilir. Öğretici, çocukların soruları varsa onları cevaplandırır ve konu hakkında düşüncelerini dinler. 
Çocuklara bu gece gökyüzüne daha dikkatli bakıp ayı ve yıldızları incelemelerini tavsiye eder ve oyun etkin-
liğine geçilir.

Öğretici “Çocuklar şimdi sizinle gece-gündüz oynayacağız der ve gündüz deyince başımızı kaldıralım, gece 
deyince de ellerimizi yüzümüze kapatıp başımızı eğelim. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin çünkü şaşırtmak 
için hızlı komutlar vereceğim.” der ve oyunu başlatır. Yanılan çocukları bir kenara alıp son iki kişi kalana 
kadar oyunu devam ettirir. Sona kalan iki çocuğu tebrik eder. Kazanma kaybetme vurgusu yapılmaz. Oyun 
sonunda çocuklara kâğıt ve boyalar verilerek hayallerindeki uzay ve gezegenlerin resimlerini yapmaları iste-
nir. Yapılan resimler sınıfta asılarak sergilenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta öğrenme güçlüğü çeken ya da uzay ile ilgili kavramları tanımayan bir çocuk olması 
durumunda önce görselleri tek tek incelemesine fırsat tanınabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Etkinliğimiz hoşuna gitti mi?

◆ Bütün gezegenler uzay boşluğunda birbirine çarpmadan nasıl döner?

◆ Allah’ın harika bir şekilde yarattığı bu düzen sana ne düşündürdü?

◆ Gündüz ve gece gökyüzüne baktığımızda neler görürüz?

◆ Dünyamızı aydınlatan ve ısıtan güneş olmasaydı neler yaşanabilirdi?
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18. ETKİNLİK: AĞAÇ OLDUM MEYVE VERDİM

2. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama	ve	Fen

MATERYALLER
Çekirdekli mevsim meyveleri (erik, kiraz, vişne, kayısı, 
şeftali, yeni dünya vb.), toprak

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yeryüzü, toprak, meyve, sebze 
Zıt:	Hızlı-yavaş

KAZANIMLAR
◆ Çevresindeki varlıkları sever.
◆ Doğada vakit geçirirken kâinatın güzelliklerini fark eder.
◆ Allah’ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sesleri ayırt eder.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade 
eder.

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

ÖGRENME	SÜRECİ

Öğretici çocukların masa başına toplanması için yönerge verir. Besmele ile dersine başlar. Bir önceki derste 
gökyüzünden bahsettiklerini hatırlatır. “Çocuklar yerleri ve gökleri yaratan Yüce Rabbimizdir. Önceki der-
simizde Rabbimizin gökyüzünde yarattığı mükemmel cisimleri incelemiştik. Bu dersimizde de yeryüzünün 
ve Dünyamızın büyük bir kısmını kaplayan topraktan bahsetmek istiyorum.” der ve küçük bir kabın içinde 
getirdiği toprağı gösterir. Çocuklara toprağın dokusunu, rengini, şeklini incelemeleri için fırsat verir. Daha 
önce hiç toprağa dokundunuz mu? Çıplak ayakla toprakta gezindiniz mi? gibi sorular sorar. Sırayla toprağa 
dokunmalarını sağlar. Toprakta neler yetiştiği ile ilgili çocuklara sorular yöneltir. Ağaç, çiçek, sebze, meyve, 
çimen ve ot cevabını aldıktan sonra, minik tohumların nasıl kocaman ağaçlara dönüştüklerini, minik bir 
filizin büyüme serüvenini kısaca anlatır. Toprağa düşen her minik tohumun Rabbimizin izni ile yeşerip, kök 
salıp, sonrasında da dallanıp yapraklanmasını anlatır.

“Çocuklar şimdi hep beraber ayağa kalkalım ve kocaman bir ağaç olduğumuzu hayal edelim. Hangi ağaç 
olmak istersiniz? Dallarınız, kökleriniz, yapraklarınız nasıl? Meyveleriniz var mı?” sorularını sorup cevapla-
rını aldıktan sonra “Şimdi güçlü bir rüzgâr esmiş ve yapraklarınızı sallıyormuş.” der ve çocuklardan kollarını, 
parmaklarını sallayıp “vvvvu” diyerek rüzgâr sesi çıkarmalarını ister. Önce yavaş esen rüzgâr, şimdi hızlandı 
“vvvvuuu”, şimdi de yavaşladı diyerek çocukların hareketlerini yönlendirir. “Şimdi de içimizi ısıtan güzel bir 
güneş çıkmış ve bütün dallarımız, yapraklarımız, meyvelerimiz tek tek yüzünü güneşe dönmüş, ısınmışız.” 
der ve kollarını yandan yukarıya doğru yavaş hareketlerle kaldırır ve başının üzerinde birleştirir. “Isın, ısın, 
iyice ısın” diyerek hareketi birkaç kez tekrar ettirir. “Aman Allah’ım şimdi de yağmur başladı.” der ve ellerini 
şaplatmaya başlar. Yağmur hızlandı, yağmur yavaşladı yönlendirmeleri ile alkışın ritmini değiştirir. Şimdi de 
köklerimizle yerdeki vitaminleri iyice alalım der ve ayaklarını yere vurmaya başlar ve yavaş-hızlı yönlendir-
meleri ile hareketi sonlandırır. Sonrasında “Artık meyvelerimiz olgunlaşmış ve meyve vermişiz. Mis kokulu 
güzel ve olgun meyvelerimiz olmuş. Herkes meyvelerini toplasın ve tabaklara koysun.” der ve elinde tuttu-
ğu hayali tabağa meyvelerini bırakmış gibi yapmalarını ister. Bu sırada çocuklara bir sürprizinin olduğunu, 
bu sürprizi görebilmek için öncesinde ellerini yıkamaları gerektiğini söyler. Tren olma şarkısı ile lavaboya 
giderler.
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 Çuf çuf tren,

 Var mı gelen,

 Varsa gelen,

 Binsin hemen.

Daha sonra tüm çocuklara sürpriz meyveler eşit bir şekilde dağıtılır ve bu esnada az önce yapılan dramanın 
değerlendirmesi yapılır. Çocuklara yedikleri meyvelerin tadının, dokusunun, kokusunun, şeklinin ve büyük-
lüğünün nasıl olduğu sorulur. Meyveler bittikten sonra da çekirdeklerini aynı şekilde incelemeleri istenir. 
Etkinlik bittikten sonra meyve çekirdekleri daha sonra kullanılmak üzere bir kaba kaldırılır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Etkinlik sırasında eğlendin mi?

◆ Allah’ın bizim için yarattığı meyvelerden en çok hangisinin tadını seversin?

◆ Meyve çekirdekleri arasındaki farkı gördün mü?

◆ Bir ağaç olsan hangi ağaç olurdun?

◆ Minik tohumun yolculuğunu hatırlıyor musun? Nasıldı?
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19. ETKİNLİK: GÜNLERİN EFENDİSİ CUMA

2. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Fon kartonu, makas, yapıştırıcı, salavat müziği, (Ek-3)

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Cuma, sünnet, mübarek, salavat, selamlaşma

KAZANIMLAR
◆ Kendine güvenir.
◆ Bir işi başarmak için kendini güdüler.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember zamanı ve cuma rutinleri bittikten sonra çocuklara nasıl olduklarını, bugün kendilerini nasıl 
hissettiklerini sorar. Çocukları dinler. Sonra öğretici kendisini nasıl hissettiğini anlatır. Öğretici cuma ile ilgili 
şu şarkıyı söyler:

 Günlerin efendisi cuma günüdür

 Müminlerin bayramı cuma günüdür

 Cuma günü neler neler yapmalı?

 Tırnakları kesip abdest almalı

 Giyinip süslenmeli

 Güzel kokular sürmeli

 Sonra da koşa koşa

 Camilere gitmeli

 Gördüğümüz herkese

 Hayırlı cumalar demeli

 Peygamber Efendimize

 Çokça salavat getirmeli

 Allahümme Salli Ala Muhammed

 Allahümme Salli Ala Muhammed

Öğretici şarkı bittikten sonra cuma gününün Müslümanlar için özel bir gün olduğunu hatırlatır. “Cuman 
mübarek olsun.” diyerek çocukların birbirlerinin cumalarını tebrik etmelerini ister. Öğretici “Çocuklar bugün 
cuma. Ben Peygamberimi çok seviyorum. Onun tavsiyelerine uyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Huzur 
buluyorum. Peki Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine cuma günü neler yapıyorum sizce?” diye sorar. 
Çocukların cevapları alındıktan sonra öğretici, “Abdest alıyorum, tırnaklarımı kesiyorum, güzel kıyafetlerimi 
giyiyorum, Kur’an-ı Kerim okuyorum, cuma vaktinde dua ediyorum, gördüğüm herkese selam veriyorum, 
cuma vakti camide veya evimde namazımı kılıyorum, Peygamberime ‘Allahümme Salli Ala Muhammed’  
diyerek selam gönderiyorum.” der. Sonra çocuklarla birlikte salavat getirirler.

Öğretici çocuklarla çember şeklinde oturur. Cuma sünnetleri ile ilgili pano hazırlayacaklarını söyler. Masa-
ya gerekli malzemeleri getirirler. Öğretici Ek-3’teki görselleri kullanarak panoyu hazırlar. Kısık sesle salavat 
açılır. Salavat eşliğinde çalışma tamamlanır. Grup çalışması bütün çocukların görebileceği bir yere asılır. 
İstenirse etrafı süslenir.
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AİLE	KATILIMI

Öğretici eve küçük bir not göndererek bütün aile bireylerinin birbirleri ile salavatlaşarak cu-
malarını kutlamalarını ister.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir. Salavat ifadelerini söylemekte güçlük çeken çocuklar zorlanmamalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆ Cuma günü kendini nasıl hissediyorsun?

◆ Sevgili Peygamberimiz cuma sünnetlerini bize neden tavsiye etmiş olabilir?

◆ Cuma sünnetleri panomuzu yaparken ne hissettin?
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20. ETKİNLİK: DOĞAYI İNCELİYORUM

2. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Doğadan toplanan malzemeler, A4 kağıdı, yapıştırıcı 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Doğa, ağaç, toprak, taş, bulut, gökyüzü 
Boyut:	Büyük-küçük

KAZANIMLAR
◆ Doğada vakit geçirirken kâinatın güzelliklerini fark eder.
◆ Allah’ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne veya varlıkları gözlemler.
   ◆ Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çocuklar, sınıfta çember olurlar. Öğretici çocuklardan bir önceki gün doğadan topladıkları malzemeleri (yap-
raklar, ağaç çöpleri, taşlar, toprak) masanın üzerine getirmelerini ister. Öğretici, “Çocuklar doğayı gözlem-
lediğinizde doğada neler gördünüz?” diye sorar. Çocuklar doğada neler gördüklerini anlatırlar. “Toprakta 
neler yetişir? Toprak canlı mıdır? Toprak nefes alır mı?” diye sorar ve çocuklardan gelen cevapları dinler. 
Ağaç yapraklarını incelerler. Yaprakların renk tonlarının aynı olup olmadığını sorar. Taşları incelerler. Öğretici 
taşların şekillerinin aynı olup olmadığını ve bu şekillerin neye benzediğini sorar. Güneş, yıldızlar, gökyüzü, 
bulutlar hakkında konuşulur. Çocuklardan gelen cevaplar doğrultusunda sohbet gelişir.

Çocuklar, getirdikleri malzemeleri A4 kağıdına yapıştırırlar. Etrafını istedikleri resimle tamamlarlar. Resimle-
rini kursun uygun bir alanında sergilerler.

Çocuklar çember olurlar ve öğreticinin yönergesine göre taşları şu şekilde gruplarlar:

Büyükten küçüğe sıralayalım, küçükten büyüğe sıralayalım, köşeli olanları sıralayalım, yuvarlak olanları sıra-
layalım, taşlarla istediğimiz sayıyı yapalım, taşlarla istediğimiz şekli yapalım.

Öğretici bazı yönergeler söyler. Çocuklar bu yönergelerin formuna girerler.

 ◆  Bir uçan balona dönüşelim. (Uçan balonun formuna girerler.)

 ◆  Upuzun kollarıyla ormanda upuzun bir ağaca dönüşelim. (Upuzun bir ağaç formuna girerler.)

 ◆  Her tarafa ışık saçan bir güneş olalım. (Işık saçan bir güneş formuna girerler.)

 ◆  Küçük sevimli bir çocuk olalım. (Küçük sevimli gülümseyen bir çocuk formuna girerler.)

 ◆  Çilek ekili bir toprak olalım. (Yerlere yatarak üzerinde çilek fidanları olan toprak formuna girerler.)

 ◆  Ağaçların üzerinde bir yaprak olalım. (Yaprak formuna girerler.)

 ◆  Gökyüzünde bir bulut olalım. (Bulut formunu alırlar.)
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AİLE	KATILIMI

Ailelerden evde çocuklarıyla birlikte bir tohum alarak onu çimlendirmeleri ve bakımını yap-
maları istenebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Sence doğayı gözlemlemek nasıl bir duygu?

◆ Sanat çalışmasını yaparken ne hissettin?

◆ Doğada herhangi bir şey olsaydın ne olmak isterdin?

◆ Doğada bir ağaç olsaydın çocuklara ne söylemek isterdin?

◆ Gökyüzünde ay olsaydın güneşe ne söylemek isterdin?



3. HAFTA

ALLAH’I SEVİYORUM,  
DUA EDİYORUM



KAZANIMLAR

1. Allah’ın var ve bir olduğunu bilir.

2. Tüm varlıkları Allah’ın yarattığını bilir.

3. Allah’ın her şeyi bildiğini, işittiğini ve gördüğünü bilir.

4. Allah’ın tüm varlıkları sevdiğini bilir.

5. Allah’ın merhametli olduğunu bilir.

6. Allah’ı sever ve O’na güvenir.

7. Dua ile ilgili ifadeleri kullanır.

8. Allah’a her zaman dua edebileceğini bilir.

9. Dua etmenin Allah’ın sevdiği bir davranış olduğunun 

farkına varır.

10. Dua etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.
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21. ETKİNLİK: RENKLİ YAPRAKLAR

3. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Aynı ağaç yaprağından üç tane, meyve-sebze çekirdek 
veya tohumları, kağıt, kuş ve hayvan fotoğrafları, kalem, 
boya (parmak boyası ya da sulu boya), yapıştırıcı

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yaratmak, renk tonları 
Zıt: Büyük-küçük 

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın var ve bir olduğunu bilir.
◆ Tüm varlıkları Allah’ın yarattığını bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
   ◆ Parça-bütün ilişkisini kavrar.
   ◆ Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
   ◆ Farklılıklara saygı gösterir.
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklara evden getirdikleri tohum ve yaprakları getirmelerini ister. 
Kendisi için de önceden hazırladığı tohum ve yaprakları önüne koyar. Çocuklardan da yaprak ve tohumları 
önlerine koyup incelemelerini ister. Bir süre inceledikten sonra sohbet ederler. Çocuklara teker teker getir-
dikleri yaprakların ve tohumların ne yaprağı ve ne tohumu olduğunu sorar:

 ◆ Getirdiğin yaprak hangi bitkiye ait?

 ◆ Bu tohum veya çekirdek hangi sebze veya meyveye ait?

 ◆ Getirdiğin yaprak ne renk?

 ◆ Bu tohum veya çekirdek toprağa ekilse ne olur?

Çocuklardan gelen cevaplar kısaca değerlendirildikten sonra öğretici çocuklara sorular sormaya devam 
eder:

 ◆ Kim bu kadar yaprağı birbirinden farklı yapabilir?

 ◆ Bir tohumdan bu kadar güzel meyve-sebze nasıl olabilir?

 ◆ Nasıl bu küçücük çekirdekten koca bir karpuz olabilir?

Mümkünse çocuklara farklı kuş fotoğrafları, hayvan fotoğrafları gösterir. Sorular sormaya devam eder:

 ◆ Sizce bu kuşları birbirinden farklı kim yaratabilir?

 ◆ İnsanları birbirinden farklı kim yarattı?

 ◆ Elinizdeki parmak izlerini birbirinden farklı kim yarattı?

gibi sorularla çocukları ‘’Allah’’ cevabına yönlendirir. En sonunda da kendisi: “Bütün kâinattaki canlıları böy-
lesine farklı yaratan Allah’tan başkası olamaz.” diyerek sohbeti tamamlar.
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Daha sonra çocuklara boş kağıt dağıtır. Önlerindeki yapraklardan bir tanesini seçip diğerlerini daha sonra 
oyun oynamak için kaldırmalarını ister. Yaprakları boyayıp baskı yapacaklarını söyler. Öğretici duruma göre 
yaprakları kağıda çizmelerini de isteyebilir. Yaprak baskıları bittikten sonra el baskısı yaparlar. Ellerini çizme-
leri de istenebilir. Son olarak getirdikleri tohum veya çekirdekleri kağıtta istedikleri yerlere yapıştırmalarını 
ister.

Bütün etkinlik bittiğinde çocuklardan birbirlerinin resimlerini incelemelerini ister. Ellerinin ve yaprak baskı-
larının farklılıklarına dikkat çekilerek etkinlik değerlendirilir. Etkinliğin süresine göre tüm kağıtlar toplanıp 
karıştırılarak “Kimin eli bu?” oyunu oynanabilir. Oyunda öğretici karışmış resimlerdeki elin kimin eli olduğu-
nu sorarak çocukların tahminlerini alabilir ya da kağıtları karışık çocuklara vererek herkesin elindeki kağıtta 
bulunan resmin kime ait olduğunu bulmasını isteyebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir. Yapraklarla ilgili renk, doku ve boyutlarına göre gruplama çalışmaları yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Bütün canlılar birbirine benzeseydi sence neler olurdu?

◆ Bütün meyvelerin tadı aynı olsaydı neler olurdu?

◆ Yaprak veya el baskısı yaparken zorlandın mı?

◆ Sence neden bütün yaprakların şekli farklı?

◆ Tohumların şekli ve rengi neden farklı olabilir?
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22. ETKİNLİK: EŞİNİ BUL

3. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Bir önceki etkinlikten kalan yapraklar, müzik 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Eşleştirme 
Zıt:	Aynı-farklı

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın var ve bir olduğunu bilir.
◆ Tüm varlıkları Allah’ın yarattığını bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici mümkünse çocukları bahçeye alır ve birlikte bahçede gezinerek etraflarındaki ağaçları, çiçekleri, 
hayvanları gözlemlemelerini ister. Öğreticinin çocukları bahçeye alma imkânı yoksa sınıfta hayal kurdurarak 
çocukları doğada gezdirebilir. Çocuklara çeşitli sorular sorarak farkındalıklarını artırılabilir:

 ◆ Doğada gezerken hangi şekiller dikkatinizi çekti?

 ◆ Hangi renkleri gördünüz?

 ◆ Ağaçların yaprakları nasıldı?

Gibi sorular yöneltilir. Cevapları dinledikten sonra ilk derse atıflar yapılarak bu kadar çeşitliliği ancak Allah’ın 
yaratacağı söylenir.

Çocuklardan kursa getirdikleri ve etkinlikte kullanmadıkları diğer iki yaprağı çıkarmaları istenir. Bütün yap-
raklar ortada toplanır. Çocuklardan ellerine iki farklı yaprak almaları istenir. Müzik çalarken birbirlerinin 
ellerindeki yapraklara bakarak ritmik hareketler yapacakları, müzik durduğunda ise ellerinde bulunan yap-
rakların eşlerini bulmaları söylenir. Müzik durunca yapraklar eşleştirilir. Oyun bu şekilde devam ettirilir.

Etkinlik süresine göre öğretici bütün çocuklarla birlikte herkesin elindeki yaprakları kullanarak bahçede 
değişik resim ve şekiller yaparak etkinliği devam ettirebilir. Öğretici oyunun yapraklarla oynanmasının zor 
olacağını düşünürse kendisi önceden renkli kağıtlardan farklı yapraklar hazırlayabilir.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarıyla doğada olan mevsimsel değişiklikler ile ilgili sohbet etmeleri istenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Doğadaki farklılıkları gördün mü?

◆ Bu farklılıklar sana ne hissettirdi?

◆ Oyunu oynarken neler hissettin?

◆ Oyunda en çok hoşuna giden şey neydi?

◆ Oyun sırasında zorlandığın yerler oldu mu?

◆ Yaprağının eşini buldun mu?
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23. ETKİNLİK: YAKINDAN TANIYALIM

3. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Analoji	ve	Soru-Cevap

MATERYALLER
Ayna, fotoğraf çıktıları (Ek-4) 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
el-Alim, es-Semi, el-Basir, mikroskop, iris, göz bebeği, 
reseptör 
Zıt: Büyük-küçük, uzak-yakın; Miktar: Parça-bütün, 
Duyu: Tuzlu-ekşi-acı-tatlı

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın var ve bir olduğunu bilir.
◆ Tüm varlıkları Allah’ın yarattığını bilir.
◆ Allah’ın her şeyi bildiğini, işittiğini ve gördüğünü bilir.
◆ Allah’ı sever ve O’na güvenir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
   ◆ Nesne veya varlıkları gözlemler.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra şimdi sizlerle çok ilginç fotoğraflar inceleyeceğiz ve sohbet edeceğiz 
diyerek çocukların dikkatini toplar. Ardından çocuklara kulağımızla tüm sesleri işitip işitemeyeceğimizi so-
rar. Gelen cevaplar değerlendirildikten sonra öğretici çocukların duyamayacağı sessizlikte bir şeyler fısıldar. 
Çocuklara “Ne söylediğimi duydunuz mu?” diye sorar. Çocuklar duyamadıklarını söylediklerinde öğretici, 
çok yüksek ve çok düşük sesleri duyamayacağımızı hatırlatır. Ardından çocuklara bir ayna vererek şimdi 
gözlerimizi yakından inceleyelim der. Çocuklar aynaya bakıp incelerken gözün özellikleri hakkında bilgiler 
verilir:

“Gözümüzün renkli kısmına iris denir. Gözümüzün tam ortasındaki küçük yuvarlak göz bebeğimizdir. Göz 
bebeğimiz muhteşem yapısı ile dışarıdan gelen ışığın miktarına göre büyüyüp küçülerek gözümüzün zarar 
görmesini engeller.”

Herkesin incelemesi bitince “Peki gözümüzle her şeyi görebilir miyiz?” diye sorar. Gelen cevaplar değerlen-
dirildikten sonra hastalandığımızda vücudumuza giren mikropları görüp göremediğimizi sorar. Cevaplar de-
ğerlendirilir. Daha sonra görme alanımızın da sınırlı olduğundan ve bazı şeyleri göremediğimizden söz eder, 
örnekler verir. Şimdi de sizlerle birkaç fotoğraf inceleyeceğiz diyerek Ek-4’te yer alan fotoğrafları gösterir. İlk 
önce mikroskobik fotoğraflar gösterilerek çocukların merak duygusu harekete geçirilir daha sonra normal 
fotoğraflar üzerinden onların duygu ve düşüncelerini ifade etmesi sağlanır.

Örneğin, bir kelebek kanadının mikroskop ortamındaki görüntüsünü göstererek “Sizce bu ne olabilir?” diye 
sorar. Çocuklardan gelen cevaplar değerlendirilir. Aslında bu fotoğrafın günlük hayatta görüp bildiğimiz bir 
şeye ait olduğu yönünde açıklamalarda bulunur. Sorunun cevabının şimdi göstereceği fotoğrafta gizli ol-
duğunu söyleyerek normal bir kelebek fotoğrafı açar. Çocuklara fotoğrafta ne gördüklerini sorar. Çocuk-
lar kelebek yanıtını verdikten sonra “Sizlere ilk gösterdiğim fotoğraf bir kelebek kanadının mikroskoptaki 
muhteşem görüntüsüydü” der. Ardından “Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit 
mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan alete mikroskop denir.” şeklinde kı-
saca mikroskobu tanıtır. İlk resmi tekrar açar. Fotoğraf hep birlikte tekrar incelenirken kelebekler hakkında 
bilgi verilir sonra çocukların fotoğraf hakkındaki duygu ve düşünceleri alınır. Sonra ikinci fotoğraf gösterilir. 
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Aynı soru ve yöntemler kullanılarak çocukların fotoğraflar hakkındaki duygu ve düşünceleri alınır. Öğretici 
az önce fotoğrafta yakından gördüğümüz şeylerin dilimizin üzerinde bulunan reseptörler olduğunu ve bu 
reseptörler sayesinde tuzlu, tatlı, ekşi, acı tatları ayırt edebildiğimizi söyler. Öğretici bu defa da çocuklardan 
ayna yardımıyla dillerini yakından incelemelerini ister. Aynı yöntem ve teknikler kullanılarak tüm fotoğraflar 
incelendikten sonra öğretici bunların hepsini ve daha nice güzellikleri en ince ayrıntısına kadar bilen ve biz-
ler için yaratan kimdir? şeklinde bir soru yöneltir. Çocukların cevapları değerlendirilir.

Son olarak öğretici Allah’ın her şeyi bildiğinden, gördüğünden ve işittiğinden söz ederek şimdi sizlere çok 
ama çok özel bir sır vereceğim hazır mısınız diye sorar. Allah’ın güzel isimlerinin olduğundan söz eder. el-A-
lim, el-Basir, es-Semi isimleri bunlardan yalnızca birkaç tanesidir der, ardından;

 ◆ Bilmek için aklımızı yaratan ve her şeyi bilen Alim olan Allah’tır,

 ◆ Görmek için gözümüzü yaratan ve her şeyi gören Basir olan Allah’tır,

 ◆ Duymak için kulağımızı yaratan ve her şeyi duyan Semi olan Allah’tır der ve çocuklarla birlikte koro 
hâlinde tekrar edilir. Aşağıdaki şarkı dinletilir.

 Benim	Rabbim	

 Sen bizi yaratansın, koruyup kollayansın

 Merhametinle kuşatırsın, sen Rahmansın Allahım.

 Sen seversin sevilirsin, sen Vedutsun Allahım

 Nimetler gönderirisin, sen Rezzaksın Allahım.

 Arının vızıltısını, suyun şırıltısını

 Yapılan duaları, sen duyarsın Allahım.

 Denizdeki balığı, karanlıkta ormanı

 Hem uzağı hem yakını, sen görürsün Allahım.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Öğretici soruları çocukların dikkat süresine göre artırıp, azaltabilir. İmkânlar dâhilinde çocuk-
ların büyüteç ile bazı nesneleri incelemelerine fırsat verilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Allah’ın bize verdiği nimetlerden birkaç tanesini sayar mısın?

◆ Aynada gözünü, dilini incelerken neler hissettin?

◆ Varlıkların mikroskop ortamındaki görüntüsünü incelemek sence eğlenceli miydi?

◆ Kâinattaki bütün canlıları işiten, gören ve her şeyi tüm ayrıntısıyla bilen kimdir?

◆ Allah’ın Alim, Semi ve Basir isimlerinin anlamlarını hatırlıyor musun?
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24. ETKİNLİK: HAYALİMDEKİ ROBOT ADAM

3. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Bilgisayar, atık malzemeler (yumurta kolisi, pet şişeler, 
kağıt rulolar, çeşitli şişe ve gazoz kapakları, plastik/
karton kutular vb.), müzik, yapıştırıcı

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sevgi 
Miktar: Parça-bütün 

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın var ve bir olduğunu bilir.
◆ Tüm varlıkları Allah’ın yarattığını bilir.
◆ Allah’ın tüm varlıkları sevdiğini bilir.
◆ Allah’ı sever ve O’na güvenir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Parça-bütün ilişkisini kavrar.
   ◆ Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
   ◆ Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklardan robot adam etkinliği için getirdikleri atık materyalleri masanın üzerine çıkarmalarını 
ister. Öğretici “Şimdi size bir müzik açacağım müzik süresince gözlerimizi kapalı tutarak nasıl bir robot yapa-
cağınızı hayal edin.” der. Müziğin çok uzun olmamasına özen gösterilir. Müzik bitince haydi şimdi önümüzde 
duran malzemeleri kullanarak hayal ettiğimiz robot adamı yapmaya başlayalım der. Çocuklar etkinliği yap-
maya başladıktan sonra öğretici aşağıda verilen soruları çocuklara yönelterek onları düşünmeye sevk eder:

 ◆ Robot adamın kollarının yerine bacaklarını yerleştirsek nasıl olur?

 ◆ Burnunu alnına taksak ne olur?

 ◆ Kulaklarıyla ağzının yerini değiştirsek nasıl olur?

Çocuklardan gelen cevaplar değerlendirilir. Çocuklar etkinliği yapmaya devam ederken “Şimdi bir de aynı 
şeyleri insanlar için düşünelim.” diyerek “Sizce kaşımızla gözümüz, ağzımızla burnumuz, kolumuzla baca-
ğımız yer değiştirseydi nasıl olurdu?” şeklinde sorular yöneltir. Çocuklardan gelen cevaplar değerlendiril-
dikten sonra öğretici organlarımızın tam da olması gerektiği gibi yerli yerinde yaratıldığına vurgu yaparak 
Allah’ın bizi çok sevdiğini söyler. Ardından;

 ◆ Sizce ağaçların dalları yerde, kökleri havada olsaydı topraktan aldıkları vitamin ve mineralleri nere-
den temin ederlerdi?

 ◆ Kutuplarda yaşayan hayvanların kürkleri olmasa neler olurdu? vb. sorular sorar. Çocuklardan gelen 
cevaplar değerlendirilerek sohbet edilir. Soru sayısı etkinliğin seyrine, dersin süresine göre azaltılıp çoğaltı-
labilir.
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Öğretici Allah’ın bizi ve diğer tüm varlıkları çok sevdiğini, ihtiyaç duyduğumuz her şeyi en ince ayrıntısına ka-
dar yaratıp hizmetimize sunduğunu vurgular. Kâinatın kusursuz biçimde ve güzellikte olduğunu söyleyerek 
çocukların konu hakkındaki düşüncelerini alır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler sınıfta özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir 
biçimde tekrar edilir. Etkinliği yapmakta zorlanan çocuklara yardım edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Sence sevmek neden önemlidir?

◆ Sevdiğimiz bir kişiye nasıl davranırız?

◆ En çok kimleri ve neleri seviyorsun, sevgini onlara nasıl gösteriyorsun?

◆ Bizi en çok seven koruyan ve gözeten kimdir?

◆ Allah’ın bizi ve tüm canlıları sevdiğini nasıl anlarız?

◆ Allah neden her canlıyı farklı özellikte yaratmıştır?
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25. ETKİNLİK: BEBEK OLALIM

3. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama

MATERYALLER
Oyuncak bebek

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Bebek, nimet

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın merhametli olduğunu bilir.
◆ Allah’ı sever ve O’na güvenir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Dil	Gelişimi
   ◆ Sesini uygun kullanır.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici oyuncak bebeği hazırlayarak sınıfa getirir. Sınıfta onunla ilgilenir, kucağında taşır, ağlıyormuş can-
landırması yapıp sevgi sözcükleri söyleyerek çocukların dikkatini çeker.

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra bebeği tekrar kucağına alıp, “Çocuklar bebekliğinizi hatırlıyor musu-
nuz?” diye sorar. Gelen cevaplardan sonra “Haydi gelin bebekliğimize geri dönelim.” diyerek sınıfı iki gruba 
ayırıp, birinci gruptan bebek taklidi yapmalarını, ikinci gruptan anne veya baba olmalarını ister. Kısa bir süre 
serbest bırakarak bir şeyi öğretme amacı olmadan oyunlarına eşlik eder. Her grubun yanına gelerek onların 
bebek bakımlarına yardımcı olur veya bebeği sever.

Oyun süresi bittikten sonra “Çocuklar bir zamanlar ben de bebektim, şimdi de bebek olma sırası bende, 
sizler de anne ve baba olacaksınız.” diyerek, öğretici bebek taklidi yapmaya başlar.

Öğretici isteklerine başlar. Ağlayarak “Anne mama” deyip, onu beslemelerini ister. Sonra “Baba su istiyo-
rum.” deyip, su vermelerini ister. “Anne süt” deyip süt vermelerini ister. “Baba oyna benimle” deyip oyun 
oynamalarını ister. Yeteri kadar oynandıktan sonra “Seni çok seviyorum” deyip hepsine sarılır. Öğretici “Ço-
cuklar şimdi büyüdüm. Tekrar öğretici oldum. Bebek olunca aklıma bazı şeyler takıldı. Size de sormak isti-
yorum.”:

“Çocuklar biz bebek iken bize bakması, sevmesi için anne ve babamızı kim görevlendirmiştir?”, “Çocuklar 
biz bebek iken dişlerimiz yoktu. Dişlere gerek olmadan lıkır lıkır içmemiz için sütü bize kim verdi?”, “Sonra 
biraz büyüyünce yiyecekleri çiğneyebilmemiz için dişlerimizi bize kim verdi?” diye sorar ve çocukların ce-
vapları değerlendirilir. O hâlde bizi yaratan, seven, koruyan, nimetler veren Allah’a teşekkür edelim. Hep 
beraber: “Sana çok teşekkür ederiz Allah’ım.” derler veya istenirse her nimet için ayrı ayrı teşekkür edilir. 
Örneğin, “Bizi yaratan Allah’a teşekkür edelim.”, “Bizi seven Allah’a teşekkür edelim.” gibi.

AİLE	KATILIMI

Çocukları ile bebeklik fotoğraflarına bakıp bebeklikleri hakkında sohbet etmeleri istenir. Et-
kinliği somutlaştırmak için çocuklardan bebeklik resimleri istenebilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Annesi babası olmayan çocuk varsa anne ve baba kelimeleri veli, bakım yapan gibi değiştiri-
lebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Bebek olmak hoşuna gitti mi?

◆ Bebekleri sever misin?

◆ Kardeşin var mı? Onunla neler yapıyorsun?

◆ Bebekler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir mi?

◆ Bebeklere kimler bakar?

◆ Hayvanların da bebekleri var mı?

◆ Bebekleri kim sever, kim korur?



72

26. ETKİNLİK: KARPUZ ŞENLİĞİ

3. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Karpuz, köpük tabak, grapon kağıdı (yeşil ve kırmızı), 
yapıştırıcı, siyah parmak boya veya siyah keçeli kalem 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Duyu: Sert-yumuşak; sıcak-soğuk-ılık; acı-tatlı; 
Zıt: Büyük-küçük; Miktar: Parça-bütün; ağır-hafif; 
Geometrik	Şekiller: Daire-üçgen-kare

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın merhametli olduğunu bilir.
◆ Allah’ı sever ve O’na güvenir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne veya varlıkları gözlemler.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici ilk olarak bütün karpuzu çocuklarla beraber inceler. Karpuzun rengi, şekli, büyüklüğü, dokusu, vu-
runca çıkan ses, kokusu, nasıl oluştuğu, tadı hakkında konuşulur. “Sizce karpuz nerede yetişir?”, “Yerde değil 
de ağaçta yetişseydi ne olurdu?” gibi sorular sorar. Karpuz hakkında şaşırtıcı bilgiler vererek, “Karpuzun 
kabuğundaki çizgileri ne kadar belirginse o kadar olgunlaşmıştır ve tatlıdır. Biliyor musunuz? Karpuzun ço-
ğunluğu sudan, az bir kısmı şekerden oluşur. Dünyanın en ağır karpuzu 159 kilodur. Dünyada en çok karpuz 
üreten ikinci ülke Türkiye’dir.” gibi bilgilerden sonra, “Kimler karpuzu çok seviyor?”, “Karpuzu neden çok 
seviyorsunuz?” diye sorular sorup cevaplarını dinler.

Çocuklardan “Çünkü çok tatlı” cevabı gelmesi üzerine “Allah bize ne kadar tatlı yiyecekler yaratmış. Şükürler 
olsun.” der. Çocuklardan “Çünkü çok sulu” cevabı geldiğinde “Allah sıcak yaz günü ferahlamamız için ne de 
sulu bir meyve vermiş. Allah bize karşı çok merhametlidir. Yazın yarattığı gibi kışın da başka faydalı meyveler 
yaratmıştır.” der. Çocuklardan “Çünkü rengi çok güzel” cevabı geldiğinde, “Allah hem tatlı hem ferahlatan 
hem de gözümüze hoş gelen rızıklar yaratmış. Hamdolsun sana Allah’ım.”, “Haydi çok sabrettik karpuzları-
mızı yiyelim, afiyet olsun.” diyerek hep beraber yerler. Eğer çocuklardan istenilen cevaplar gelmezse, cevap-
lara yönlendirici sorular sorulabilir.

Yemekleri bitince dualarını ederek sınıfta masa başlarına geçerler. Karpuz sanat etkinliği başlar ve sınıfa kar-
puz diliminden bir örnek getirilir. Öncelikle kabuk ve karpuzun rengi incelenir. Köpük tabaklar ikiye bölünür 
ve her çocuğa bir parçası verilir. Grapon kağıtları kare şeklinde kesilir. Çocuklar köpük tabağın ucuna yeşil 
graponu, içine kırmızı graponu yapıştırırlar. Sonra çekirdeklerini yaparak sanat etkinliğini bitirirler. Alternatif 
malzeme olarak pastel boya, parmak boya da kullanılabilir.

AİLE	KATILIMI

Çeşitli yaz meyveleri hakkında aile sohbetleri yapılması istenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Karpuz sevmeyen çocuk varsa neden sevmediği üzerine konuşulabilir. Onun için farklı bir 
meyve bulundurulabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Gününüz nasıl geçti?

◆ Yine karpuz şenliği yapalım mı?

◆ Karpuz yerine başka hangi meyvenin şenliğini yapabiliriz?

◆ Karpuzun tadı, kokusu, rengi, büyüklüğü nasıl?

◆ Allah meyveleri sence neden yaratmış?

◆ Senin en sevdiğin meyve hangisidir?
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27. ETKİNLİK: DUA EDİYORUM

3. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Dua, güven, şükür

KAZANIMLAR
◆ Dua ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Allah’a her zaman dua edebileceğini bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
   ◆ Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim

   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çocuklar masalarında yerlerini alırlar. Öğretici “Nasılsınız, dün kurstan eve gidince neler yaptınız?” diyerek 
çocuklarla bir süre sohbet eder. Akışta belirtilen güne başlama duaları yerine farklı bir Türkçe dua yapar, 
çocukların dikkatinin konuya yoğunlaşmasını sağlar. “Çocuklar bugün size duadan bahsedeceğim. Etkinliği-
mize de dua ile başladık öyle değil mi?” diye sorar.

 ◆ Kime dua ederiz?

 ◆ Ne zaman dua ederiz?

 ◆ Dua ederken ne söyleriz?

 ◆ Yaptığımız tüm dualar kabul olur mu?

“Bu soruların cevaplarını biliyor musunuz? Sevgili çocuklar! Dua, Allah’a yönelmek, isteklerimizi O’na söy-
lemektir. Bizi yaratan, bizi yaşatan, bize çeşit çeşit nimetler veren Allah’tır. Bizler yalnız Allah’a dua ederiz. 
Sevindiğimizde şükreder, ihtiyacımız olduğunda O’ndan ister, korktuğumuzda Allah’ın yardımına sığınırız. 
Çünkü O, bizim biricik Rabbimizdir.” diyerek konuya giriş yapar.

Önce hapşırık öykünmesi yapar. Çocuklara “Şimdi ne söylemeliyim, hangi duayı etmeliyim?” diye sorar, 
cevapları alır. Yemek yeme öykünmesi yapar. “Yemekten önce ve sonra ne söylemeliyim?” diye sorar, ce-
vapları dinler. Ellerini sağ yanağının altına birleştirerek başını sağa meylettirir, gözlerini kapatıp sorar: “Na-
sıl dua etmeliyim?” Çocukların cevaplarından sonra günlük hayatımızda nerelerde nasıl dua ettiğimizden 
bahseder. Hapşırınca Elhamdülillah deriz, yemekten önce Bismillahirrahmanirrahim sonra da Elhamdülillah 
deriz. Uyumadan önce sizin okuduğunuz dualar var mı çocuklar? diye sorarak çocukların cevaplarını dinler, 
kısaca anonim bir dua olan;

 Yattım Allah kaldır beni

 Nur içine daldır beni...

duasını okur, çocukların tekrarlamasını sağlar. Yatmadan önce bu duayı okuyabileceğimizi söyler. “Yalnız 
kendimiz için değil, bütün Müslümanlar ve insanlar için de dua etmeliyiz çocuklar. Böylece iyilik ve güzellik 
yayılır. Dünya daha güzel olur. Acele etmediğimiz sürece Allah dualarımızı kabul eder. O’nun gücü her şeye 
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yeter. İsteklerimizi ellerimizi açıp Allah’a dua ederek iletebiliriz. Duamızı ellerimizi yüzümüze sürerek ‘Âmin’ 
sözüyle tamamlarız.” diyerek anlatımını bitirir ve oyuna geçer.

Öğretici çocukları çembere alır. Grup oyunu oynayacaklarını bunun için ayakta durmalarını söyler. Bir ebe 
seçilip çemberin ortasına alınır. Öğretici yönergeyi verir. Sırasıyla, namaz kılan, hasta olan, kursa giden, 
uyuyan, yemek yiyen ve tarlada çalışan insanların hareketlerini canlandırır. Bu durumda olan insanlara nasıl 
dua edeceğimizi söyler.

Oyunu başlatır. Oyun “Kurt Baba” oyunu melodisi ile ya da “Bir Gün Okula Giderken” oyunu melodisi ile 
seslendirilebilir. Çocuklar ebenin etrafında dönerken öğretici ile birlikte: “Bir gün kursuma giderken, arka-
daşıma rastladım. (Ebenin adı söylenir) ... ne yapıyorsun?” Ebe “Namaz kılıyorum.” diyerek rükûya gider. 
“Allah kabul etsin.” diyerek çemberdeki çocuklar şarkı eşliğinde dönmeye başlar. Çemberin ortasına bir 
başka ebe geçer. Hasta olmuş öksürmektedir. “Bir gün kursuma giderken, arkadaşıma rastladım. (Ebenin adı 
söylenir) ….. ne yapıyorsun?” Ebe “hasta olup öksürme taklidi yapar.” diyerek öksürür. “Allah şifa versin.” 
diyerek çocuklar çemberde dönmeye devam eder. Ebe değişir. Ebe okula giden öğrenci rolü yapar. “Bir gün 
kursuma giderken, arkadaşıma rastladım. (Ebenin adı söylenir) ….. ne yapıyorsun?” Ebe “Okula gidiyorum.” 
der. Çemberdekiler “Allah zihin açıklığı versin.” derler. Oyun devam eder. Ebe değişir, çemberdekiler dön-
meye devam eder. Ebe uyuma taklidi yapar. “Bir gün kursuma giderken, arkadaşıma rastladım. (Ebenin adı 
söylenir) ….. ne yapıyorsun?” diye sorarlar. Ebe “Uyuyorum” diye cevap verir. “Allah rahatlık versin.” diyerek 
çemberdekiler döner, ebe değişir. Ebe yemek yeme taklidi yapar. “Bir gün kursuma giderken, arkadaşıma 
rastladım. (Ebenin adı söylenir) ….. ne yapıyorsun?” Ebe “Yemek yiyorum.” diye cevaplar. “Afiyet, şifa ol-
sun.” deyip dönmeye devam ederler. Ebe değişir. Tarlada toprağı kazan birini taklit eder. “Bir gün kursuma 
giderken, arkadaşıma rastladım. (Ebenin adı söylenir) ….. ne yapıyorsun?”, “Çalışıyorum” diye cevap verir. 
“Allah kolaylık versin.” diyerek oyunu tamamlarlar. Çocuklar isterse, oyun tekrar oynanabilir.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarına evde rutinler kısmında yer alan yemek duası, uyku duası gibi duaları 
tekrar ettirmeleri istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde yö-
nergeler tekrar edilir. Etkinliği yapmakta zorlanan çocuklara yardım edilerek çocuklar cesa-
retlendirilir. Taklitler yapılırken çocukların dikkatinin sürekli canlı tutulması için ses tonunda 
iniş çıkışlar yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Dua nedir?

◆ Kime dua edersin?

◆ Günlük hayatta nerelerde dua edersin?

◆ Dua edince ne hissedersin?

◆ Başkalarına da dua eder misin?

◆ Çevrende en çok hangi duaları duyuyorsun?



76

28. ETKİNLİK: DUALARIM HEP BENİMLE

3. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama	ve	Sanat

MATERYALLER
Dua görselleri (Ek-5), renkli A4 kağıdı/fon kartonu, 
makas, kalem

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Dua, güven, sığınma 

KAZANIMLAR
◆ Dua ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Allah’a her zaman dua edebileceğini bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
   ◆ Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocukları çembere yahut masalarına alarak onlara dua konusu ile ilgili Ek-5’te yer alan resimleri 
gösterir. “Çocuklar! Siz şu an kurstasınız. Anne ya da babanıza seslenseniz sizi duyabilirler mi?” diye sorar. 
Cevapları alır. “Şu an en yakınımız olan anne babalarımız bizi göremez ve duyamaz. Bizi yaratan Allah, bizi 
her yerde ve her zaman işitir çocuklar. Zor durumda olduğumuzda, bir şeye ihtiyacımız olduğunda, sevinç-
liyken Allah’a dua edebiliriz. Allah bizi nerede olursak olalım görür ve duyar. Çünkü Allah daima bizimle 
beraberdir. Allah’a her zaman ve her yerde dua edebiliriz. Bazı özel yer ve zamanlar vardır. O vakitlerde 
ve yerlerde yapılan dualar Allah katında daha kıymetlidir. Cuma günleri, kandiller, bayramlar bizim dua 
etmemiz için çok iyi fırsatlardır.” diyerek her görselin ardından kısa açıklamalar yapar. Ardından bir drama 
yapacaklarını söyler. Dramada hayal gücünü kullanacaklarını belirtir. Önce istekli çocuklardan beş kişi seçilir. 
Yönerge dramalaştırılarak verilir:

 ◆ Şimdi bir balona binmişsin ve Kâbe’ye gitmişsin. Kâbe tam karşında, nasıl dua edersin? İmkân olur-
sa telbiye sesi verilebilir.

 ◆ Uçak, tren ya da otobüste yolculuk yaptığını hayal et. Nasıl dua edersin?

 ◆ Dışarıda yağmur yağıyor. Sen evinin penceresinden yağmuru izliyorsun. Allah’a nasıl dua etmek 
istersin? (Parmak uçları masalara vurularak yağmur sesi oluşturulur.)

 ◆ Dışarıda bembeyaz pamuk gibi kar yağıyor. Kar tanelerinin altında oynarken, bu beyaz kar tanele-
rini bize gönderen Allah’a nasıl dua edersin? (Atık materyaller elde yuvarlanarak kar tanesi yapılır. Söz alan 
çocuğun üzerinden kar yağarcasına boşaltılır.)

 ◆ Ezan sesi açılır, çocuklara bir süre dinletilir. Ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra ne diyerek dua 
edersin?

Sorular çocuklara tek tek sorularak beyin fırtınası oluşturulur. Cevaplar dinlenir. Diğer çocuklardan da söz 
almak isteyen olursa fırsat verilir. Daha sonra öğretici kısa bir toparlama yapar.

Dramanın ardından öğretici sanat etkinliğine geçeceklerini söyler. Renkli A4 kağıdı ya da fon kartonu ikiye 
katlanır. Üzerine çocukların ellerinin kalıbı çıkarılır. Çocukların kesme işlemi tamamlanınca kartlar kat yerin-
den açılır. İçine her çocuğun o anda aklına gelen özel duası yazılır ve etkinlik tamamlanır.
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AİLE	KATILIMI

Ailelere çocuklarıyla günlük dua rutini oluşturmaları söylenebilir. Evde yemek duasının çocuk 
tarafından yapılması istenebilir. 

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Açıklamalar yapılırken kısa ve net cümleler kullanılmalı, konu anlatılırken çocukların dikkati-
nin dağılmamasına dikkat edilmelidir. Kesemeyen çocuklara öğretici yardımcı olur.

DEĞERLENDİRME

◆ Hayal kurarken ne hissettin?

◆ Her yerde dua edebilir misin?

◆ Her zaman dua edebilir misin?

◆ Duaların kabul olduğu özel yerler nerelerdir?

◆ Duaların kabul olduğu özel zamanlar var mıdır?

◆ Duaların kabul olduğu zaman nasıl hissediyorsun?
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29. ETKİNLİK: DUA KARDEŞİM

3. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe,	Sanat	ve	Oyun

MATERYALLER
Boya kalemi, A4 kağıt, küçük top

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Dua, kardeşlik

KAZANIMLAR
◆ Dua etmenin Allah’ın sevdiği bir davranış olduğunun farkına varır.
◆ Dua etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dilediklerini/izlediklerini açıklar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.

   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
   ◆ Kendine güvenir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çocuklar masalarında yerlerini alırlar. Çember şeklinde oturur ve cuma rutinlerini yaparlar.

Öğretici, çocuklar bugün günlerden cuma, haftanın beşinci günü, haydi hep beraber haftanın günlerini sa-
yalım der ve melodili bir şekilde sayarlar. Cuma günü biz Müslümanlar için çok değerli çocuklar. Âdeta bir 
bayram günü, dünyanın her yerinde tüm Müslümanlar cuma günü için hazırlanır. Neydi bu hazırlıklarımız 
hatırlayalım mı? Öğretici bu hatırlama esnasında küçük bir top kullanır ve nesneyi çocuğa yuvarlayarak söz 
hakkı vermiş olur.

Öğretici, “Cuma günü kişisel bakımımızı yaparız. Tertemiz olur, güzel giyinir, güzel kokular sürünürüz. Birbi-
rimize selam verir, hâl hatır sorarız. Çocuklar cuma günü güzel davranışlar yapmamız bizi yaratan Allah’ı çok 
memnun ediyor. Biz burada sınıfımızda arkadaşlarımızla birlikteyiz, apartmanımızda, mahallemizde, şehri-
mizde diğer insanlarla beraber yaşıyoruz. Sevgili Allah’ımız Kuran-ı Kerim’de “Müminler ancak kardeştirler.” 
buyuruyor. Kardeşler birbirini çok sever, birbirinin iyiliğini ister, güzel geçinir birbirine yardım eder ve birbi-
rine dua eder. Yani bizler ailemiz, arkadaşlarımız ve tüm insanlar için bol bol dua etmeliyiz. Dün nasıl dua 
edeceğimizi öğrenmiştik değil mi? Haydi hep beraber dua edelim.” der. Öğretici ellerini açar, çocuklardan da 
açmalarını ister. Tekrar ettirme yöntemiyle topluca dua ederler: “Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette iyilikler 
ver. Beni, annemi, babamı ve tüm Müslümanları bağışla. Bizleri koru Allah’ım. Hepimize sağlık, sıhhat ver. 
Tüm hastalara şifa ver Allah’ım.”

Topluca dua ettikten sonra öğretici bir kardeşlik oyunu oynayacaklarını söyler ve oyunu anlatır. İster kura 
yöntemiyle isterse yan yana oturanları eşleştirerek her iki çocuğu birbirinin kardeşi ilan eder. Çocuklardan 
birbirleri için güzel dualar etmelerini ister. Öğretici çocukların dua etmeleri için süre tanır ve duasını söy-
lemek isteyenlere müsaade eder. Dua ettikten sonra oyuna devam edeceklerini, gün boyu güler yüzlü ola-
caklarını, birbirlerine iyilikler yapacaklarını, eşyalarını paylaşacaklarını ve her konuda birbirlerine yardımcı 
olacaklarını anlatır.

Öğretici çocuklara boş kâğıt dağıtır ve kardeşi seçilen arkadaşları için çok güzel bir resim yapmalarını ister. 
Çocukların çizecekleri resmin konusunu kendilerinin belirlemesini ister. Herkes resmini tamamlayınca ço-
cuklar resimlerini birbirlerine hediye eder. Öğretici resimleri evlerinde uygun bir yere mümkünse odalarına 
asmalarını ister.
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AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocukların uyku öncesi kardeşi seçilen arkadaşı için ve tüm Müslümanlar için dua 
etmelerinin sağlanması istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocukların yaşı küçük veya ilgi sürelerinin kısa olması hâlinde konuya girişte anlatım kısa 
tutulur, oyun kısmının süresi uzatılır.

DEĞERLENDİRME

◆ Cuma günü için sen hangi hazırlıkları yaptın?

◆ Dua ettiğinde ne hissediyorsun?

◆ Müslüman kardeşinin senin için dua etmesi sana ne hissettirdi?

◆ En çok kimin için dua ediyorsun?
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30. ETKİNLİK: KARDEŞİNE GÜVEN

3. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Göz bandı, ip ya da kumaş, mikrofon 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Kardeş 
Zıt: Başlangıç – bitiş

KAZANIMLAR
◆ Dua etmenin Allah’ın sevdiği bir davranış olduğunun farkına varır.
◆ Dua etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.    ◆ Denge hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, çocukların sıra olmalarını ister. Kendisi de sıranın başına geçer, tren olurlar. Söylediklerini tekrar 
ederek çocukların oyun alanına geçmesini sağlar. Oyun alanında aşağıdaki şiir eşliğinde turlarlar.

 Bugün günlerden cuma

 Gönlümüz neşe dola

 Toplanın arkadaşlar

 Cumamız mübarek ola

 Birbirimize edelim dua

 Hepimiz kardeşiz unutma

 Sen de katıl oyunumuza

 Cumamız mübarek ola

Öğretici eline karaoke mikrofonu veya oyuncak bir mikrofon (olmaması durumunda kağıttan huni şeklinde 
megafon yapabilir.) alır ve şiiri Ramazan manisi şeklinde söyler. Her mısrayı önce kendisi söyler ardından 
çocukların tekrar etmelerini ister.

Öğretici iki oyun oynayacaklarını söyler ve ilkini anlatmaya başlar. Öğretici, önceden oyun alanının çeşitli 
noktalarına masa, sandalye gibi eşyalar yerleştirir. Başlangıç ve bitiş noktalarını bir işaretle belirler. Birinci 
etkinlikte kardeş ilan ettiği çocukların yan yana gelmelerini ister. İçlerinden birinin gözlerini bağlar. Gözleri 
açık olanın gözü kapalı olan arkadaşına yardım ederek onu bitiş noktasına getirmesi istenir. Bu yardımından 
dolayı gözleri kapalı olan,  arkadaşına teşekkür eder ve onun için dua eder. Sonra roller değişir ve gözü açık 
olanın gözü bağlanır. Diğer çocuk bu sefer arkadaşına yardımcı olur. Sırayla tüm çocukların parkuru tamam-
lamalarını ve arkadaşları için dua etmeleri sağlanır.

Öğretici ikinci etkinlikte kardeş ilan ettiği çocukların yan yana durmasını ister. Birini sağ diğerini ise sol ayak 
bileğinden birbirine bağlar. Aynı parkuru bu şekilde tamamlamalarını ister. Burada herhangi bir nesneyi 
parkurun diğer ucuna taşımaları istenebilir.

Oyun sonrasında çocuklar çember şeklinde oturtulur. Çocuklar dinlenirken çeşitli sorular yöneltilerek ço-
cukların oyunda neler hissettiği sorulur.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıf kalabalıksa aynı anda iki ya da üç grup oynatılarak sürenin daha verimli kullanılması 
sağlanır ya da bir oyunu bir gruba, diğer oyunu diğer gruba oynatılarak süre ayarlanabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Kardeş olmak nasıl bir duygu?

◆ Birisine yardım etmek sana ne hissettirdi?

◆ Yardıma ihtiyacın olduğu anda bir arkadaşının sana yardım etmesi sana ne hissettirdi?

◆ Arkadaşınla birlikte hareket ederken zorlandın mı?



4. HAFTA

PEYGAMBERİMİ 
SEVİYORUM



KAZANIMLAR

1. Peygamber Efendimizin ismini bilir.

2. Peygamberimizin kişisel özelliklerini bilir.

3. Peygamber Efendimizin ailesini tanır.

4. Peygamberimizin insan ilişkilerine yönelik güzel 

davranışlarından örnekler verir.

5. Peygamberimizin çocukları sevdiğini bilir.

6. Peygamberimizi sever.

7. Peygamberimizle ilgili saygı ifadelerini bilir.

8. Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.
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31. ETKİNLİK: PEYGAMBERİMİ TANIYORUM

4. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Fon kartonu, yapıştırıcı, makas, (Ek-6)

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Zaman: Önce-sonra

KAZANIMLAR
◆ Peygamber Efendimizin ismini bilir.
◆ Peygamberimizin kişisel özelliklerini bilir.
◆ Peygamber Efendimizin ailesini tanır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çember rutininden sonra öğretici çocuklara Peygamberimiz ile ilgili neler bildiklerini sorar. Gelen cevapları 
dinledikten sonra onlara “Peygamberimi Tanıyorum” adlı şu şiiri okur:

  Gökte bir yıldız gibi  Amcası Ebu Talip

  Pırıl pırıl parlayan  Onu hep koruyordu

  Nurlu bir bebek doğdu  Bazı zamanlar onunla

  Dünya bereket doldu  Yolculuk yapıyordu

  Dedeciği görünce  O her zaman adildi

  Kalbi doldu merhamet  Herkes ona güvendi

  Övülen anlamında  Şehrindeki insanlar

  Adı oldu Muhammed  Ona el-Emin derdi

  Doğduğu yer Mekke  Allah’ın peygamberi

  Anneciği Amine   Bizlerin sevgilisi

  Babacığı Abdullah  Adı güzel Muhammed

  Süt annesi Halime  Ümmete oldu rahmet

Öğretici şiiri okumayı bitirdikten sonra Peygamberimizin ismini birkaç kez tekrar eder. Şiiri bir kez de çocuk-
lar tekrar edecek şekilde çocuklarla okur. Peygamberimize hürmet ve saygı gereği ismi söylenirken Hazreti 
ve Aleyhisselam kelimelerinin eklenmesi gerektiğini hatırlatır. Sonra Peygamberimizin aile fertlerini ve onun 
örnek ahlaki özelliklerini anlattıktan sonra onlarla bir sanat etkinliği yapacaklarını söyler.

Çocuklara fon kartonları ve makas dağıtır. Malzemelerin dağıtımı bittikten sonra öğretici çocuklara karton-
ların üzerine bir yaprak çizmelerini ister. Yaşı küçük olan çocuklar için yaprak kalıbı sunabilir ya da öğretici 
etkinlik öncesinde kartona çizer. Şekillerin kesimi esnasında yardıma ihtiyacı olanlara destek olur. Kesme 
işlemi tamamlandıktan sonra öğretici, çocuklara ellerindeki yaprakların her birinin peygamberimizin ailesi 
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ve ahlaki özelliklerini temsil edeceğini söyler. Öğretici cümleye başlar ve çocuklardan cümlesini tamamla-
masını bekler. Örneğin;

 ◆ “Peygamber Efendimizin annesinin adı…..”

 ◆ “Peygamber Efendimizin doğduğu yer ......”

 ◆ “Peygamber Efendimize güvenilir olmasından dolayı ....... denirdi.”

cümleyi tamamlayan çocuk elindeki yaprağı alır ve öğreticiye götürür. Öğretici yaprağın üzerine sorunun 
cevabını yazar ve çocuk, yaprağını Ek-6’da yer alan ağaç gövdesinin istediği yerine yapıştırır. Bu şekilde Pey-
gamber Efendimizin ailesi ve kişisel özelliklerini sorarak her çocuğun bir yaprak yapıştırmasına fırsat verilir 
ve etkinlik tamamlanır. Etkinliğin bitiminde çocuklara serbest oyun zamanı verilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergelere uymakta güçlük çeken çocuklar için kısa, anlaşılır ve net cümleler kullanılmalıdır. 
Çember ve etkinlik sırasında yerinde oturmakta zorluk yaşayan çocuklara malzeme dağıtı-
mında sorumluluk verilebilir.

Gün içerisinde çocuklara yan tarafta linki yer alan müzik dinletilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Peygamberimizin ismini hatırlıyor musun?

◆ Peygamberimizin ismi anılınca ne söylememiz gerektiğini hatırlıyor musun?

◆ Peygamberimizin ailesinden kimleri hatırlıyorsun?
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32. ETKİNLİK: OYUN PARKURUNU TAMAMLAMA

4. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Hulohoplar, balon, kum, tepsi, çuval veya çöp torbası, 
bilmece kartları, kova

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Parkur, denge, zıplamak 

KAZANIMLAR
◆ Peygamber Efendimizin ismini bilir.
◆ Peygamberimizin kişisel özelliklerini bilir.
◆ Peygamber Efendimizin ailesini tanır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, serbest oyun zamanının ardından bir önceki derste çocuklara okuduğu şiiri tekrar okur ve akabin-
de Peygamberimizin ismini, aile bireylerini, kişisel özelliklerini tekrar eder ve sonrasında birlikte eğlenceli 
bir parkur oyunu oynayacaklarını söyler.

Parkur, öğretici ve çocuklar ile beraber şu şekilde kurulur:

Öncelikle yere art arda gelecek şekilde üç adet hulohop konulur. Hulohopların sonundaki alana çocukların 
içine girerek zıplayacakları bir çuval yahut kalın bir çöp torbası bırakılır. Çöp torbasından sonra çocukların 
zıplayarak ulaşacakları bir noktaya içi kum dolu geniş bir tepsi bırakılır. Kum dolu bu kabın içine, öğreticinin 
öncesinde hazırlayıp yazdığı bilmeceler katlanarak saklanır. Son olarak içi su dolu balonları belirli bir mesa-
feden içine atacakları boş bir kova yerleştirilir. Böylece parkur tamamlanmış olur.

Öğretici parkurun hazırlanmasının akabinde oyunu ilk olarak oynayacak çocuğu seçmek için aklından bir-
den ona kadar herhangi bir sayı tutar ve çocukların da bu sayıyı tahmin etmelerini ister. Sayıyı doğru tahmin 
eden ilk çocuk ile oyuna başlanır. Kalan çocukların izleyici olarak uygun bir alanda oturmalarını, arkadaşla-
rına destek vermek için arkadaşlarının ismini söyleyerek onu cesaretlendirebileceklerini söyler. Oyun baş-
lar. Oyunu oynayan çocuk ilk önce hulohopların içinden çift ayak üzere zıplayarak çuvalın bulunduğu yere 
gelir. Ardından yerdeki çuvalın içine girerek kum dolu kabın yanına kadar zıplayarak ilerler. Bilmece etabına 
ulaştığında çuvalın içinden çıkıp kum dolu kabın içindeki bilmeceyi bulmaya çalışır. Bulduğu kâğıdın içinde 
yazılı bilmeceyi öğretici okuyarak çocuğa sorar. Çocuk bilmeceyi cevapladıktan sonra yerdeki kovanın içinde 
bulunan su balonlarından üç tanesini karşıdaki boş kovaya atmaya çalışır. Üç su balonu kovanın içine girdi-
ğinde oyun tamamlanmış olur.

Öğretici oyunu tamamlayan çocuğu tebrik ettikten sonra oynayacak yeni çocuğu seçmek üzere aklından 
yeni bir sayı tutar. Bu oyun tüm çocukların oynayacağı şekilde devam eder. Bilmeceler sınıftaki çocuk sayısı 
kadar çoğaltılır. Öğretici dilerse iki parkur oluşturarak çocuklar arasında bir yarışma da düzenleyebilir.
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BİLMECELER

◆ Canım Peygamberimin ismi ne de güzeldir

    Dedesinin koyduğu o güzel isim nedir?

◆ Canım Peygamberim anne ve babasına

    Hep dua ederdi, peki onlar kimdi?

◆ Onu hep koruyan yanından ayırmayan

    Amcası ve dedesi bil bakalım kimdi?

◆ Mekke’deki çocuklar süt anneye giderdi

    Peki Peygamberimin süt annesi kimdi?

◆ Sevgili Peygamberim hep doğruyu söylerdi

    Şehrindeki insanlar ona hep ne derlerdi?

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta herhangi bir nedenden dolayı yönergeleri yerine getiremeyecek bir çocuğun olması 
durumunda parkurda çeşitli düzenlemeler yapılarak zorluğun en aza indirilmesi sağlanabilir. 
Aynı zamanda fiziksel destek verilebilir. Yarışmada kazanan kaybeden vurgusu yapılmamalı 
önemli olanın bilmeceyi bilmek ve parkuru tamamlamak olduğu vurgulanmalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆ Bu parkurda neler yaptık?

◆ Parkur oyununda eğlendin mi?

◆ Oyunda zorlandığın yerler oldu mu?

◆ Parkuru tamamladığında yoruldun mu?

◆ Bilmecelerin cevaplarını hatırlıyor musun?

◆ En çok hangi bilmeceyi sevdin?



88

33. ETKİNLİK: BENİM PEYGAMBERİM

4. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat

MATERYALLER
A3 Boyutunda “Allah” ve “Muhammed” yazısı, bir kese 
ya da kutu, boya kalemleri, sim, pul, el işi kâğıdı, salavat 
melodisi, vb.

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Cömert, adaletli, merhametli, güler yüzlü, yardımsever, 
dürüst 

KAZANIMLAR
◆ Peygamber Efendimizin ismini bilir.
◆ Peygamberimizin insan ilişkilerine yönelik güzel davranışlarından örnekler verir.
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Okuma farkındalığı gösterir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, çember rutinlerini ve sabah dualarını yaptırdıktan sonra çocuklara Peygamberimizden bahsedece-
ğini söyler. Önceden hazırlamış olduğu boyamaya elverişli en az A3 boyutunda içerisinde Arapça Allah(cc) 
ve Muhammed(sas) yazılarının olduğu kağıtları gösterir. Bu kelimeleri daha önce görüp görmediklerini so-
rar. Çocukların cevabını dinledikten sonra Allah lafzını göstererek “Çocuklar burada tüm kâinatı ve bizleri 
yaratan Rabbimiz olan Allah’ın ismi yazıyor.” der. Muhammed lafzını göstererek “Burada da Rabbimizin biz-
lere rehber olması, doğru yolu göstermesi, dinimiz İslam’ı en güzel şekilde uygulayıp bize de öğretmesi için 
göndermiş olduğu Peygamber Efendimiz Muhammed’in adı yazıyor.” der. Daha sonra bu kelimeleri tekrar 
tekrar göstererek çocuklara farkındalık kazandırır. “Çocuklar, Rabbimiz Peygamber Efendimizi diğer insanlar 
arasından seçip tüm insanlara göndermiştir.” der ve fiziksel özelliklerinden kısaca bahseder.

 - Ne uzun ne kısa orta boyluydu.

 - Dalgalı saçları vardı.

 - Siyah ve iri gözleri vardı.

 - Beyaz tenli idi.

 - Bembeyaz ve düzgün dişleri vardı.

 - Daima gülümseyen güzel bir yüzü vardı.

 - Hilal gibi kaşları vardı.

“Çocuklar, bizler Peygamberimizi çok iyi tanımalı, onun yaptığı davranışları yani sünnetleri iyice öğrenme-
liyiz. Peki, Peygamber Efendimiz nasıl bir insandı? Ne gibi kişisel özellikleri vardı? Bu konu hakkında bilgi 
sahibi olan var mı?” diyerek gelen cevapları dinler. Önceden hazırlamış olduğu süslü ve güzel bir kese ya 
da kutu çıkarır. Bu kesenin içinde mümkünse kalp, gül ya da çiçek şeklinde hazırlanmış ve katlanmış küçük 
kâğıtlar vardır. Kâğıtların üzerinde de Peygamber Efendimizin ahlaki özellikleri yazıyordur.

 - Benim Peygamberim cömertti.

 - Benim Peygamberim güler yüzlü idi.

 - Benim Peygamberim çocukları çok severdi.
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 - Benim Peygamberim adaletli idi.

 - Benim Peygamberim selam vermeyi çok severdi.

 - Benim Peygamberim dürüsttü.

 - Benim Peygamberim hayvanları korurdu.

 - Benim Peygamberim yardımsever idi.

 - Benim Peygamberim merhametli idi…

Bu cümleler sınıftaki çocuk sayısına göre çoğaltılabilir, Peygamberimizin diğer özellikleri de eklenebilir. Öğ-
retici keseyi çocuklara gösterip biraz meraklandırdıktan sonra her çocuğun keseden bir tane kâğıt seçmesini 
ister. Seçilen kâğıt yüksek sesle birkaç defa okunur, kâğıtlar çocukların yakalarına yapıştırılır ve gün boyu 
yakalarında kalması sağlanır. Çocuklara gün içerisinde yakalarında ne yazdığı ara ara hatırlatılır, Peygamber 
Efendimize benzemek için bu özeliklere sahip olmamız gerektiği anlatılır. Daha sonra bütün çocukların ka-
tılımı ile dersin başında göstermiş olduğu Allah (cc) ve Muhammed (sas) yazılarının olduğu kâğıt, istenilen 
malzemeler ile boyanarak ya da süslenerek kursta herkesin görebileceği bir duvarda sergilenir. Çocuklar 
çalışmayı yaparken salavat melodileri dinletilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Peygamber Efendimizin kişisel ve fiziksel özelliklerinden çocukların anlayamayacağı düşünü-
len özellikler, örnekler verilerek anlatılıp anlamaları sağlanır.

DEĞERLENDİRME

◆ Yaptığımız çalışmayı beğendin mi?

◆ Bu çalışmada hangi isimler yazıyordu?

◆ Peygamberimizin fiziksel özelliklerinden bir tanesini söyler misin?

◆ Peygamberimizin kişisel özelliklerinden bir tanesini söyler misin?

◆ Sen bu özelliklerden hangisine sahipsin?
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34. ETKİNLİK: SU İÇME ADABI

4. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama

MATERYALLER
Oyuncak bebek, pelüş oyuncak veya kukla

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Cömertlik

KAZANIMLAR
◆ Peygamberimizin insani ilişkilerine yönelik güzel davranışlarından örnekler verir.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
  ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
  ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Motor	Gelişimi

   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

ÖGRENME	SÜRECİ
Öğretici tüm çocukları çembere aldıktan sonra daha önce çocukların görmediği, dikkat çekici bir oyuncak 
bebek, çorap kukla ya da kukla olarak konuşturabileceği bir pelüş oyuncağı çocuklara gösterir. Öğretici ses 
tonunu değiştirerek kuklayı konuşturmaya başlar.

Kukla:
- Selamün aleyküm Yaz Kur’an Kursu’nun güzel çocukları, benim adım Şen Şakrak. Çok meraklıyımdır. Hem 
de biraz matrak. Sizinle tanışmaya, arkadaş olmaya, eğlenip oynamaya geldim. Var mı bir yer bana oturacak?

Öğretici:
- Aleyküm selam, buyur hoş geldin, biz de tam Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) ile ilgili çok 
önemli şeylerden bahsedecektik, tam zamanında geldin maşallah, çocuklar siz de misafirimize hoş geldin 
der misiniz?

Çocuklar:
- Hoşgeldiiin…

Öğretici:
- Madem bize misafir geldin, gel şöyle rahat bir yere otur, dinlen. Biliyor musun Sevgili Peygamberimizin de 
misafiri hiç eksik olmazdı, onlarla bizzat ilgilenir, en güzel şekilde ağırlardı.

Kukla	(Biraz	utangaç	bir	ifadeyle):
- Peki, Peygamber Efendimiz misafirlere bir şeyler ikram eder miydi? Şeyyy ben hem acıktım, hem de çok 
susadım, dilim damağım kurudu, midem de gurulduyor bakın sesini duyuyor musunuz, gurul da gurul, gurul 
da gurul…

Öğretici:
- Hay Allah, biz bunu nasıl da unuttuk, elbette misafire evinde bulunan en güzel yiyecekleri ve içecekleri 
ikram ederdi, çünkü o çok cömertti. Hepimizin de misafire iyi davranıp, ikramlarda bulunmamızı isterdi. 
Haydi çocuklar, herkes misafirimiz Şen Şakrak’a sevdiği yiyecek ve içeceklerden getirsin. (Tüm çocukların 
hayali olarak bir şeyler getirmesini ister.)

Kukla:
- Ooo neler neler getirdiniz çocuklar böyle, meyveler, sebzeler, tatlılar, börekler, çörekler. Çok teşekkür 
ediyorum hepinize, ne kadar da cömertsiniz. Ama ben bütün bunları tek başıma yiyemem ki, haydi gelin 
birlikte yiyelim. Nam nam nam, ham ham ham... (Yemeye başlarlar.)

Öğretici:
- Şen Şakrak, çocuklar, bir şey unutmadınız mı? Bizler tıpkı Peygamber Efendimiz gibi yemeğe başlamadan 
önce ellerimizi yıkamalıydık ve mutlaka besmele çekmeliydik değil mi? (Sesli olarak besmele çeker, çocuk-
lara ve kuklaya tekrar ettirir ve yemeye devam ederler.)
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Kukla:
- Ah benim şaşkın kafam, aceleden unuttum, yoksa tabii ki biliyordum bunları. Hatta güzel Peygamberimizin 
nasıl su içtiğini bile biliyorum ben, size de anlatmamı ister misiniz?

Öğretici:
- Çok memnun oluruz, haydi başla bakalım.

Kukla: (melodili bir şekilde )

  Suyumuzu oturarak içeriz , Sağ elimizi seçeriz,

  Önce besmele çekeriz , Üç nefeste içeriz,

  Elhamdülillah deriz.

Öğretici:
- Ne kadar da güzel söyledin, maşallah, tebrik ederim. (Çocuklarla birlikte birkaç defa tekrar ederler.)

Kukla:
- Çocuklar ben artık gideyim, annem merak eder, her şey için teşekkür ederim.

Öğretici ve çocuklar güle güle diyerek el sallar. Sonra öğretici çocukları masanın etrafına toplar ve bir ritim 
çalışması yapacağız der. Üç defa masaya vurmalarını, üç defa da el çırpmalarını ister. Ritme uygun bir şiir 
okunur.

  Otur otur otur , Ayaktaysan otur.

  Al al al , Sağ eline al.

  Çek çek çek , Besmeleni çek.

  İç iç iç , 3 nefeste iç.

  Oh oh ooh , Elhamdülillah.

Son olarak hep birlikte sünnete uygun olarak birer bardak su içerler ve etkinlik tamamlanır.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarıyla evde su içme adabına uyarak su içmesi istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocuklar kuklaya dokunmak ve oynamak isteyebilir. Bu durumda çocuklar hayali yiyecekleri-
ni sunarken kukla ile diyalog kurmalarına izin verilebilir. Bunun öncesinde öğretici çocukların 
hazırladıkları hayali yiyecekleri yedirirken tek tek çocukları kukla ile gezip, dokunup iletişime 
geçmelerine fırsat verebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Etkinliğimiz hoşuna gitti mi?

◆ Size hiç misafir gelir mi?

◆ Siz hiç misafirliğe gittiniz mi?

◆ Suyu bu şekilde içmenin faydaları neler olabilir?

◆ Cömert olmak nasıl olur?

◆ Misafirlerimize nasıl davranmamız gerekir?
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35. ETKİNLİK: PEYGAMBERİMİ SEVİYORUM

4. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Boya kalemi, A4 kağıt 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Şefkat, cömert, gümüş para 
Duygu: Üzgün-mutlu; Zaman: Önce-sonra

KAZANIMLAR
◆ Peygamberimizin çocukları sevdiğini bilir.
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbet eder. “Çocuklar, dün tanıştığımız kuklanın ismini 
hatırlıyor musunuz?” diye sorar? “Peki kukla bize dün bir şarkı söylemişti hatırlıyor musunuz? Hadi tekrar 
edelim.” der ve şarkı tekrar edilir. Ardından Peygamber Efendimizin çocukları çok sevdiğinden bahseder. 
“Bugün Peygamber Efendimizin yaşadığı bir olayı anlatacağım.” der ve hadisin metnini okur.

Hikâye ve masal etkinliğinden sonra da hikâyeyi anlatmaya başlar:

“Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz mis gibi kokuları içine çekerek pazar yerine doğru yürüyordu. Gü-
neş, Peygamber Efendimizi gördüğü için mutlu olmuşcasına ışık saçıyordu. Sevgili Peygamberimiz Güneş’e 
selam verdi. Dağlar taşlar yollar sanki Peygamber Efendimizi gördüğü için çok mutlu olmuştu. Yol bitmiş 
Peygamberimiz pazara ulaşmıştı. Cebinde de on gümüş parası vardı. Pazardan kendisine güzel mi güzel bir 
gömlek aldı. Geriye altı gümüş parası kalmıştı. Tekrar evinin yolunu tuttu. Yolda fakir bir adama rastladı. 
Fakir adam, Peygamberimizin elindeki gömleği çok beğenmişti. Peygamberimiz gömleğine baktı sonra ada-
ma baktı. Gömleğini ona hediye etti. Adam mutluluktan uçacak gibi olmuştu. Onun sevincini gören Sevgili 
Peygamberimizin gözleri ışıl ışıldı. Adam, Peygamberimize çok teşekkür etti. Sen çok cömert birisin dedi. 
Peygamberimiz yolunu değiştirdi ve tekrar pazara gitti. Dört gümüş paraya kendisine yeni bir gömlek aldı. 
Artık sadece iki gümüş parası kalmıştı. Yürüyerek evine doğru ilerlerken bir ağlama sesi duydu. Çok merak 
etti. Sese doğru gitti. Bu ağlayan küçük bir kız çocuğuydu. Küçük kıza doğru yaklaştı yanaklarındaki yaşları 
sildi. Ama küçük kız hâlâ ağlıyordu. Peygamberimiz ona niçin ağladığını sordu. Küçük kız anlatmaya başladı: 
‘Babam bana un almam için iki gümüş para vermişti. Bense paramı düşürdüm. Aradım taradım bulama-
dım.’ dedi. Sevgili Peygamberimiz küçük kıza şefkatle baktıktan sonra elindeki iki gümüş parayı ona uzattı. 
‘Ağlama, al bu para senin olsun. Git onunla un al.” dedi. Küçük kız parayı görünce sevindi yüzünde güller 
açtı. Sonra tekrar hüzünlendi. Peygamberimiz ona neden hâlâ üzgün olduğunu sorduğunda küçük kız, pa-
rasını ararken eve çok geç kaldığını söyledi. Sevgili Peygamberimiz, onun minicik ellerinden tuttu ve evine 
götürdü. Yolda yorulduğunda ise onu sırtında taşıdı. Evin kapısını tıklattılar. Annesi ve babası küçük kızlarını 
görünce çok sevindiler. Çünkü onu merak etmişlerdi.” (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, 12/441.)

Hikâye tamamlanır. Çocuklardan hikâyede en çok ilgilerini çeken bölümü anlatmaları ya da resmini çizme-
leri istenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Peygamberimizin küçük kız ile anısını dinlerken neler hissettin?

◆ Sen hiç paranı kaybettin mi?

◆ Seni biri teselli ettiğinde ne hissedersin?

◆ Sen hiç üzülen birini teselli ettin mi?

◆ Cömert olmak ne demektir?

◆ Hayatında tanıdığın cömert insanlar var mı?
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36. ETKİNLİK: SU ŞAKASI

4. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Ağzı delik su şişesi, etiket ya da cd kalemi, su, müzik 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Oyun, şaka 
Zıt:	Hızlı-yavaş; Zaman: Önce-sonra; Duyu: Islak-kuru

KAZANIMLAR
◆ Peygamberimizin çocukları sevdiğini bilir.
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çemberde çocuklarla sohbet eder. “Çocuklar biliyor musunuz Peygamber Efendimiz çocukları çok 
sevdiği için onlarla vakit geçirmekten hoşlanırdı. Çocuklarla eğlenceli oyunlar oyardı. Siz hiç Peygamber 
Efendimizin çocuklarla oyun oynadığını duymuş muydunuz?” Çocuklardan gelen cevaplara göre sohbet ge-
liştirilir. Öğretici, Peygamber Efendimizin çocuklarla oynadığı oyunlardan biri de “Su Şakası” oyunu idi. “Pey-
gamber Efendimiz çocuklarla su şakası oyunu oynamayı çok severdi. Çocuklar Peygamberimizle oynadıkları 
oyunları hiç unutamazlardı.” “Çocuklar bugün bahçede sizinle Peygamber Efendimizin çocuklarla oynadığı 
su şakası oyununu oynayacağız.” der.

Çocuklardan istedikleri etiketleri seçerek su şişelerinin üzerine yapıştırmalarını ister. Her etiket birbirinden 
farklı olmalıdır. Etiketlerin bulunmadığı durumlarda öğretici cd kalemiyle farkı şekiller çizebilir veya karton-
dan hazırladığı nesneleri yapıştırabilir. Çocuklar su şişelerini alarak hep birlikte bahçeye çıkarlar. Çocuklar 
şişelerini ortak bir yere bırakırlar. Müzik açılır. Çocuklar müzik eşliğinde serbestçe bahçede dolaşırlar. Müzik 
durduğunda şişelerini alırlar ve birbirlerine fışkırtırlar. Müzik durduğunda su şişelerini aynı yere bırakırlar. 
Oyun bu şekilde devam eder.

Bahçe etkinliği bittiğinde çocuklar kıyafetlerini değiştirirler.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Bahçede çocukların kontrolünü sağlamak ve karşılaşılabilecek olası sorunları önlemek için 
oyun öncesinde kurallar koyarak sınırlandırma yapılabilir.
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DEĞERLENDİRME

◆ Oyun oynarken neler hissettiniz?

◆ Siz de Peygamber Efendimizle oyun oynamak ister miydiniz?

◆ Ailende seninle oyun oynayan yetişkinler var mı?

◆ Oyun oynarken dikkat etmemiz gereken bir kural var mıydı?
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37. ETKİNLİK: HAYDİ SÖYLE

4. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Beden	Perküsyonu	ve	Hikâye

MATERYALLER SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Salavat

KAZANIMLAR
◆ Peygamber Efendimizin ismini bilir.
◆ Peygamberimizin insan ilişkilerine yönelik güzel davranışlarından örnekler verir.
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizle ilgili saygı ifadelerini bilir.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sesleri ayırt eder.
   ◆ Sesini uygun kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendine güvenir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbete başlar: “Dün oynadığımız oyun nasıldı? Oyun-
dan önce size Peygamberimizin çocuklarla oynadığı bir oyunu anlatmıştım hatırladınız mı? Peygamberimi-
zin çocuklarla olan ilişkisi nasıl sizce?” gibi sorular sorar ve aşağıdaki hatırayı anlatır:

“Bir gün Peygamber Efendimiz (sas) torunları Hasan ve Hüseyin’i sırtına bindirmiş gezdiriyormuş. Karşıdan 
da Hz. Ömer geliyormuş. Peygamber Efendimiz ve torunlarını oyun oynarken görmüş. Peygamberimizi el-
lerini ve dizlerini yere koymuş sırtında torunlarını görünce; Hz. Ömer “Çocuklar! Ne kadar güzel atınız var 
altınızda.’’ demiş. Peygamberimiz (sas) bunun üzerine başını kaldırmış ve Hz. Ömer’e “Ne kadar güzel bini-
cilerim var.” demiş ve oyuna devam etmişler. (Tirmizi, Menakıb, 31)

Anlatımı bitirdikten sonra aşağıdaki soruları sorar:

 ◆ Çocuklar Peygamberimizin (sas) torunlarıyla oynadığı bu oyunu hiç oynadınız mı?

 ◆ Kiminle oynadınız?

 ◆ Çocuklar Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sas) ismini söyledikten sonra ne diyorum dikkatinizi çekti mi?

 ◆ Sizce neden böyle söylüyorum?

Cevapları dinledikten sonra “Peygamberimiz (sas) ismi anıldıktan sonra salavat getirmemizi istemiştir. Haydi 
hep beraber salavat getirelim.” der ve salavat getirirler. Şimdi bunu sizinle farklı bir yöntemle söyleyelim diyerek 
çocukların kendisini dikkatle izlemesini ister. Her hece bir vuruş olacak şekilde aşağıdaki gibi salavatı söyler:

 ◆ Allahümme (iki eliyle dizine 4 vuruş yapar.)

 ◆ Salli ala (iki eliyle göğsüne 4 vuruş yapar.)

 ◆ Seyyidina (elleriyle 4 vuruş alkış yapar.)

 ◆ Muhammed (ellerini sırayla şıklatır. Sağ, sol sağ şeklinde.)
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Son şıklatmada yanındaki arkadaşının devam edeceğini söyler ve önce hep beraber yapalım diyerek hare-
ketleri çocuklarla birlikte yapar. Sonra yanındaki kişiden devam etmesini ister.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Hareketleri yapmakta zorlanan çocuklara yardımcı olunur. Yönergeler özel gereksinimli ço-
cuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde tekrar edilir. Öğrenciler arasında 
içe kapanık ve diğerlerine göre daha çekingen öğrencilere sıra geldiğinde cesaretlendirilir 
fakat zorlanmaz.

DEĞERLENDİRME

◆ Peygamberimizin torunlarıyla olan anısını dinlerken neler hissettin?

◆ Salavatı söylerken neler hissettin?

◆ Ritimleri yaparken zorlandığın anlar oldu mu?

◆ Senin, dedenle anıların var mı?
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38. ETKİNLİK: HAREKETE GEÇ İYİ DİNLE

4. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Masa, sandalye vb. 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yön/Mekânda	Konum: Ön-arka-alt-üst; 
Geometrik	şekil: Kare-daire

KAZANIMLAR
◆ Peygamber Efendimizin ismini bilir.
◆ Peygamberimizin kişisel özelliklerini bilir.
◆ Peygamber Efendimizin ailesini tanır.
◆ Peygamberimizin insan ilişkilerine yönelik güzel davranışlarından örnekler verir.
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizle ilgili saygı ifadelerini bilir.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar. 

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklarla kısa bir sohbet yaparak haftanın tekrarını yapar. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı oyun 
oynayarak hatırlayalım mı diyerek oyuna geçilir. Oyun bahçe ya da sınıf içinde oynatılabilir. Öğretici sınıfı 
iki gruba ayırır. Engelleri olan parkuru sınıf imkanları ölçüsünde hazırlar. Yere daire, kare gibi şekiller çizip 
çocuklardan bunların içinden zıplayarak geçmelerini de isteyebilir. 2 masa bir grubun önüne 2 masa di-
ğer grubun önüne aralıklarla koyulur. Ortalarına da masayla mesafeli şekilde sandalye konulur. Çocuklara 
“Masanın altından geçip sandalyenin etrafından dolaşıp ikinci masanın da altından geçerek yanıma gele-
ceksiniz. Yanıma geldiğinizde kulağınıza Peygamberimizle ilgili bir şey söyleyeceğim siz de bu söylediğimi 
sıradaki arkadaşınızın kulağına söyleyeceksiniz. Sonra arkadaşınız ayağa kalkarak ona söylediğiniz şeyi sesli 
bir şekilde bize söyleyecek. Sonra aynı şekilde o arkadaşınız yanıma gelecek ve oyun böyle devam edecek. 
Oyunu bitiren her kişi arkaya geçecek” der. Oyunu başlatır. Sınıftaki bütün çocuklara oyun oynatılır. Kulağa 
söylenecek kelimeler Peygamberimizle ilgili her şey olabilir.

 ◆ Peygamberimiz güler yüzlüydü.

 ◆ Peygamberimizin babasının adı Abdullah idi.

 ◆ Peygamberimiz çocukları çok severdi.

 ◆ Peygamberimiz yemeği sağ elle yerdi.

 ◆ Peygamberimiz’in (sas) adı Muhammed’dir.

Örnekler öğretici tarafından çoğaltılabilir. Oyun bittikten sonra çocuklarla çember yapılıp: “Haydi Peygam-
berimiz Hz. Muhammed’e (sas) salavat getirelim diyerek toplu bir şekilde salavat getirilir ve oyun bu şekilde 
sonlandırılır.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Oyunda parkurun zorluk derecesi çocukların beceri seviyesine göre düzenlenmelidir.

DEĞERLENDİRME

◆ Peygamberimiz hakkında bilmek istediğin başka şeyler var mı?

◆ Peygamberimiz hakkında neler düşünüyorsun?

◆ Oyunu oynarken neler hissettin?

◆ Oyunda en çok hoşuna giden şey neydi?

◆ Oyun sırasında zorlandığın yerler oldu mu?
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39. ETKİNLİK: BİL BAKALIM

4. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Drama

MATERYALLER
(Ek-7) 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sünnet, davranış, temizlik 
Zıt: Kirli-temiz

KAZANIMLAR
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendine güvenir.
Öz	Bakım	Becerileri
   ◆ Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
   ◆ Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve ge-
reçleri kullanır.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatinde çocukların cumalarını tebrik eder ve ardından çocuklara “Sizlere birtakım bilme-
celer soracağım hazırsanız başlayalım.” diyerek etkinliği başlatır ve aşağıdaki bilmeceleri sorar.

 ◆ Bir sözdür nur saçar, bir anahtardır, her kapıyı açar. (Besmele)

 ◆ Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür. (Sabun)

 ◆ Küçük küçük dişleri var ne de büyük işleri var. (Tarak)

 ◆ Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. (Ayna)

 ◆ Biz biz idik biz idik,

     Otuz iki kız idik,

     Ezildik büzüldük

     Bir duvara dizildik (Dişler)

 ◆ Musluklardan akar, Her yere temizlik saçar. (Su)

Çocuklardan gelen cevapları değerlendikten sonra öğretici her gün düzenli olarak yaptığımız davranışlar 
üzerinde durur ve bunlara dair örnekler sunar. Bu davranışların bize ne gibi yararlar sağladığı hakkında 
çocuklarla sohbet eder. Daha sonra çocuklara etkinliği nasıl uygulayacakları anlatılır. Çocuklardan Ek-7’de 
yer alan; dişlerini fırçalayan adam, elini yıkayan çocuk, aynaya bakan bir kadın, su içen amca, Kur’an okuyan 
bir teyze, saçını tarayan bir genç rollerinden birini seçmelerini ister. Gönüllü olarak görev almak isteyen 
çocuklar hangi görevi almak istediklerini öğreticiye sessizce söyler ve rol dağılımı yapılır. Bu aşamada seyirci 
çocukların görev dağılımlarını duymamasına özen gösterilir. Görev alan çocuk ortaya çıkarak hangi rolü 
üstlenmişse davranışı canlandırır. Diğer çocuklar canlandırma bitene kadar görev alan çocuğu izler. Can-
landırmanın sonunda tahminde bulunulur. Tahminler değerlendirilir. Çocukların isteğine bağlı olarak görev 
almayan çocuklarla yeni bir rol dağılımı yapılarak etkinlik tekrar ettirilebilir.
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Drama bittikten sonra öğretici her gün düzenli olarak yaptığımız bu davranışların aslında aynı zamanda birer 
sünnet olduğunu söyler. Öğretici “Çocuklara sünnetin ne demek olduğunu hatırlayan var mı? şeklinde bir 
soru sorar. Gelen cevapları değerlendirdikten sonra sünnetin, biricik Peygamberimiz Muhammed Musta-
fa’nın (sas) yaptığı davranışlar olduğunu söyler. Konuya dair hadislerden örnekler vererek canlandırmalar 
yapabilir. Örneğin, “Yemeğin bereketi; hem yemekten önce hem yemekten sonra el ve ağzını yıkamaktır.” 
(Tirmizî, Et’ime 39; Ahmed b. Hanbel, I, 441.) hadisini söyleyerek Peygamberimizin yemekten önce ve sonra 
düzenli olarak ellerini yıkadığını anlatır. Bir bardak su ile Peygamberimizin suyu nasıl içtiğini uygulamalı ola-
rak göstererek onun bu davranışlarıyla bize en güzel örnek olduğu vurgulanır ve etkinliğin değerlendirme 
aşamasına geçilir.

AİLE	KATILIMI

Günlük hayatta yapılan ve aynı zamanda Peygamberimizin de yaptığı davranışları içeren bir 
çizelge hazırlanarak ailelere gönderilir. Çizelgedeki davranışların sünnet olduğu bilinci ile ai-
lecek uygulanması teşvik edilebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir. Oyun esnasında işaretle veya sözel olarak kendini ifade etmekte zorlanan çocuk 
olursa yardımcı olunur. Çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmelerine fırsat sunulur. 
Gönülsüz olmaları hâlinde zorlanmaz.

DEĞERLENDİRME

◆ Rolünü canlandırırken neler hissettin?

◆ Canlandırma yaparken zorlandığın yerler oldu mu?

◆ Etkinliği yaparken eğlendin mi?

◆ Sünnet ne demektir?

◆ Peygamberimizin yaptığı ve bize de yapmamızı tavsiye ettiği davranışlar sence bize ne gibi 
yararlar sağlar?
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40. ETKİNLİK: KÂBE’Yİ ONARIYORUZ

4. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun	ve	Hikâye

MATERYALLER
İp, paket lastiği, plastik bardak, makas, 
Kâbe fotoğrafları 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Muhammedü’l-Emin, dürüstlük, güvenilirlik, cömertlik, 
emanet 
Zıt: Düzenli-dağınık; Miktar: Parça-bütün; 
Duygu: Mutlu-üzgün

KAZANIMLAR
◆ Peygamber Efendimizin ismini bilir.
◆ Peygamberimizin insan ilişkilerine yönelik güzel davranışlarından örnekler verir.
◆ Peygamberimizi sever.
◆ Peygamberimizin örnek bir insan olduğunu kavrar.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.

   ◆ Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklara Kâbe fotoğrafları göstererek çocukların dikkatini çeker. 
Ardından çocukların Kâbe’ye yönelik duygularını ölçen açık uçlu sorular sorar.

 ◆ Kâbe’yi görünce neler hissediyorsun?

 ◆ Kâbe’yi görünce aklına ilk kim veya ne geliyor?

Çocuklardan gelen cevaplar kısaca değerlendirildikten sonra öğretici masanın üzerine bardakları dağınık bir şe-
kilde koyar ve ardından “Şimdi sizlere Kâbe’de yaşanan bir olayı anlatmak istiyorum. Etkinliğin sonunda sizlerle 
çok eğlenceli bir oyun oynayacağız.” diyerek aşağıdaki hikâyeyi anlatmaya başlar:

MEKKENİN	GÖZ	BEBEĞİ

Kıblemiz olan Kâbe Mekkeliler için oldukça değerliydi. Onu korumak için çok özen gösteriyorlardı. Fakat zaman za-
man uzun süren yağışlar ve sel felaketleri sebebiyle Kâbe zarar görüyordu. Bu sebeple Mekkeliler Kâbe’yi onarmak 
için harekete geçiyor ve onu eski güzelliğine kavuşturmaya çalışıyorlardı. Yine günlerden bir gün Kâbe’nin duvarla-
rında hasar oluşmuş ve bazı kısımları yıkılmıştı. Kabileler toplanarak Kâbe’yi onarmaya başladılar. Onarım işi nere-
deyse bitmek üzereydi ki sıra kutsal taş Hacerü’l-Esved’in yerine konulmasına gelmişti. Tüm kabile reisleri bu şerefli 
görevi yerine getirmek için âdeta bir yarışa başladı. Kabileler arasında anlaşmazlık çıktı ve tartışmaya başladılar. 
Çünkü her kabile bu kutsal taşın kendi başkanları tarafından yerleştirilmesini istiyordu. İçlerinden biri bu tartışmaya 
son vermek istedi ve “Kâbe’nin kapısından giren ilk kişiye soralım, taşı kimin yerleştireceğine o karar versin.” diye 
teklifte bulundu. Bu teklifi herkes kabul etti. Merakla kapıdan gelecek olan kişiyi beklemeye başladılar. Bir süre son-
ra uzaklardan biri göründü gelen kişi Mekke’nin en dürüst, en güvenilir ve en adaletli insanı idi.

Öğretici bu kısımda anlatımı durdurarak çocuklara: “Sizce bu gelen en dürüst, en güvenilir ve en adaletli olan kişi kim 
olabilir?” şeklinde açık uçlu bir soru yöneltir. Çocukların cevapları değerlendirildikten sonra anlatıma devam eder.

Kapıda görünen kişi biricik Peygamberimizden başkası değildi. Onu gören herkes çok sevindi. Çünkü bu iş için 
en uygun kişinin Peygamberimiz olduğunu düşünüyorlardı. Peygamberimiz herkese iyilik yapıyor, cömert dav-
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ranıyor, misafirlerine ikramda bulunuyor, daima doğruları söylüyor, çevresindekilere güler yüz gösteriyor ve söz 
verdiğinde sözünde duruyordu. Emaneti de çok iyi koruyordu. Bu yüzden Mekkeliler ona Muhammedü’l-Emin 
yani güvenilir Muhammed diyorlardı. Hemen olanları Peygamberimiz’e (sas) anlattılar. Bunun üzerine biricik 
Peygamberimiz (sas) bana bir örtü getirin buyurdu ve Hacerü’l-Esved’i getirilen örtünün üzerine koydu. Ardından 
tüm kabile başkanlarının örtünün bir ucundan tutmalarını istedi. Kabile başkanları örtünün ucundan tuttular ve 
Hacerü’l-Esved’i konulacağı yere doğru kaldırdılar. Peygamberimiz de mübarek elleriyle taşı yerine yerleştirdi. 
Böylece anlaşmazlık ortadan kalktı ve bu durumdan herkes memnun oldu.

Öğretici hikâyeyi anlatırken bardakları sanki Kâbe’ye yerleştirilen tuğlalarmış gibi kullanır. Örneğin bardaklar öğ-
reticinin önünde üst üste dizili dururken öğretici anlatım sırasında olayların seyrine göre parmak uçlarıyla sıraya 
vurarak yağmur sesine benzer ses çıkarır. Ağzıyla rüzgâr sesi çıkarır. Aynı şeyi çocuklardan da yapmalarını ister. 
Kâbe’nin duvarları uzun süren yağmurlardan hasar görmüş derken bardakları devirir. Kabile reislerinin Kâbe’yi 
onarım işlemlerini anlatırken bardakları üst üste dizer. Son bir bardak kalır. Olayın Peygamberimizin önerisi ile 
Hacerü’l-Esved’in yerleştirilmesi kısmına gelince öğretici çocuklara kabile reislerini temsil ettiklerine dair yöner-
ge verir. Ardından çocukların lastiğe bağlı iplerin ucundan teker teker tutmalarını sağlar ve son bardağı birlikte 
yerleştirmelerini ister. Olay bu şekilde bardaklar üzerinden canlandırılarak anlatılır.

Çocuk sayısının çok olması hâlinde sınıf iki veya üç gruba bölünür, gruplar son bardağı yerleştirme işlemini sı-
rayla gerçekleştirir. Böylece tüm çocukların etkinliğe katılması sağlanır. Anlatırken en çok vurgulanması gereken 
nokta Peygamberimizin sahip olduğu üstün ve güzel özelliklerinden dolayı Mekke halkı tarafından çok sevildiği 
ve herkesin ona saygı duyduğudur.

Etkinliğin son kısmında öğretici çocuklara şimdi sıra geldi oyunumuza diyerek sınıf mevcuduna göre çocukları iki 
ya da üç gruba ayırır. Gruptaki çocuk sayısı eşit olmak zorunda değildir. Her gruba 8-10 adet bardak verilir ve 
tıpkı az önceki gibi bir ekip hâlinde lastiğe bağlanmış iplerden tutarak bardaklardan bir kule yapmaları için 
yönerge verilir. Oyunun sonunda değerlendirme bölümüne geçilir.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarına Peygamber Efendimize ait bir kıssa okunması/anlatılması istenir. Daha 
sonra bu kıssaları çocukların kursta anlatmaları sağlanır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir. Çocuklardan hikâye ile ilgili bir resim yapmaları istenebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Mekkeliler Peygamberimizi görünce neden sevindiler?

◆ Peygamberimizi hatırlayınca aklına en çok hangi özelliği geliyor?

◆ Peygamberimiz Mekkelilerin anlaşmazlığa düştüğü sorunu nasıl çözüme kavuşturmuştur?

◆ Oyunda en çok hoşuna giden şey neydi?



5. HAFTA

SAYGILIYIM



KAZANIMLAR

1. Kendisine ait özellikleri bilir. 

2. İnsanların farklı özellikleri olduğunu bilir.

3. Farklılıklara saygı gösterir.

4. İnsanların birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eder.

5. Görgü kurallarına uygun davranır.

6. Allah’a ve Peygamber’e olan saygısını gösterir.

7. Ailesine karşı saygı gösterir.

8. Arkadaşlarına karşı saygı gösterir.

9. Çevresine karşı saygılı davranır.

10. Kur’an-ı Kerim’e ve ezana saygı gösterir.
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41. ETKİNLİK: BEN/BENİM/BENCE

 5. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Yeşil, sarı, mavi lego veya aynı renk başka materyal 
(ponpon) 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
İkiz 
Renk: Sarı-mavi-yeşil; 
Zıt: Benzer-farklı-aynı; Miktar: Az-çok

KAZANIMLAR
◆ Kendisine ait özellikleri bilir.
◆ İnsanların farklı özellikleri olduğunu bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Nesneleri sayar.
   ◆ Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Dil	Gelişimi
   ◆ Sesleri ayırt eder.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendisine ait özellikleri tanıtır.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici materyal olarak yeşil, mavi, sarı renklerde her öğrenciye 3 adet düşecek şekilde lego, ponpon veya 
farklı bir materyal hazırlar. Lego olması tercih edilir. Çember saati yapıldıktan sonra öğretici “Çocuklar artık 
sınıftaki tüm arkadaşlarımızın isimlerini biliyoruz değil mi?” diye sorar ve “Peki neden herkese farklı isim 
verilmiştir? Hiç düşündünüz mü? Sınıftaki herkesin ismi aynı olsaydı ne olurdu?” gibi sorulardan sonra “Her 
birimiz Allah için o kadar özeliz ki, Allah hepimizi farklı yaratmıştır. Birbirine çok benzeyen ikizlerin bile ya-
kından incelediğimizde birbirinden farklı özellikleri vardır.” der. “Haydi sizinle oyuna başlamadan önce kimin 
omzuna dokunursam saçlarının rengini söylesin.” deyip her çocuğun sırayla omzuna dokunur, çocuklar saç 
renklerini söyler.

“Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum ve oyun bitene kadar kimse açmasın, herkes sınıfımızdaki 
… isimli arkadaşımızın yüzünü hayal etmeye çalışsın, … arkadaşımızın saçları hangi renk?” diye sorarak sı-
nıftaki tüm çocukların tek tek isimleriyle saç renklerini sorar. Gözler açılır ve “Allah bizi ne kadar da çeşitli 
yaratmış değil mi çocuklar! Peki şimdi tekrar gözlerimizi kapatalım. Kimin omzuna dokunursam ‘Allah beni 
çok özel yarattı.’ diyecek ve biz de arkadaşımızın sesinden onun kim olduğunu bulmaya çalışacağız.” der. 
Öğretici bir çocuğun omzuna dokunur. Çocuk cümleyi söyler ve diğer çocuklar kimin sesi olduğunu tahmin 
etmeye çalışır. Bu şekilde tüm çocuklar cümleyi söyledikten sonra “Ne kadar güzel! Allah seslerimizi de bir-
birimizden farklı yaratmış, hepimizin sesi aynı olsaydı ne olurdu?” diye sorar.

Öğretici çocukların ilgi ve istek durumuna göre aynı oyunu göz renklerimizi söyleyelim ve “... arkadaşımızın 
gözleri hangi renk, hayal edelim?” diye sorarak bir tur daha devam ettirebilir.

Şimdi sizinle “BEN” oyunu oynayacağız deyip materyalleri çocuklara dağıtır. “Çocuklar ben kızım dediğimde 
kız olanlar sarı legoyu, erkek olanlar yeşil legoyu havaya kaldıracak.” der ve oyun oynanır. Sarı ve yeşil lego-
lar sayılır, karşılaştırma yapılıp, hangi cinsiyet daha çok hangi cinsiyet daha az diye konuşulur. Materyaller 
geri dağıtılır. Öğretici “Ben 4 yaşındayım diyenler sarı legoyu, 5 yaşındayım diyenler yeşil legoyu, 6 yaşında-
yım diyenler mavi legoyu havaya kaldırsın. Sınıfımızda hangi yaş grubundan daha fazla varmış?” diye sorup 
tespit ettikten sonra materyalleri geri dağıtır.

Şimdi sizinle “BENİM” oyunu oynayacağız der. Öğretici “Benim saçım sarı renk diyenler sarı legoyu, kah-
verengi diyenler mavi legoyu, siyah diyenler yeşil legoyu havaya kaldırsın.” der ve oyun aynı şekilde ilerler. 
“Benim gözlerim mavi diyenler mavi legoyu, yeşil diyenler yeşil legoyu, kahverengi diyenler sarı legoyu 
havaya kaldırsın.” der ve oyun aynı şekilde ilerler.
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Şimdi sizinle ‘BENCE’ oyunu oynayacağız der. Öğretici “Bence kediler çok tatlı diyenler sarıyı legoyu, bence 
köpekler çok tatlı diyenler mavi legoyu, bence kuşlar çok tatlı diyenler yeşil legoyu havaya kaldırsın.” der ve 
oyun aynı şekilde ilerler. “Bence en güzel renk mavi diyenler mavi legoyu, yeşil diyenler yeşil legoyu, sarı 
diyenler sarı legoyu havaya kaldırsın.” der ve oyun aynı şekilde ilerler.

Öğretici, “Beğendiğimiz şeyler, zevklerimiz ne kadar da birbirinden farklı değil mi çocuklar? Peki herkes aynı 
şeyleri sevseydi ne olurdu?’ diye sorar ve cevapları dinledikten sonra oyun bitirilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Saymayı bilmeyen çocuklar olması durumunda legolar üst üste takılarak hangisinin daha çok 
olduğunu anlamak için boyları karşılaştırılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Farklı olmak sana ne hissettiriyor?

◆ Herkesle aynı olmak ister miydin?

◆ Seni bu kadar özel kim yarattı?

◆ Legolarla oynadığımız oyunu sevdin mi?

◆ Tekrar oynamak ister misin?



108

42. ETKİNLİK: DÜNYANIN EN ÖZEL KUKLASI

5. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat	ve	Hikâye

MATERYALLER
Kukla yapımı için farlı renklerde fon kartonu ya da elişi 
kağıdı, yapıştırıcı, makas, siyah keçeli kalem, abeslang 
ya da kalın çöp şiş

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Çomak kukla 

KAZANIMLAR
◆ Kendisine ait özellikleri bilir.
◆ İnsanların farklı özellikleri olduğunu bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
   ◆ Farklılıklara saygı gösterir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici etkinlik zamanı geldiğini söyler ve bir müzik ya da rutinle çocukları masalara alır. Çocuklara mater-
yalleri dağıtmadan önce, öğretici “Çocuklar şimdi kukla yapacağız ve herkesten kendisi için çok özel bir kuk-
la arkadaş hayal etmesini istiyorum. Onun ismini siz koyacaksınız ve saçları, gözleri, burnu, ağzı tamamen 
sizin istediğiniz gibi olacak.” dedikten sonra sanat etkinliği başlar. İlk olarak hazırlanan fon kartonlar dağıtılıp 
“Kuklamızın yüzünü bu karton üzerine yapacağız.” bilgisini verir. Diğer materyalleri de ortaya karışık şekilde 
koyup çocukların istedikleri materyalleri seçmeleri için imkân verir.

Öğretici “Çocuklar ilk olarak kafa yapacağız. Kafamız hangi şekil olur?” diye sorarak kafa şekli çizmelerini is-
ter ve şekli keserler. “Sonra yüzümüzdeki organları istediğiniz şekil ve renklerde yapabilirsiniz.” diyerek göz, 
burun ve ağzı fon kartonlarından kesmelerini ya da kalemle çizmelerini ister. Kuklanın gövdesini de farklı 
renk kartondan yaptıktan sonra, kafa ile gövde birbirine sonra da abeslang çubuğa yapıştırılır. Çomak kukla 
hâline getirilir. Öğretici, “Çocuklar şimdi herkes kuklasını eline alsın çünkü masalımız başlıyor. Fakat bu sefer 
herkes kendi masalını oluşturacak.” der ve “Bir varmış bir yokmuş, uzak diyarlarda bir çomak kukla varmış.” 
diye başlayıp tüm çocuklara sırayla;

 ◆ Kuklanın adı neymiş?

 ◆ Dış görünüşü nasılmış?

 ◆ Nerede yaşıyormuş?

 ◆ Bir gün yolculuğa çıkmış. Neye binmiş?

 ◆ Bindiği şey nasıl ses çıkarıyormuş?

 ◆ Nereye gidiyormuş?

 ◆ Köşeyi döndüğünde karşısına kim çıkmış?

 ◆ Ona ne vermiş?

 ◆ Beraber az gitmiş uz gitmişler nereye gelmişler?

 ◆ Orada gizli bir sandık varmış ne bulmuşlar?

diye sorar. Öğretici, “Sonunda kahramanımız eve varmış. Yaşadıklarını evdekilere anlatmış. Masal da bura-
da bitmiş.” der.
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Öğretici “Çocuklar hepimizin kuklasının özellikleri, yaşadıkları ne kadar farklı değil mi? Herkesin kuklası aynı 
olsaydı nasıl olurdu? Hepimizin masalı aynı olsaydı ne olurdu?” diye sorular sorar ve cevaplar alındıktan 
sonra etkinliği bitirir.

Daha sonra tekrar kullanılacağı için karışmaması adına kuklalara, kuklanın ve çocuğun ismi yazılır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Kesme becerisi gelişmemiş çocuklar için alternatif materyaller sunulabilir. Kesme işlemine 
gerek duymayacağı parça kâğıtlar verilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Kuklanı sevdin mi?

◆ Kuklanın diğer kuklalardan farklı olması sana ne hissettirdi?

◆ Masal oluşturmayı sevdin mi?

◆ Oluşturduğun masalı eve gidince ailene anlatmak ister misin?
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43. ETKİNLİK: HERKES SAYGIYI HAK EDER

5. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Fen	ve	Türkçe

MATERYALLER

Saksıda yetişmiş bir çiçek

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Duygu: Üzüntü-neşe

KAZANIMLAR
◆ Görgü kurallarına uygun davranır.
◆ Çevresine karşı saygılı davranır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici sınıfa bir saksı çiçeği getirir ve çiçeği çocukların arasında dolaştırarak, koklamalarını, incelemelerini, 
mümkün olursa dokunmalarını sağlar. Sonrasında çocukların göreceği bir yere bırakır. Bu çiçeğin bir dal ya 
da tohumken bu hâle geldiğini, onun da bir canlı olduğunu, sevgiye, ilgiye, bakıma ihtiyacı olduğunu söyler. 
Bu kısımda “Çiçeklerin bakımını nasıl yapabiliriz?” sorusunu sorar, çocukların cevaplarını dinler. Tüm canlı 
ve cansız varlıklar gibi bitkileri de Allah’ın yarattığını, onların da saygıyı, sevgiyi, güneşi, suyu istediklerini 
vurgular. “Bu çiçek bizim sınıf çiçeğimiz olsun, ona bir isim koyalım mı ne dersiniz? Sevgili Peygamberimiz 
(sas) eşyalarına, hayvanlarına isim koyarmış. Çiçeğimize ne isim verelim?” diyerek gelen önerileri değerlen-
dirir. Çiçeğe tüm sınıfın benimsediği bir isim verilir. Sınıfın ışık gören bir yerine konulur.

Öğretici çocuklara hikâye anlatacağını söyleyerek hikâyeye başlar.

Bir gün bir hoca öğrencileri ile kır gezisine çıkmış. Kırlarda dolaşarak sohbet etmişler. Temiz havayı içlerine 
çekmişler. Öğrencilerine: “Çocuklarım, her birinizden bana bir demet çiçek getirmenizi istiyorum. Bakalım 
en güzel çiçeği kim getirecek?” demiş. Bunun üzerine tüm öğrenciler kırlara koşmuşlar, rengârenk, çeşit çe-
şit çiçekleri koparıp demet yaparak hocalarına getirmişler. Tüm öğrenciler neşe içindeymiş, ama bir öğrenci 
üzgün görünüyormuş.

Öğretici hikâyeyi burada kesip sorar: “Çocuklar bu öğrenci neden üzgün olabilir?” tahminleri dinledikten 
sonra yorum yapmadan hikâye devam eder. Hoca, öğrencilerin getirdikleri çiçeklere bakmış. Sonra üzgün 
olan öğrencisine dönüp “Evlâdım, bütün arkadaşların rengârenk mis kokulu çiçekler getirdi. Ama sen dalı 
kırılmış, boynunu bükmüş bir çiçek getirmişsin. Bunun sebebi nedir?” demiş. Çocuk: “Hocam, size çiçeklerin 
en güzelini getirmek için kırlarda dolaştım. Fakat hangi çiçeği koparmak için eğilsem, onun da bir canı oldu-
ğunu düşünüp koparmaktan vazgeçtim. Yolda gelirken bu dalı kırık çiçeği gördüm. Hiç değilse onu getireyim 
dedim.” diye cevap vermiş.

Bunun üzerine hocası “Evlâdım, sen en doğrusunu yaptın. Çünkü o çiçeklerin de bir canı var. Onları da Allah 
yarattı. Çiçekler de, kendi dillerinde Allah’ı anarlar. Bu nedenle çiçekleri koparmamak gerekir. Aferin evlâ-
dım.” diyerek öğrencisini tebrik etmiş.

Öğretici hikâyeyi bitirir ve aşağıdaki şiiri okur, çocukların tekrar etmesini sağlar.
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	 Saygıyı	Hak	Eder

 Rengârenk çiçekler,

 Ağaç, ot ve böcekler,

 Süt veren inekler,

 Hepsi saygıyı hak eder.

 İnsan, hayvan, bitkiler,

 Dağlar, taşlar, nehirler,

 Güneş, ay, gezegenler,

 Hepsi saygıyı hak eder.

 Miyavlayan kediler

 Havlayan köpekler

 Cik cik öten serçeler 

 Hepsi saygıyı hak eder.

 Yeni doğmuş bebekler

 Dedeler ve nineler

 Babalar ve anneler 

 Hepsi saygıyı hak eder.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarıyla birlikte doğa gezisine çıkmaları ve karşılaştıkları bitki, hayvanları göz-
lemlemeleri ve onlara karşı nasıl saygılı davranılması gerektiğine dair konuşmaları istenir. 
Ayrıca ailelerden çocuklarıyla birlikte bir tohumu çimlendirmeleri ve bakımını yapmaları is-
tenebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta çiçeğin incelenmesi sırasında çiçeğe zarar vermemek şartıyla bütün çocukların çiçeğe 
dokunarak hissetmeleri sağlanır.

DEĞERLENDİRME

◆ Hoca öğrencilerinden ne istemiş?

◆ Çocuklardan biri neden üzgünmüş?

◆ Yeryüzünde insanlardan başka hangi canlılar yaratılmıştır?

◆ Çiçeğe dokununca ne hissettin?

◆ Bitkilere sevgimizi, saygımızı nasıl gösteririz?

◆ Bitkilerin ne gibi farklı özellikleri var?
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44. ETKİNLİK: SAYGI GÖSTER

5. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Kukla sahnesi, Karagöz ve Hacivat görselleri (Ek-8), 2 
adet pipet, çöp şiş ya da dil çubuğu, yapıştırıcı, bant 
ya da silikon, A4 kâğıdına çizilmiş ağaç dalları (Ek-9), 
parmak boya, kulak çöpü, faaliyet önlüğü

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Hacivat ve karagöz, kukla, sahne, gölge oyunu, görgü 
kuralı, kalp kırmak, saygı

KAZANIMLAR
◆ Görgü kurallarına uygun davranır.
◆ Çevresine karşı saygılı davranır.
◆ Ailesine karşı saygı gösterir.
◆ Arkadaşlarına karşı saygı gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Motor	Gelişimi
Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Etkinlikte kukla sahnesi ya da dikdörtgen kartondan oluşturulmuş sahne kullanılır. Buna imkân yoksa kukla-
lar sahnesiz oynatılır. Etkinlik öncesinde Ek-8’de yer alan Karagöz ve Hacivat figürleri kesilip dil çubuğu, çöp 
şiş yahut pipete yapıştırılır. Zilli def sesi efekti verilerek etkinliğe giriş yapılır.

Öğretici çocuklara bu etkinlikte Türk gölge oyunu karakterleri olan Karagöz Hacivat gösterisi yapacaklarını 
söyler. Çocukları rahat izleyebilecekleri uygun bir oturma düzenine alır.

Saygı	Göster

Hacivat: Yar bana bir eğlenceee! (Kendi kendine melodik konuşur, Karagöz sahnede değildir.) 

Karagöz: Neden uykusuz kaldın dün geceeee? (Sahneye gelir. Melodik bir dille) 

Hacivat: Ah, Karagöz’üm! İki gözüm, merhaba.

Karagöz: Sana da merhaba suda pişmiş balkabağı! (balkabağaaaa diye telaffuz edilir.)

Hacivat: Ama kalbimi kırıyorsun.

Karagöz: Neee! Kafanı mı kırıyorum?

Hacivat: Ne kafası efendim, kalbimi diyorum kalbimi!

Karagöz: Bak bu söz acıktırdı midemi.

Hacivat: Mide de nereden çıktı Karagöz’üm?

Karagöz: Kalp dedin ya. Midem aklıma geldi yahu.

Hacivat: Bir şeyi de doğru anla ya hû! Seni köftehor!

Karagöz: Neee? Köfte mi? Gelsin köfteler. Hani nerede? Çok da acıktım. Canım midem.

Hacivat: Yok efendim, lafın gelişi söyledim. Ne köftesi?

Karagöz: Sen beni kandırdın fındık faresiiii.

Hacivat: Bak şimdi de fare olduk. Kırılıyorum, üzülüyorum diyorum.

Karagöz: Neee, fındık mı kırıyoruz? Sen kır ben yiyeyim.
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Hacivat: Diyorum ki, kalp kırmamak lazım. Görgü kurallarına uymak lazım.

Karagöz: Hani nerede deli Kâzım?

Hacivat: Allah Allah! Hem beni üzersin, hem de yanlış anlarsın Karagöz’üm.

Karagöz: Sensin kel kafalı kara üzüm.

Hacivat: Yahu başı kel olmak suç mu?

Karagöz: Değil de, şeyy, komik oluyor.

Hacivat: İnsanın yüzüne böyle söylenmez ki. Kibarca, kırmadan söylenir.

Karagöz: Öyle mi yahu ben seni kırdım mı şimdi?

Hacivat: Kırdın ya.

Karagöz: Tamam, bir daha dikkat ederim.

Hacivat: İşte şimdi oldu, haydi anlaşalım.

Karagöz: Ne! Kırlarda mı dolaşalım? Bana uyar valla.

Hacivat: Tamam Karagöz’üm. Dolaşalım. (Yürüyüş yapar gibi ilerlerler.)

Hacivat: Yar bana bir eğlence medeeeet!

Karagöz: Geliyor kafana sepeeeet!

Hacivat: Hani anlaşmıştık? Neyse…. Haydi sen bana güzel bir dua et!

Karagöz: Allah hepimize versin selamet...

Değerlendirme soruları cevaplandıktan sonra çocuklar önlüklerini giyerler, “Renkli Ağaç” sanat etkinliğine 
geçilir. Öğretici fotokopi ile çoğalttığı Ek-9’da yer alan ağaç dalı sayfalarını çocuklara dağıtır. Parmak boya ve 
kulak çöpleri hazır edilir. Kulak çöpünü parmak boyaya batırıp ağacın çiçeklerinin yapılması istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocuklar isterse gölge oyunu tekrar edilebilir. Dileyen öğrenciler ellerine Karagöz-Hacivat 
kuklalarını alıp kendilerince konuşturabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Gölge oyunumuzdaki karakterlerin isimleri nedir?

◆ Karagöz’ü izlerken ne hissettin?

◆ Hacivat’ı izlerken ne hissettin?

◆ Gölge oyununda kimin kalbi kırıldı?

◆ Biri senin görünüşünle ilgili hoşlanmadığın bir şey söylese ne hissedersin?

◆ İnsanların kalbini kırmamak için ne yapmalıyız?

◆ Saygı ne demektir?

◆ Çevrende saygılı konuşan birini örnek verir misin?
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45. ETKİNLİK: ALIŞVERİŞTEYİZ

5. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun	ve	Drama

MATERYALLER
Pazar tezgâhı oluşturmak için sınıf içerisinde bulunan 
her türlü materyal

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Selam verme, Allah bereket versin, kolay gelsin, 
teşekkür ederim

KAZANIMLAR
◆ İnsanların birbirine ihtiyaç duyduklarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

   ◆ Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görev-
leri olduğunu açıklar

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çember zamanından sonra öğretici çocukları masalara alır. Öğretici çocuklara büyüyünce ne iş yapmak 
istediklerini sorar. Çocukların cevaplarını dinler. Öğretici “Çocuklar öğretmen, doktor, polis, itfaiyeci gibi 
bildiğimiz mesleklerin yanı sıra pek çok iş dalı vardır. Her insan büyüyünce bir meslek sahibi olur. Bir mes-
lek edinmek için o alanda uzman olmak ve eğitim almak gerekir. Mesela vinç operatörü olmak için vinç 
kullanmayı öğrenmek gerekir, aşçı olmak için yemek yapmayı bilmek gerekir, ambulans şoförü olmak için 
ambulansı sürmeyi öğrenmek gerekir. Çocuklar neden farklı farklı meslekler var?” diye sorduktan sonra 
öğretici cevapları dinler ve şöyle devam eder: “Hayatımızı sürdürmemiz için tüm bu işlerde çalışan insanlara 
ihtiyacımız var. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ustalar olmasa bozulan aletleri kim tamir edecek, çiftçiler 
olmasa meyve, sebzeleri kim yetiştirecek, işçiler olmasa oturduğumuz binaları kim inşa edecek. Bir kişi tek 
başına her işi yapamaz ama herkes bir işi yaparsa hayat kolaylaşır çocuklar. Şimdi sizinle tam da bu konu ile 
ilgili bir oyun oynayacağız. Sınıfımızda dükkanlar kurup alışveriş yapacağız.” 

Kursta bulunan yahut kolay tedarik edilebilecek malzemelerin satıldığı dükkânlar oluşturulur. Örneğin; bir 
masaya çeşitli oyuncaklar konup oyuncakçı yapılır, kalem, silgi, kitap, defter vb. malzemeler konur ve o masa 
kırtasiye yapılır, aynı şekilde bakkal, kuaför, ayakkabıcı gibi çeşitli dükkânlar oluşturulur. Çocuklara kura yönte-
miyle satıcı ya da müşteri gibi roller verilir. Her çocuğun bir vazife alması sağlanır ve dükkânlara gidip alışveriş 
yapması istenir. Çocukların doğaçlama davranışları gözlemlenir. Öğretici çocukların yanlarına giderek;

 ◆ Bir dükkâna girdiğimizde ne deriz?

 ◆ Satış yaparken nelere dikkat ederiz?

 ◆ Bir şey satın almak istediğimizde ne deriz?

gibi çeşitli sorularla etkinliği yönetir. Öğretici, “Tüm ihtiyaçlarımızı aldıysak artık evimize dönebiliriz” der ve 
oyunun değerlendirilmesine başlanır.

AİLE	KATILIMI

Ailelere çocukları ile alışverişe çıktıkları zaman çocuklarının alışverişte daha aktif olmaları, 
satıcılar ile diyalog kurmaları konusunda cesaretlendirmeleri istenebilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocuklar özgürce kendilerini ifade etmeleri için cesaretlendirilir. Oyun esnasında çekingen 
davranan çocuklara ısrar edilmez.

DEĞERLENDİRME

◆  Meslek sahibi olmak ne demektir?

◆  Nasıl meslek sahibi olunur?

◆  Sen hiç alışverişe gittin mi?

◆  Birisine ihtiyaç duymak ne demektir?

◆  Hiç birisinden yardım istedin mi?

◆  Senden yardım istenirse ne yaparsın?

◆  Alışveriş yaparken hangi kelimeleri kullanırız?
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46. ETKİNLİK: HALAT ÇEKME

5. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
İp veya halat, düdük

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
İş birliği, yardımlaşma

KAZANIMLAR
◆ İnsanların birbirine ihtiyaç duyduklarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
   ◆ Denge hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çocuklar bahçeye ya da oyun alanına alınır. Öğretici hep beraber halat çekme oyunu oynayacaklarını söyler. 
Ortaya bir çizgi çeker. Çocukları iki gruba ayırır. Bunu sağlamak için iki çocuk seçilir, “aldım verdim” tekerle-
mesiyle adımlama yapılır. Arkadaşının ayağına ilk değen, bir kişinin ismini söyler ve takımına alır. Sonra diğer 
çocuk bir isim söyler. Öğretici tüm çocukların iki gruptan birine dâhil olmalarını ister. Gruplar oluşunca da 
oyunu çocuklara anlatmaya başlar:

“Çocuklar, bu ipi iki takım, iki ucundan tutacak ve benim komutumla kendine doğru çekecek. Karşı takımın 
ortadaki çizgiden kendi tarafına geçmesini sağlayan takım, oyunu kazanmış olacak. Bu oyunda en önemli 
kural birlikte hareket etmektir çocuklar. Karşı takımı yenmeyi tek başımıza asla başaramayız ama güçlerimizi 
birleştirir, birlik olur ve yardımlaşırsak çok daha kolay başarabiliriz. ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var.’” der ve 
oyuna başlanır.

Oyunu başlatmak için bir düdük kullanılabilir. Oyun öğreticinin komutuyla başlar. Toplamda üç karşılaşma 
yapılır ve bu karşılaşmaların ikisini kazanan oyunun galibi olur.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıf mevcudu kalabalıksa sınıf baştan ikiye bölünüp iyi ayrı gruba oyun oynatılabilir. Kazan-
ma kaybetme vurgusu yerine iş birliği ve yardımlaşma vurgusu yapılır.
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DEĞERLENDİRME

◆  Tek başına bu oyunu oynayabilir misin?

◆  Arkadaşlarınla birlikte hareket edince ne hissettin?

◆  Takım olarak oynanan başka hangi oyunları biliyorsun?

◆  Hangi konularda yardıma ihtiyaç duyuyorsun?

◆  Sen hiç birisine yardım ettin mi?
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47. ETKİNLİK: FARKLIYIZ ZENGİNİZ

5. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama	ve	Türkçe

MATERYALLER SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yöre, bölge 
Zıt:	Farklı-benzer-aynı

KAZANIMLAR
◆ İnsanların farklı özellikleri olduğunu bilir.
◆ Farklılıklara saygı gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Farklılıklara saygı gösterir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici bu dramadan birkaç gün öncesinde sınıftan 4 çocuk seçer ve onlara Rizeli Fadime, Diyarbakırlı Vey-
sel, Aydınlı Mustafa Ali, Kayserili Zeynep rollerini verir. Bu çocuklara aldıkları rollerde söyleyecekleri sözleri 
bilgi notu hâlinde verip aileleri ile çalışmalarını ister.

Öğretici çember rutinini tamamladıktan sonra çocuklarla sohbet eder. Onlara ülkemizin adını sorar. Çocuk-
lardan gelen cevapları dinledikten sonra öğretici: “Çocuklar ülkemizde 7 farklı bölgemiz var. Bunlar Mar-
mara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Allah bu bölgelerimizin iklimlerini farklı farklı yaratmıştır. Her birinde farklı 
sebze ve meyveler yetişir. Her bölgenin farklı giyim şekli, farklı konuşma tarzı, farklı yemek alışkanlıkları 
vardır. Bu bölgelerdeki farklılıklar bizim için büyük bir zenginliktir. Tüm bu farklı özellikler için Allah’a şükret-
meliyiz. Şimdi ülkemizdeki bu bölgelerden Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde 
yaşayan 4 farklı çocuğu tanıyacağız.” der ve rolü olan çocukları tek tek çağırarak dramayı başlatır:

Birinci	Çocuk: “Merhaba arkadaşlar. Benim adım Fadime. 4 yaşındayım. Rize’de dedemin inşa ettiği ahşap 
bir evde dedem, ninem, annem, babam ve ben birlikte yaşıyoruz. Evimizin etrafında çay bahçelerimiz var. 
Babam İdris çayları toplarken ben de ona yardımcı olurum. Babam çayı toplarken Allah’ın bize verdiği bere-
ket için şükreder. Dedem ve ninem ile oyun oynamayı çok severim. Birlikte bazen beş taş bazen de fincanda 
yüzük saklama oynarız. Annem çok güzel yemekler yapar. Benim en sevdiğim yemekler kuymak, turşu ka-
vurması ve karalahana sarmasıdır.”

İkinci	Çocuk: “Merhaba arkadaşlar. Benim adım Veysel. 5 yaşındayım. Diyarbakır’da annem, babam, abla 
ve abilerimle taştan yapılmış bir evde yaşıyoruz. Evimiz Dicle Nehri’nin kenarındadır. Babam bakırcı ustası-
dır. Kardeşlerimle topaç çevirmece ve saklambaç oynarız. Abla ve abilerimle oyun oynamayı çok severim. 
Annemin yaptığı yemeklerden içli köfteyi çok severim. Yaptığında komşularımızı da davet eder hep beraber 
afiyetle yeriz.”

Üçüncü	Çocuk:	“Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa Ali. 5 yaşındayım. Aydın’da zeytin ve incir bah-
çelerinin içinde, bir köy evinde babaannem, annem, babam ve abimle beraber yaşıyoruz. Köyümüzün ya-
kınındaki denizde yazları abimle yüzmeyi çok severim. Bahçemizdeki incirleri yaz mevsiminde, zeytinleri 
ise sonbaharda toplarız. Topladığımız zeytinlerden zeytinyağı yaparız. Kahvaltıda bu yağı limon ve kekik ile 
tatlandırıp ekmeğimizi batırarak yemeyi çok severiz. Babaannemin söylediğine göre bu yaşa kadar sağlıklı 
yaşamasının sebebi zeytinyağını çokça tüketmesiymiş. Babaannem verdiği bu nimetler için Allah’a çokça 
şükreder.”

Dördüncü	Çocuk: “Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zeynep. 5 buçuk yaşındayım. Kayseri’de annem, ba-
bam, dedem ile birlikte yaşıyoruz. Evimiz Kapalıçarşı’ya çok yakın bir yerde. Babam Kapalıçarşı’da kuyumcu-
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da çalışıyor. Annem ise terzilik yapıyor. Çok güzel elbiseler dikiyor. Kayseri’de kış mevsiminde çok kar yağar. 
Kar yağdığında arkadaşlarımla sokaklarda kızak ile kaymayı çok severiz. Dedem Kıbrıs Savaşı gazisidir. Onun 
anlattığı savaş hatıralarını ailece dinlemeyi çok severiz. Annem mantı yaparken ona yardım ederim. Dedem 
mantıyı çok sever. Soğuk kış gecelerinde annemin yaptığı sıcak arabaşı çorbasını afiyetle içer ve Allah’a 
şükrederiz.”

Drama	bittikten	sonra	öğretici: “Çocuklar, arkadaşlarınız bu dramada bize Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
yaşayan çocukları tanıttı. Türkiyemizde bu çocuklar gibi farklı bölgelerde yaşayan, farklı şivelerle konuşan 
farklı yemek kültürüne sahip, farklı oyunlar oynayan binlerce çocuk var. Bu farklılıkların hepsi bizim zengin-
liğimizdir. Böyle güzel bir vatanda yaşadığımız için Allah’a şükretmeliyiz ve tüm bu farklılıklara saygı duy-
malıyız. Teşekkürümüzü barış içinde yaşayarak göstermeliyiz.” der. Çocuklardan dramaya katılmayanlardan 
da kendi yöreleri ile ilgili farklı özellikler varsa anlatmaları ya da arkadaşlarının anlattıkları yörelerle ilgili 
bildiklerini paylaşmalarına fırsat verilir.

AİLE	KATILIMI

Çocukların etkinlik gününde rollerini yapabilmeleri için evde aileleri tarafından çalıştırılma-
ları istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Etkinlik yedi bölgeyi kapsayacak şekilde düzenlenerek daha çok çocuğun katılımı sağlanabilir 
ya da görev dağılımı için çocuk seçerken her yöre için birden çok çocuk görevlendirilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Senin memleketin neresi?

◆  Memleketinin özelliklerini biliyor musun?

◆  Farklılıklara saygı duymak ne demektir?



120

48. ETKİNLİK: YÖRELERİMİZİ TANIYORUZ

5. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama	ve	Türkçe

MATERYALLER
Farklı yörelere ait eşya, nesne veya gıdalar 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yöresel, yöre 
Zıt: Farklı, benzer, aynı

KAZANIMLAR
◆ İnsanların farklı özellikleri olduğunu bilir.
◆ Farklılıklara saygı gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Farklı kültürel özellikleri açıklar.

ÖĞRENME	SÜRECİ	

Öğretici bahçede veya sınıfta düzenleyecekleri “Yörelerimizi Tanıyalım Şenliği” için öncesinde veliler ara-
sında bir görev dağılımı yapar. Velileri ülkemizin yedi bölgesini temsil edecek şekilde gruplara ayırır. Her 
veli grubu yer aldığı bölgeyi tanıtacak bir hazırlık yapar. Veliler kendi aralarında organize olarak yörelere ait 
giysi, ev eşyası, kültürel motifler taşıyan nesneler, bölgelerimizi tanıtacak gıdalar, yiyecekler ve benzeri ma-
teryalleri temin ederler. Etkinlik öncesinde öğretici bahçede veya sınıfta veli ve çocuklar ile iş birliği yaparak 
her bölge için bir bölüm hazırlar ve getirilen malzemeleri sergiler. Her veli grubu kendi bölgesinde yer alır. 

Öğretici çocuklara: “Çocuklar bir önceki etkinliğimizde ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan çocuklar bizle-
re kendilerinden bahsetmişlerdi. Dilerseniz şimdi ülkemizin yedi bölgesini yakından tanıyalım. Önce Mar-
mara Bölgemizle başlayalım.” diyerek çocuklar ile birlikte Marmara Bölgesi’ne ait materyallerin bulunduğu 
alana gider ve bölge ile ilgili bilgi verdikten sonra ailelerden getirdiği ürünleri anlatmalarını ister. Bu şekilde 
her bölge tanıtıldıktan sonra öğretici: “Çocuklar gördüğünüz gibi ülkemizin pek çok farklı özelliğe sahip 
yedi bölgesi ve her bölgemizin kendine ait birtakım özellikleri var. Bu özelliklerin birbirinden farklı olması 
ülkemizi daha da güzelleştiriyor. Bizler bu güzellikler için her zaman Rabbimize şükretmeli, ülkemizin farklı 
bölgelerinde doğmuş, yaşamış kardeşlerimizle tanışmalı, onlara saygı duymalı ve barış içinde yaşamalıyız.” 
der. Etkinlik sonrasında aileler ve çocuklar ile birlikte getirilen yiyecekler yenir. Yörelere ait farklı müzikler 
dinlenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Etkinlik yapılırken ailelerden getirilmesi istenilen malzeme çeşitliliğinde aşırıya gidilmemesi, 
getirilen yiyeceklerin çocukların sağlığına zarar verecek nitelikte olmamasına dikkat edilir.



48. ETKİNLİK: YÖRELERİMİZİ TANIYORUZ

5. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

121

DEĞERLENDİRME

◆  Ülkemizin farklı bölgelere sahip olduğunu biliyor muydun?

◆  Türkiye’de yaşamak sana ne hissettiriyor?

◆  Yedi bölgemizden en çok ilgini çeken hangi bölge oldu? Neden?

◆  Bölgelerin farklılıkları neler?

◆  Farklı insanlarla yaşamak nasıl bir duygu?
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49. ETKİNLİK: EZANI SAYGI İLE DİNLİYORUM

5. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe

MATERYALLER

Ezan ve diğer sesler için telefon ya da bilgisayar

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR

Ezan, Aziz Allah, Celle Celâluh

KAZANIMLAR
◆ Kur’an-ı Kerim’e ve ezana saygı gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Dil	Gelişimi
   ◆ Sesleri ayırt eder.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, çember ve cuma rutinlerini yaptıktan sonra öğrencileri masa başında toplar. Önce çeşitli kuş ses-
leri dinletir ve bu seslerin hangi kuş olabileceğini sorar. İkinci olarak çeşitli hayvan seslerini (koyun, inek, 
tavuk, aslan vb.) dinletir. Hangi hayvana ait olduklarını, daha önce duyup duymadıklarını sorar. Üçüncü ola-
rak ambulans, itfaiye ve polis arabalarının siren seslerini dinletip çocuklara sorular yöneltir ve bu sirenlerin 
hangi durumlarda çaldıklarını sorar. Çocuklardan gelen cevapları dinledikten sonra çok yavaş olmayan bir 
makamda güzel bir ezan sesini yüksek sesle açar.

Aziz Allah Celle Celâluh diyerek ezanı saygı ile dinler ve ezan cümlelerini tekrar eder sonrasında ezan duası 
yapar.

َلِة اْلَقٓائَِمِة، ِة، َوالّصَ ٓاّمَ ْعَوِة الّتَ ُهّمَ َرّبَ ٰهِذِه الّدَ اَلّلٰ
۪فيَعَة، َرَجَة الّرَ َدِن اْلَو۪سيلََة َواْلَف۪ضيلََة َوالّدَ ٰاِت ُمَحّمَ

َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموَدِن اّلَ۪ذي َوَعْدتَُه، اِّنََك َل ُتْخِلُف اْل۪ميَعاْد.
Çocuklara bu sesin ne olduğunu, ne zaman duyduğumuzu, ezan okunurken nasıl dinlememiz gerektiğini, 
ezan sesinin nereden geldiğini ve ezan okunduktan sonra ne yapılacağını sorar. Çocuklardan gelen cevapları 
dinledikten sonra ezan ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapar:

“Ezan, Müslümanlara namaz vaktinin geldiğini hatırlatan bir çağrıdır. Ezan sesini duyduğumuzda meşgul 
olduğumuz işi bırakıp ezanı dinlemeliyiz. Ezan okunurken onun cümlelerini içimizden tekrar etmeliyiz. Ezanı 
dinledikten sonra dua etmeliyiz. Ezan okunduktan sonra vakit namazımızı kılmalıyız.”

Daha sonra bir hikâye anlatacağını söyler. Portakalı soydum melodisi ile şu tekerlemeyi uygun hareketlerle 
destekleyerek okur.

 Oooo

 Duyunca ezan sesi, Kulak veririm hemen

 Bırakıp her işimi şşşttttttt, Saygıyla dinlerim ben

 Minareden gelir sesi, Müminlerin neşesi

 İlk okuyan sahâbî, Hazreti Bilal Habeşî

 Aziz Allah, Kerim Allah

 La ilahe illallah, Muhammed Resûlullah.
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İLK	EZAN

Çocuklar, biliyor musunuz, bundan yıllar yıllar önce, güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
zamanında saat henüz icat edilmemişken insanlar namaz vaktinin geldiğini kolayca anlayamıyorlarmış. Hem 
namaz vaktinin geldiğini bildirmek hem de diğer insanları da namaza davet etmek istiyorlarmış. Bunun için 
ne yapacakları konusunda düşünmüşler, taşınmışlar bir sürü fikir ortaya koymuşlar. Fakat bu fikirlerden 
hiçbiri tam çözüm olmamış. Daha sonra Peygamberimizin arkadaşlarından birisi gelip ezan okumayı teklif 
etmiş ve ezan cümlelerini söylemiş. Peygamber Efendimiz bu fikri çok beğenmiş ve sesi çok güzel olan arka-
daşı Bilal-ı Habeşî’ye ezan okumasını söylemiş. Bu sesi duyan Müslümanlar işte o günden beri namaz vakti 
geldiğinde hep ezan okumuş, ezanı duyan insanlar da hemen namaza koşmuş.

Hikâye bittikten sonra tekerleme tekrar edilerek, değerlendirme sorularına geçilir.

AİLE	KATILIMI

Ezan sözcükleri tekrar edilirken sözcükleri söylemekte zorlanan çocuklara ısrar edilmemeli, 
dikkatlice dinlemeleri sağlanmalıdır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta işitme problemi olan bir çocuk varsa; çocuk ses kaynağına yakın bir yere oturtulur ve 
anlamadığı yerler varsa tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Ezanı duyunca ne yapmalıyız?

◆  Ezan ne zaman okunur?

◆  Ezan cümlelerini daha önceden biliyor muydun?

◆  Ezanı ilk okuyan kimdir?

◆  Sen de ezan okumayı denemek ister misin?
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50. ETKİNLİK: TAHMİN ET

5. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
(Ek-10)

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Saygı

KAZANIMLAR
◆ Allah’a ve Peygamber’e olan saygısını gösterir.
◆ Kur’an-ı Kerim’e ve ezana saygı gösterir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici tüm çocukları yerde çember yaptıktan sonra bir oyun oynayacaklarını söyler. Öğretici, Ek-10’da yer 
alan görselleri hazırlar. “Çocuklar, bu kartlarda bizim için çok önemli olan, Müslümanların değer verdiği, 
saygı duyduğumuz bazı görseller var. Öncelikle ben sizlere bu kartları tanıtacağım.” der. Kartlarda; Allah 
(cc) lafzı, Muhammed (sas) lafzı, Kâbe-i Şerif, Kur’an-ı Kerim, cami görseli, namaz kılan bir insan görseli, 
önündeki yemekleri yemeyip ezan sesini bekleyen ve oruç tutan bir insan görseli, hayvanlar âlemini gös-
teren görsel, bitkiler âlemini gösteren bir görsel, dünya görseli, Türk bayrağı görseli... gibi değer verdiğimiz 
görseller vardır.

Aşağıdaki gibi kısa ve net ifadelerle kartları tanıtır.

“Bu kartta Rabbimiz Allah’ın (cc) ismi var. O’na saygı duyar, adı geçince Celle Celâluh deriz.”

“Bu kartta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in adı yazıyor. Onun adı anıldığında ise Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem deriz.”

“Bu kartta ne olabilir acaba? Bir ipucu vermemi ister misiniz? Rengi kırmızıdır, göklerde dalgalanır.” diyerek 
çocuklarda merak uyandırılır.

“Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu bir Türk bayrağı, bayrağımıza da saygı duyar, onu yerlere atmayız, en güzel 
şekilde muhafaza ederiz.”

“Bu karttaki görselde ne görüyorsunuz, sizce ne yapıyor olabilir?” diyerek meraklarını canlı tutar ve tüm 
kartları tanıtır, neden saygı duyduğumuzu anlatır.

Daha sonra her çocuğa bir kart düşecek şekilde kartları dağıtır. Kartları kapalı tutmalarını, kimseye göster-
memelerini söyler. Sayışma usulü ile ilk çocuk belirlenir. Çocuk kartında bulunan resmi farklı kelimelerle ve 
işaretlerle ipuçları vererek anlatmaya çalışır. Tüm çocuklara sıra geldikten sonra oyun tamamlanır. Oyunda 
anlatılan her görsele olan saygı ifadeleri de öğretici tarafından mutlaka kullanılır.

 ◆ Allah’a saygı duyar, onun bizlerden istemiş olduğu şeyleri yerine getiririz.

 ◆ Peygamber Efendimize saygı duyar, sünnetlerini yerine getiririz.

 ◆ Namaz kılana saygı duyar, önünden geçmeyiz, yanında yüksek sesle konuşmayız.

 ◆ Oruç tutan insana saygı duyar, onun yanında bir şey yiyip içmeyiz.

 ◆ Çevremizdeki hayvanlara, ağaçlara, bitkilere saygı duyar, onların yaşam alanlarını koruruz.

 ◆ Dünyamıza da saygı duyar, onu kirletmeyiz ve onu korumak için çeşitli tedbirler alırız.

 ◆ Kâbe-i Şerife saygı duyarız.
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 ◆ Kur'an-ı Kerim'e saygı duyar, okunduğunu duyduğumuzda sessizce dinleriz.

 ◆ Ezana saygı duyar, ezan sözcüklerini tekrar ederiz.

 ◆ Bayrağa saygı duyar, yerlere atmayız.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Görseller anlatılırken çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerine fırsat verilir, anlatmak-
ta zorlanmaları durumunda yardımcı olunur.

DEĞERLENDİRME

◆  Oyunumuzu beğendin mi?

◆  Sen hangi görseli anlattın?

◆  Görseli anlatırken zorlandın mı?

◆  Diğer varlıklara saygı göstermek nasıl olur?

◆  Resimlerde hangi görseller vardı?



6. HAFTA

PAYLAŞIYORUM, 
YARDIMLAŞIYORUM



KAZANIMLAR

1. Paylaşma ve yardım gerektiren durumların farkına varır.

2. Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bilir. 

3. Paylaşma ve yardımlaşmanın Allah’ın sevdiği 

davranışlardan olduğunun farkına varır.

4. Peygamberimizin yardımsever bir insan olduğunu bilir.

5. İhtiyacı olduğunda yardım ister.

6. Aile bireylerine yardım eder.

7. Arkadaşlarına yardım eder.

8. Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.

9. Yardımlaşma ve paylaşmaya istekli olur.
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51. ETKİNLİK: OYUNCAĞIM KURSUMDA

6. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Çocukların evlerinden getirecekleri oyuncaklar, müzik 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Paylaşmak, yardımlaşmak, oyun, oyuncak, 
Zıt:	Hızlı-yavaş

KAZANIMLAR
◆ Paylaşma ve yardımlaşma gerektiren durumların farkına varır.
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.

Motor	Gelişimi
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbet eder. Çocuklara paylaşmak, yardımlaşmak deyin-
ce akıllarına neler geldiğini sorar. Konuşmak isteyen çocukların görüşlerini açıklamalarına fırsat verir. Bazı 
örnekler vererek paylaşmak ile ilgili çocukları düşündürmeye çalışır. Mesela; Ramazan ayında iftarda ye-
meğimizi ikram ettiğimizde, hediyeleştiğimizde, sadaka verdiğimizde bütün bunların birer paylaşma örneği 
olduğunu söyler. Sevgili Peygamberimizin bu davranışlarda bulunmamızı bize tavsiye ettiğini hatırlatır. Bu 
davranışlarda bulunulduğunda insanların kendisini mutlu ve huzurlu hissettiğini söyler.

Öğretici çocuklardan evden getirdikleri oyuncaklarını ortaya bırakmalarını ister. Çocuklara biraz süre verir 
ve bu süre boyunca oyuncakları incelemelerini ister. İsterlerse oyuncaklarıyla tek başına oynayabilecekleri-
ni belirtir. Öğretici “Çocuklar şimdi sizinle birlikte oyuncaklarımızla eğlenceli bir oyun oynayacağız. Herkesin 
oyuncağı kendi önünde olacak. Müzik açacağız. Müzik çalarken herkes elindeki oyuncağı sağındaki arkada-
şına verecek. Böylece oyuncaklarımız elden ele gezecek. Müzik durduğunda kimin elinde hangi oyuncak 
kaldı ise o kişi oyuncakla müzik başlayana kadar oynayacak.” der.

Öğretici kendisi de kurstan bir oyuncak alarak etkinliğe katılır. Müzik başlatılır ve oyuncaklar elden ele ge-
zer. Müzik durduğunda hangi oyuncak kimin elinde kaldı ise müzik başlayana kadar (2 dakika) o oyuncakla 
oynar. Öğretici müziği hızlı-yavaş formunda açarak oyunu eğlenceli hâle getirebilir. Bu şekilde herkes kendi 
oyuncağını bir arkadaşıyla paylaşmış olur. Çocukların birbirlerine teşekkür etmeleri sağlanır. Öğretici de 
oyuncaklarını birbirleri ile paylaştıkları için çocuklara teşekkür eder.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarıyla birlikte seçtikleri oyuncağı arkadaşlarıyla paylaşmak üzere sınıfa gön-
dermeleri istenir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfa getirilecek oyuncakların zararsız ve sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Oyuncakların 
paylaşılması etkinliğine tüm çocukların katılması sağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME

◆  Paylaşmak ne demektir?

◆  Bugün sınıfa hangi oyuncağını getirdin?

◆  Bugünkü etkinlikte en çok hoşuna giden şey neydi?

◆  Biri seninle bir eşyasını paylaştığında ne hissediyorsun?

◆  Evinize bir arkadaşınız geldiğinde onunla oyuncaklarını paylaşır mısın?

◆  Biri seninle oyuncağını paylaşmazsa ne hissedersin?

◆  Arkadaşının oyuncağı ile oynarken ne hissettin?
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52. ETKİNLİK: ÇİLEĞİMİ PAYLAŞIYORUM

6. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Dil

MATERYALLER
Çocukların evden getirecekleri kuruyemiş 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Paylaşmak, yardımlaşmak, dua 
Miktar: Az-çok; Sayı: 1-2-3-4-5

KAZANIMLAR
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bilir.
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.

 Motor	Gelişimi
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, çocuklara “Parmak oyunu nedir, biliyor musunuz? Size bugün bir parmak oyunu öğreteceğim.” der. 
“Çileğimi Paylaşıyorum” adlı parmak oyununu çocuklarla oynamaya başlar.

 Daldan topladım beş çilek (beş parmak gösterilir.)

 Birisini aldı Zeynep

 Kaldı dört çilek (Dört parmak gösterilir.)

 Birisini aldı Yusuf

 Kaldı üç çilek (Üç parmak gösterilir.)

 Birisini aldı Kübra

 Kaldı iki çilek (İki parmak gösterilir.)

 Birisini aldı Mehmet

 Kaldı bir çilek (Bir parmak gösterilir.)

 O da bütün çocuklara (İki el ile bütün çocuklar gösterilir.)

 Çilekleri yıkayalım (Yıkama hareketi yapılır.)

 Afiyetle yiyelim (İki eller ağıza götürülerek yeme hareketi yapılır.)

Öğretici parmak oyununu bütün çocukların ismi geçecek şekilde tekrar eder.

Öğretici çocuklara; “Siz olsaydınız arkadaşlarınızla neyi paylaşmak isterdiniz? Ona göre parmak oyunumuzu 
değiştirerek yapabilirsiniz.” der. İsteyen çocukların parmak oyununu yapmalarına fırsat verir. Öğretici, “Ço-
cuklar şimdi sizinle şarkı söyleyeceğiz.” der ve şarkıyı önce kendisi söyler. Sonra çocuklarla birlikte tekrar 
eder.
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	 PAYLAŞ

 Bir elmanın yarısı

 Bazen olur daha azı

 Hiç üzülme bu az diye

 Paylaşmak güzel hediye

 Paylaşırsan çoğalır

 Kalbe sevgi yayılır

 Yüzler güler birlikte

 Kardeşiz biz el ele

 Bir küçücük oyuncak

 Sevgi dolu bir kucak

 Hiç üzülme bu az diye

 Paylaşmak güzel hediye

 

 Paylaşırsan çoğalır

 Kalbe sevgi yayılır

 Yüzler güler birlikte

 Kardeşiz biz el ele

Öğretici bir gün öncesinden çocuklardan istediği kuruyemişleri ve parmak oyununda geçen meyvelerden 
herhangi birini çocuklara ikram eder. Çocuklar ellerini yıkar. Kuruyemişler ve meyve besmele çekilerek ye-
nir. Dua yapılır. Öğretici paylaşmanın insanı mutlu hissettirdiğini söyler.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Parmak oyunundaki canlandırmalar yapılırken çocukların dikkatinin sürekli canlı tutulması 
için ses tonunda iniş çıkışlar yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Parmak oyununu sevdin mi?

◆  Paylaşmak deyince aklına neler gelir?

◆  Sen en çok kiminle, neyi paylaşırsın?

◆  Neyi paylaştığında mutlu olursun?
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53. ETKİNLİK: HAYDİ PİKNİĞE

6. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama

MATERYALLER
Piknik için yiyecek ve içecek, büyük karton, renkli 
kalemler

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sahâbe, suffe 

KAZANIMLAR
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bilir.
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varır.
◆ Peygamberimizin yardımsever bir insan olduğunu bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade 
eder.
    

Öz	Bakım	Becerileri
   ◆ Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
   ◆ Yeterli ve dengeli beslenir.
   ◆ Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve ge-
reçleri kullanır.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici bir gün önceden velilerle iletişime geçerek çocuklarla sınıfta piknik yapacaklarını söyler. Velilerden 
tek çeşit, az miktarda ve sağlıklı ikramlıklar hazırlamalarını ister. Öğretici her veliden sınıf mevcuduna göre 
paylaştırabileceği şekilde de ikram isteyebilir. (Bir poğaçayı 2 veya 3 parçaya bölecek şekilde isteyebilir.)

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbete devam eder. Bugün hep birlikte çok güzel bir 
piknik yapacağız. Ama önce size Peygamber Efendimiz’in (sas) bir anısını anlatmak istiyorum der ve anlat-
maya başlar.

Bir	Bardak	Sütün	Bereketi

Ebû Hüreyre adında bir sahâbe varmış. Bu arada sahabe Peygamberimizi görüp seven kişilere denir. Ebû Hü-
reyre’nin kimsesi yokmuş. Ama Peygamberimiz’in (sas) yakın arkadaşlarındanmış. Bir gün Ebû Hüreyre’nin 
karnı çok acıkmış. Yol kenarında oturayım da buradan geçen biri beni evine götürüp karnımı doyurur belki 
diye düşünmüş. Birkaç kişi yoldan geçmiş ama onu davet eden ya da halini soran olmamış. Sonra yoldan 
Peygamber Efendimiz (sas) geçmiş. Ebû Hüreyre’yi görünce onun aç olduğunu anlamış ve yanına çağırıp 
evine götürmüş.

Ebû Hüreyre içeride bir kap süt olduğunu görmüş. Aslında bu süt de Peygamberimize başkasından hediyey-
miş. Peygamberimiz Ebû Hüreyre’den Suffe’de bulunan misafirleri de çağırmasını istemiş. Ebû Hüreyre bu 
kadar süt hepimize yeter mi acaba diye düşünmüş. Ama Peygamberimizin ricasına karşı gelmek olmazmış. 
Hemen gidip diğer misafirleri Peygamberimizin evine davet etmiş. Bütün misafirler Peygamberimizin evine 
gelmişler. Ebû Hüreyre kasedeki sütü herkese dağıtmış. Kendisi de sütten doyuncaya kadar içmiş. Kasede 
biraz süt kalmış onu da Peygamberimiz içmiş. Bir kase süt bütün misafirlere yetmiş. (Buhârî, Rikâk, 17)

Hikâyeyi bitirdikten sonra öğretici “Peygamber Efendimizin anısında olduğu gibi yiyecek ve içeceğimiz pay-
laştıkça çoğalır çocuklar. Şimdi biz de evden getirdiklerimizi paylaşarak pikniğimizi yapalım.” der ve önce 
birlikte ellerini yıkamalarını ve sonrasında çocuklardan evden getirdikleri ikramları ister. Eğer mümkünse 
bahçeye çıkarak hep birlikte sofra kurarlar. Piknik bittikten sonra çocuklarla çember yaparak aşağıdaki gibi 
slogan cümlelerle çocuklarda farkındalık oluşturur. Daha sonra çocuklarla slogan bulup bu sloganı herkesin 
göreceği büyüklükte bir kağıda yazar. Buldukları sloganı çocuklarla birkaç defa tekrar eder. Sloganları kar-
tonlara yazarak etrafına çocuklardan resim yapması istenir ve afişler sınıfa asılıp zaman zaman tekrar edilir.
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 Yiyeceğimiz paylaşarak çoğalır.

 Paylaşmak güzeldir.

 Paylaş yiyeceğini, sevindir kardeşini.

 Paylaş, kardeşinle yakınlaş.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarıyla birlikte ormanda piknik yaparak ardından çevre temizliği yapmaları 
istenebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Peygamber Efendimiz’in (sas) anısı anlatılırken çocukların dikkatini canlı tutmak için ses to-
nunda iniş çıkışlar yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Peygamberimizin anısını dinlerken neler hissettin?

◆  Yiyeceğini paylaşmak sana ne hissettirdi?

◆  Paylaşamayacağın şeyler var mı? Neler?

◆  Yiyeceklerimizi kimlerle paylaşabiliriz?
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54. ETKİNLİK: YARDIMLAŞMAK NE GÜZEL

6. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Su dolu bir kap, boş bir kap, karton ya da plastik bardak

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Miktar: Boş-dolu

KAZANIMLAR
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bilir.
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
 

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklarla çember yaparak kısa bir sohbet eder. Bu sohbette yardımlaşmanın öneminden bahse-
der. “Çocuklar, siz hiç bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünü duydunuz mu?” der.

“Tek elinizle alkış yapmaya çalışın bakalım oluyor mu? Hep birlikte deneyelim.” der ve tek elle alkış yapma-
ya çalışırlar. “Şimdi de iki elinizle alkış yapın bakalım.” der ve hep beraber alkış yaparlar. Bunu birbirlerinin 
elleriyle “çak bakalım” şeklinde de yapabilirler. “Gördünüz mü bir elin nesi var iki elin sesi var.” der ve oyunu 
anlatmaya başlar.

“Şimdi birlikte bir oyun oynayacağız. Bu oyunun püf noktası yardımlaşma.” der ve çocukları iki gruba ayırır. 
Tren şeklinde birbirlerine yakın olarak çocukları yere oturtur. En öndeki çocuğun önüne su dolu bir kap, en 
arkadaki çocuğun arkasına da boş bir kap koyar. Koyulan kapların ağızlarının geniş olmasına dikkat edilir. 
En öndeki çocuğun eline bir bardak verir. Su dolu kaptan bardakla su alıp, su dolu bardağı başlarında tutup 
arkadaki arkadaşının bardağı alacağını ve en sondaki kişiye kadar bunun bu şekilde devam edeceğini söyler. 
En arkadaki kişinin de su dolu bardağı arkasındaki kaba dönmeden boşaltması gerektiğini söyler. En öndeki 
çocuğun önündeki kaptaki su bitinceye kadar oyun devam eder. Öğretici oyunu su ile oynatamayacak olur-
sa su yerine artık kağıt parçalarını küçük küçük keserek kullanabilir. Kaplara su yerine bu kağıt parçalarını 
doldurur.

Oyundan sonra çocuklarla oyun hakkında konuşulur. “Çocuklar sizce tek bir kişi suyu bir kaptan diğerine 
boşaltmaya çalışsaydı ne olurdu? İş birliği ile yapılan işlerin sonucunda sizce ne olur?” gibi sorularla sohbet 
edilerek etkinlik tamamlanır.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Oyunda çok hareketli ve kontrolü zor çocuklar varsa bu çocuklar sıranın sonuna yani suyu 
kaba boşaltan çocuk olarak görevlendirilerek suyu yere dökmeleri önlenmiş olur.
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DEĞERLENDİRME

◆  Oyun oynarken zorlandığın yerler oldu mu?

◆  Oyunda seni en çok ne eğlendirdi?

◆  En çok hangi durumlarda yardım istersin?

◆  İnsanlar neden yardımlaşır?
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55. ETKİNLİK: KÖSTEBEK KÖSTİ VE AİLESİ

6. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Hikâye	ve	Sanat

MATERYALLER
Boya kalemleri, yardımlaşma çizelgesi (Ek-11) 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yardımlaşma, dayanışma, aile 
Duyu: Sıcak-soğuk

KAZANIMLAR
◆ Paylaşma ve yardım gerektiren durumların farkına varır.
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bilir.
◆ Aile bireylerine yardım eder.
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklara bir hikâye anlatacağını söyler. Hikâyenin sonunda sizlerle 
çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız diyerek aşağıdaki hikâyeyi anlatmaya başlar. Öğretici hikâyeyi anlatırken 
etkileşimli hikâye metodunu kullanarak çocukları anlatıma dâhil eder. Örneğin rüzgâr uğul uğul eserken 
dedikten sonra çocuklardan rüzgâr sesi çıkarmalarını ister. Zavallı ağaçlar birer birer sarararak yapraklarını 
dökmeye başlamış derken çocuklardan ağaç taklidi yapmalarını ister. Sincaplar daldan dala atlayarak der-
ken çocuklardan zıplamalarını ister.

KÖSTEBEK	KÖSTİ	VE	AİLESİ

Bir varmış bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Koca koca ağaçların bulutlara uzandığı, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü 
bir orman varmış. Bu ormandaki tüm hayvanlar huzur ve mutlulukla yaşarken ilkbahar gitmiş, yaz gelmiş, 
yaz gitmiş, sonbahar gelmiş rüzgâr uğul uğul esmiş. Zavallı ağaçlar birer birer sarararak yapraklarını dökme-
ye başlamış. Nemli bulutlar soğuya soğuya ilerlemiş. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ormandaki tüm 
hayvanları bir telaş almış, leylekler sıcak ülkelere göç etmeye başlarken ayılar kuytu bir köşe bulup kış uyku-
suna hazırlanıyormuş. Sincaplar daldan dala atlayarak yavruları için yiyecek biriktiriyormuş. Anne köstebek 
soğuk kış gecelerini ailecek geçirebilecekleri yeni ve sımsıcak bir yuva için toprağı derince kazarken baba 
köstebek var gücüyle yiyecek arıyor bulduğu yiyecekleri yuvanın girişine taşıyormuş. Kış hazırlıkları tüm hı-
zıyla böyle devam ederken Köstebek Kösti ve kardeşleri de neşe içinde oradan oraya koşup oynuyorlarmış. 
Derken o da ne! Köstebek Kösti bir ses duymuş bu ses anne köstebeğin sesiymiş ve hemen yuvaya doğru 
koşmaya başlamış bir de  ne görsün kocaman bir kaya parçası anne köstebeğin yuvayı kazmasına engel 
oluyormuş. Anne köstebek kayayı kaldırmak için çalışıyor çabalıyor ama bir türlü başaramıyormuş. Olup bi-
tenleri gören Köstebek Kösti hızla koşarak “Annemize yardım etmeliyiz.” diyerek kardeşlerine haber vermiş. 
Yavru köstebeklerin yardıma geldiğini gören anne köstebek çok mutlu olmuş ve kaya parçasını hep birlikte 
kaldırmayı denemişler. Fakat kaya parçası bir türlü yerinden kalkmıyormuş. Tam bu sırada baba köstebek 
imdada yetişmiş ve “Bir iki üç deyince tüm gücümüzle kayayı ittirelim.” demiş. Baba köstebeğin “üüüüüüç” 
demesiyle tüm aile var gücüyle kayayı itmeye başlamış. Sonunda kayayı bulunduğu yerden çıkarmayı başar-
mışlar ve yuvarlaya yuvarlaya yuvanın girişinden dışarı atmışlar. Bu sayede anne köstebek yuvayı kazmayı 
tamamlayabilmiş. Baba köstebek ve yavrular da yiyecekleri bir bir yuvaya taşımışlar. Sımsıcak yuvaları artık 
soğuk kış günleri için hazırmış.
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Hikâye bittikten sonra çocuklara aşağıdaki soruları sorarak hikâye değerlendirilir.

Köstebek Kösti oyun oynarken kimin sesini duydu?

Anne köstebeğin sesini duyunca ne yaptı?

Anne köstebek yavrularının yardıma geldiğini görünce neler hissetti?

Köstebek Kösti ve ailesi taşı nasıl kaldırdılar?

Değerlendirmenin ardından öğretici çocuklardan boya kalemlerini çıkarmalarını ister. Ek-11’de verilen çizel-
geyi sınıf mevcudu kadar çoğaltarak çocuklara dağıtır. Ardından “Sizce ailemize nasıl yardım edebiliriz? Oda-
mızda, mutfakta, salonda ailemizle nasıl yardımlaşırız?” şeklinde sorular sorar. Çocuklardan gelen cevaplar 
değerlendirilir. Şimdi hep birlikte bu konuştuklarımızı çizelgedeki boşluklara resmedelim diyerek çocukları 
düşündükleri şeyi resmetmeye teşvik eder.

Çocuklar resim yaparken yardımlaşma konulu şarkılar dinlettirilebilir. Tüm çocukların resmi bitirmesi bekle-
nir. Resimler incelendikten sonra değerlendirme aşamasına geçilir.

AİLE	KATILIMI

Derste hazırlanan yardımlaşma çizelgesi hakkında ailelere bilgi verilerek çocukların ev işle-
rinde yardım etmeleri sağlanır. Ailede çocukların yaşına ve becerisine göre yapılacak görev 
paylaşımı ile yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi sağlanabilir. Örneğin market alışverişi, sof-
ra hazırlama, evcil hayvan bakımı vb. olabilir. Çocukları yardımlaşmaya teşvik ederek onların 
çizelgeyi uygun bir şekilde doldurmalarına yardımcı olmaları istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Evde en çok kime yardım ediyorsun?

◆  Ailene nasıl yardım ediyorsun?

◆  Evde hangi konularda ailenden yardım istiyorsun?

◆  Anne, babana, kardeşlerine yardım ettiğinde neler hissediyorsun?

◆  Aile bireylerinden biri sana yardım ettiğinde neler hissediyorsun?

◆  Etkinliği yaparken neler hissettin?
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56. ETKİNLİK: AYAKKABI SAKLAMACA

6. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Ayakkabı/terlik, kutu/poşet 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Yardımlaşma, dayanışma 
Zıt: Benzer-farklı-aynı; uzak-yakın; 
Miktar: Tek-çift; Duyu: Sıcak-soğuk; 
Yön: Ön-arka; önünde-arkasında-yanında; yukarı-aşağı

KAZANIMLAR
◆ Paylaşma ve yardım gerektiren durumların farkına varır.
◆ Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bilir.
◆ İhtiyacı olduğunda yardım ister.
◆ Arkadaşlarına yardım eder.
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.
◆ Yardımlaşma ve paylaşmaya istekli olur.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Denge hareketleri yapar.
Öz	Bakım	Becerileri
   ◆ Giyinme ile ilgili işleri yapar.
 
 

ÖĞRENME	SÜRECİ

Bu oyun sınıf ortamında oynatılacaksa öğretici, bir gün önce sınıftaki tüm çocukların ev ayakkabısı veya 
terliğinin olup olmadığını kontrol ederek eksik varsa velilerden ister.

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklara “Ayakkabı Saklamaca” oyunu oynayacaklarını söyler. 
Oyunun kuralları ve nasıl oynanacağı hakkında kısaca bilgi verir. Ardından sayışma yoluyla veya gönüllülük 
esasına göre ebe seçimi gerçekleştirilir. Öğretici sınıfın/bahçenin ortasına boş bir kutu/poşet yerleştirir. 
Bütün çocuklardan ayakkabı veya terliklerinden birini kutuya koymalarını ister. Çocuklar koyduktan sonra 
öğretici ebe hariç tüm çocukların arkalarını dönmeleri için yönerge verir. Çocuklar arkasını dönünce ebe 
olan çocuktan ayakkabıları alarak sınıf içerisinde çeşitli yerlere saklamasını ister. Ebe tüm ayakkabıları sak-
layana kadar çocukların arkası dönük bir şekilde ebeyi beklemeleri sağlanır. Bu esnada öğretici çocuklara 
ayakkabılarınızı ararken arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz ve arkadaşlarınızın ayakkabısını bulmasına 
yardım edebilirsiniz şeklinde yönerge vererek çocukları yardım istemeye ve yardım etmeye teşvik eder. Ebe 
bütün ayakkabıları sakladıktan sonra çocuklar tek ayak üzerinde zıplayarak ayakkabılarını bulmaya çalışır. 
Ayakkabısını bulan çocuk ayakkabısını giyerek arkadaşlarına yardım eder. Bu oyunda en çok arkadaşına 
yardım eden çocuk ikinci ebe olarak seçilir. Oyun bu şekilde devam eder. Oyun bitince öğretici çocuklardan 
ayakkabılarını giymelerini ister.

Bu oyun sınıfta bulunan çocukların yaş aralığı ve bilişsel düzeyleri göz önünde bulundurularak kolaylaştırılıp 
zorlaştırılabilir. Örneğin:
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Alternatif	(Küçük	Yaş	Gruplarına	Yönelik): Öğretici çocuklara sıcak soğuk oynayacaklarını söyleyerek oyu-
nun kurallarını anlatır. Çocuklar arasından sayışmaca ile bir ebe ve saklamak için bir nesne seçilir. Ebe oyun 
alanının dışına çıkarılır. Diğer çocuklarla birlikte bu nesne saklanır. Ebeye görevinin bu nesneyi bulmak ol-
duğu hatırlatılır. Çocuklar, ebe nesneye yaklaştığında “sıcak” nesneden uzaklaştığında ise “soğuk” diyerek 
yönlendirirler. Ebe nesneyi bulunca kendi istediği birisini ebe seçer. Ebe olan oyuncuya nesneyi ararken ar-
kadaşlarından yardım isteyebileceği hatırlatılır. Diğer çocukların da arkadaşlarına yardım etmesi konusunda 
yönerge verilerek çocuklar yardım istemeye ve yardım etmeye teşvik edilir. Oyun çocukların ilgisi doğrultu-
sunda bu şekilde devam eder. Oyun ebeye belli bir süre verilerek veya aynı anda saklanan nesnelerin sayısı 
arttırılarak oynanabilir.

Alternatif	 (Büyük	Yaş	Gruplarına	Yönelik): Öğretici “Bil Bakalım Kim” oyunu oynayacaklarını söyleyerek 
oyunun kurallarını anlatır. Çocuklar arasından sayışmaca ile bir ebe seçilir. Ebe oyun alanının dışına çıkarılır. 
Diğer çocuklarla birlikte ebenin bulması için bir kişi belirlenir. Ebeye görevinin seçilen kişiyi arkadaşlarından 
yardım alarak bulmak olduğu hatırlatılır. Ebe oyun alanına girdiğinde arkadaşlarından yardım alarak seçilen 
kişiyi bulmaya çalışır. (Örneğin, gözü ne renk, saçları nasıl? vb. sorular sorar.) Arkadaşları ebeyi soruları doğ-
rultusunda yönlendirirler. Ebe seçilen kişiyi bulunca kendi istediği birisini ebe seçer. Oyun çocukların ilgisi 
doğrultusunda bu şekilde devam eder.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çocuklar arasında özel gereksinimli çocuk varsa yönergeler onun da anlayacağı şekilde kısa 
ve net bir biçimde tekrar edilir. Çocuklar arasında içe kapanık ve diğerlerine göre daha çekin-
gen olanlar sıra geldiğinde cesaretlendirilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Oyun oynarken kimlerden yardım istedin?

◆  Oyun oynarken kaç kez arkadaşına yardım ettin?

◆  Başkalarından yardım isterken ne söylersin?

◆  Sana yardım eden kişiye ne söylersin?

◆  Başkalarının yardımına ne zaman ihtiyaç duyarsın?

◆  Oyunu oynarken neler hissettin?
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57. ETKİNLİK: İMECE MİMECE

6. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Hikâye	ve	Drama

MATERYALLER
Karton bardaklar (10-15 adet), tepsi, drama için 
mümkünse büyük tencere, kova, büyük tahta kaşık, 
süzgeç, kavanozlar

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR

İmece, pekmez 

KAZANIMLAR
◆ Arkadaşlarına yardım eder.
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
   ◆ Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici önceden karton bardakları hazırlar ve her birine yüzler çizerek bardakları sevimli hâle getirir. Çem-
ber saati yapıldıktan sonra, çocuklar sınıfın veya bahçenin uygun alanına gelirler ve çember oluşturup otu-
rurlar.

Öğretici “Çocuklar birisine yardım etmeyi sever misiniz?” diye sorar ve cevabını aldığı her çocuğa birer adet 
karton bardak verir. Kendisinde de bir adet bardak bulunur.

Öğretici “Bazen bir zorlukla karşılaştığımız zaman tek başımıza o işi yapmakta zorlanınca başka insanlardan 
yardım isteyebiliriz. Yardımsever insanlar bize yardım edince hep beraber çok kolaylıkla işi hallederiz. İşte 
buna imece denir.” der.

Öğretici karton bardağı ortaya koyar. Önceden hazırladığı taşı veya ağır cismi bardağın önüne koyar. “İşte bu 
arkadaşımızın ismi Mimece.” diyerek karton bardağı gösterir. “Mimece güzel mi güzel bir köyde yaşarmış. 
Lakin bu köyün ne bir ismi varmış ne de düzgün bir yolu. Mimece dert edinmiş bunu kendine, düşmüş yolla-
ra. Şehre gideyim de akıl danışayım insanlara, elbet bir isim söylerler bana demiş. Az gitmiş uz gitmiş, şehre 
varmış, dönmüş dolaşmış, sormuş soruşturmuş ama bir isim bulamamış. Yapacak bir şey yok deyip köyüne 
geri dönerken bir de ne görsün köyün girişini kocaman bir taş kapatmış. Mimece taşı ittirmiş ama ne yapsa 
nafile. Yerinden bile kıpırdatamamış. Hatta taşın altında kalıp ezilme tehlikesiyle karşılaşmış.”

Öğretici hikâyeyi anlatırken karton bardağı sanki taşı ittiriyormuş gibi canlandırır hatta taşı veya ağır olan 
cismi bardağın üzerine doğru koyup biraz bastırır ve karton bardak hafif yamultulabilir. (Çocuklar karakterle 
bağ kuracağı için tamamen zarar verecek şekilde ezmemek gerekir.)

Öğretici hikâyeye devam eder. “Bizim Mimece anlamış taşı kaldıramayacağını şimdi ne yapsın? Bakınmış 
etrafına. Yardım isteyebileceği birileri var mı acaba? diye uzaklara bakarken, kendisine doğru yaklaşan bir 
grup arkadaşını görmüş.”

Öğretici “Çocuklar haydi ellerinizdeki bardaklar Mimece’nin arkadaşları olsun. Mimece’ye doğru gelin baka-
lım.” diyerek canlandırma yapmalarını ister.

Öğretici devam eder. “Ah ne sevinmiş bizim Mimece. Arkadaşlarına derdini anlatınca e hadi ne duruyoruz 
imece usulü yardım edelim o zaman, birlikten kuvvet doğar. Birbirine yardım edenler oldukça çözülmeyecek 
sorun yoktur deyip başlamışlar hep beraber taşı itmeye.”

Öğretici tüm bardakları birbirine yakınlaştırır ve üzerine bir tepsi koyarak ağır cismi tepsinin üzerine koyar.
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Öğretici devam eder. “Mimece ve arkadaşları taşı üstünde taşımalarına rağmen taş onlara hiç zarar verme-
miş, öyle güçlü olmuşlar ki taşı kolayca yerinden oynatıp yolun kenarına taşımışlar. İşte o zaman bir karara 
varmışlar, köyün girişine bir tabela asmışlar. Tabelaya da “İMECE KÖYÜ” yazmışlar. Velhasıl yardımlaşmanın 
gücüyle çözülemeyecek sorun yoktur deyip köylerinde mutlu mesut yaşamışlar.”

Öğretici, “Çocuklar şimdi imece yapma sırası bizde, köyde olduğumuzu hayal edelim ve köyün üzümleri ol-
gunlaştı artık toplanması ve pekmez olması lazım. Haydi iki gruba ayrılalım. Bu gruptaki köylülerin ismi ‘Aşa-
ğı Köy’ bu gruptaki köylülerin ismi ‘Yukarı Köy’ olsun ve köyler arasında imece usulü yardımlaşma yapalım.” 
der. Çocuklar iki gruba ayrılır ve Aşağı Köy, üzümleri toplamaya başlar. “Ooo bu kadar üzümü toplamak çok 
zaman alacak. Yukarı Köy yardımınıza ihtiyacımız var haydi gelin bize yardım edin.” der ve çocuklar yardıma 
gelir hep beraber üzümleri toplarlar.

Öğretici “Hep beraber toplayınca ne kadar da çabuk toplandı üzümler. Hep birlikte harika işler yapıyoruz, 
köy sakinleri yoruldu biraz dinlenelim.” der.

Öğretici “Yukarı Köy kalkın çok işimiz var. Üzümlerin suyunu sıkmamız lazım, hemen kova ve süzgeç getirin, 
şimdide üzümleri getirin, üzümleri ellerinizle sıkmaya başlayın. (Elleriyle sıkma hareketi yapılır.) Oooo daha 
çok işimiz var, bitmeyecek bu iş en iyisi Aşağı Köy’ü çağıralım. Aşağı Köy yardımınıza ihtiyacımız var. Bize 
yardıma gelir misiniz? Haydi üzümleri sıkmamıza yardım edin.” der. Hep beraber bir süre sıkarlar.

Öğretici “Ne kadar da çabuk bitti işimiz. İki köy birleşince işimiz çok kolay oldu.” der.

“Haydi şimdi üzüm suyunu sıktığımız kovaları alalım, o çok ağırmış kaldıramıyorum kovayı. (Çocukları yar-
dıma çağırır.) Teşekkür ederim çocuklar. Şimdi bize kocaman bir kazan lazım, lakin bizim köyde kazan yok, 
Aşağı Köy kesin siz de vardır, bizimle paylaşır mısınız? (Çocuklar köye gidip getirirler.) Çok teşekkür ederiz, 
haydi şimdi tekrar işe koyulalım. Ateş yakalım. Kazanı üstüne koyalım, üzüm suyunu kazana dökelim ve 
hep beraber kocaman bir kaşıkla karıştırıp pişmesini bekleyelim. Biraz sabırla beklememiz lazım, aa bakın 
üzüm suyu koyulaşmaya başladı biraz daha pişirelim, evet sonunda oldu pekmezimiz. Hımmm çok lezzetli 
görünüyor, yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi herkes eline bir kavanoz alsın ve sıraya girsin, hepinize pay-
laştıracağım. (Kavanozlara koyuyormuş gibi canlandırılır.) Hepimize afiyet olsun, hep beraber birlik olunca 
harika bir iş çıkardık. Bundan sonra ne zaman yardıma ihtiyaç olursa iki köyün birbirini çağırması yeterli.” 
deyip pekmezi yiyormuş gibi yapılıp etkinlik bitirilir.

AİLE	KATILIMI

Aileden akşam yemeği için sofra hazırlanırken çocuklar ile beraber hazırlamaları istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Hikâyedeki canlandırmalar yapılırken çocukların dikkatinin sürekli canlı tutulması için ses 
tonunda iniş çıkışlar yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆  İmece Mimece hikâyesini sevdin mi?

◆  Bir işte zorlanınca yardım ister misin?

◆  Hiç pekmez yedin mi?

◆  Pekmezi sever misin?

◆  Pekmez yaptığımız gibi başka hangi işleri imece üsulu yapmak gerekir?
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58. ETKİNLİK: YARDIMLAŞAN KERVANIMIZ

6. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat

MATERYALLER
Deve resmi görseli (Ek-12), çeşitli renklerde atık karton 
ve materyaller, craft kağıdı veya büyük boy karton (craft 
kağıdı veya karton uzunlamasına ikiye bölünecek), 
makas, boya, yapıştırıcı

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Kervan, heybe, hicret, yük 
Miktar: Ağır-hafif 

KAZANIMLAR
◆ Arkadaşlarına yardım eder.
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.

 Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici önceden Ek-12’de yer alan deve resmi görsellerinin çıktılarını çocuk sayısınca alır, atık kartonlar, 
kağıtlardan çeşitli ve gerekli materyalleri hazırlar. Etkinlik için çocukları masalara alır. Öğretici “Çocuklar 
kervan ne demek bilen var mı?” diye sorarak cevaplarını dinler. “Kervan demek çok sayıda devenin çok fazla 
yükü birbiri arkasınca taşımasıdır. Peki sizce bu kadar yükü neden çok sayıda deve taşıyor? Bir tane deve 
taşısaydı ne olurdu?” diye sorarak cevapları dinler.

“Evet çocuklar aynı bizim imece usulü yaptığımız gibi hayvanlar da imece yaparak ağır yükleri paylaşarak 
heybesinde taşırlar. Düşünsenize burada bir sürü yük olsa bir deve bunların hepsini nasıl taşıyabilir? Ayrıca 
Peygamber Efendimiz hayvanlara çok ağır yükler yükleyip onları zor durumda bırakmayın demiştir.” der.

Öğretici atık materyalleri ortaya koyarak “O hâlde bu kartonlar yük olsun ve deve kervanımızda bu yükleri 
taşıyormuş gibi hayal edelim.” der. “Haydi yükleri paylaşalım ve yardımlaşalım.” der ve altı çizili cümleyi 
melodik şekilde söyleyerek deve çıktılarını çocuklarda dağıttıktan sonra atık materyallerden istediklerini 
seçmesine olanak tanır.

Çocuklar deve çıktısını boyar ve atık materyalleri keserek devenin heybesine yapıştırır. Sonra deve resmini 
keserler. Öğretici önceden hazırladığı uzunlamasına ikiye böldüğü craft veya karton kağıdın en başına kendi 
devesini yapıştırır, diğer çocuklar da devenin sırayla arkasına yapıştırırlar.

Etkinlik bitince resim çocuklara gösterilerek “İşte bizim birbiriyle yardımlaşan kervanımız. Çocuklar sizce 
kervan niye arka arkaya sıra olmuş olabilir?” diye sorarak cevapları dinler.

“Evet çocuklar birbirlerini takip ediyorlar ve böylece yolu şaşırmıyorlar, aynı biz de sınıfta böyle sıra oluyo-
ruz değil mi?” diyerek sıra olmanın önemini vurgular.

“Çocuklar biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin arkadaşları da hicret ederken bu şekilde kervan olarak 
ve birbirleriyle yardımlaşarak hicret etmişlerdir. O hâlde bundan sonra yardımlaşmamız gereken bir şey 
olduğunda şifreli mesajımız ‘Yükleri paylaşalım, yardımlaşalım.’ cümlesi olsun mu? Eğer biriniz bu cümleyi 
yüksek sesle söylerse diğerlerimiz ona yardıma gidelim mi?” diyerek etkinliği bitirir. Etkinlik sınıfın duvarına 
asılır.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Materyalleri kesmede zorlanan çocuklara destek olunur.

DEĞERLENDİRME

◆  Başka kervan olarak birbirleriyle yardımlaşan hayvanlar var mıdır?

◆  Develeri sever misin?

◆  Sanat etkinliğini sevdin mi?

◆  Etkinliği yaparken zorlandın mı?
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59. ETKİNLİK: İYİLİK GEZEGENİ

6. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Drama

MATERYALLER
Şal veya örtü

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Paylaşmak, iyilik, yardımlaşmak

KAZANIMLAR
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.
◆ Yardımlaşma ve paylaşmaya istekli olur.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Problem durumlarına çözüm üretir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici hem cuma günü olması hem de hafta boyu yapılan etkinliklerin kalıcı olması için çocuklara “Bugün 
güne oyun oynayarak başlayacağız.” çocuklar der. “Çocuklar bugün günlerden cuma. Müslümanların bay-
ramı. Gelin hep birlikte iyilik yapalım ve cuma günümüzü süsleyelim/değerlendirelim. Paylaşma ve iyilik 
davranışlarını Allah çok sever.” der ve etkinliğe geçilir.

“Çocuklar, iyilik gezegeninde yaşıyoruz. Hepimizin kanatları var, uçabiliyoruz. Uçarken gittiğimiz şehirlerde 
ve ülkelerde yardıma ya da iyiliğe ihtiyacı olan insanlar olacak. O insanları gördükçe yanlarına inip onlara 
yardım edecek ve tekrar havalanacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Çünkü kuşlar sürüler hâlinde uçar.” 
diyerek yönergeyi verir.

“Kimlerle karşılaşalım? Neye ihtiyaçları olsun? Nelerimizi paylaşalım?” gibi sorularla çocukların yardım, iyi-
lik ve paylaşma ile alakalı fikirlerini alır. Bu doğrultuda uçmaya başlarlar. Örneğin bir fakire para ve yiyecek 
yardımı, susuz kalmış bir çocuğa su taşıyarak yardım etme, arkadaşı dondurma yerken canı çeken bir çocuğa 
dondurma getirme, susuz kalmış bir hayvana su verme, yükü ağır bir insanın yükünü taşımaya yardım etme, 
yoldan taş, dal gibi insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırma… gibi çocukların tekliflerine göre yardım ve iyi-
likler çoğaltılarak sınıfta uçma öykünmeleri yapılır. Etkinlik sona erince bir süre dinlendikten sonra öğretici 
çocukları çembere alır.

AİLE	KATILIMI

Ailelere çocukları ile birlikte yakınlarında bulunan bir ihtiyaç sahibini ziyaret etmeleri tavsiye 
edilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler bulunulan mahallî şartlara göre değiştirilip zenginleştirilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆  Kanatlanıp uçmak nasıl bir duygu?

◆  İnsanlara yardım edince ne hissettin?

◆  Aç/susuz hayvanlara su verirken mutlu oldun mu?

◆  İyilik olmasa dünyamız nasıl olurdu?

◆  Dünyanın her yerindeki insanlar aynı imkânlara mı sahiptir?
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60. ETKİNLİK: BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

6. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Şişirilmiş balon (en az iki adet), 2 adet tepsi 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Birlik, güç, yardımlaşma, senkronize olmak 
Yön: Ön-arka

KAZANIMLAR
◆ Yardımlaşmanın olumlu sonuçlarını fark eder.
◆ Yardımlaşma ve paylaşmaya istekli olur.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
 
 

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Denge hareketleri yapar.
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklara oyun oynayacaklarını söyler. “Bu oyunda birlikte hareket etmenin önemi, yardımlaşma-
nın bize sağladığı yararları göreceğiz çocuklar.” şeklinde bir konuşma ile oyuna başlar.

Sınıfı orta kısmı açıkta kalacak genişlikte düzenler. Oyun bahçede ya da kursun uygun bir yerinde de oy-
nanabilir. Çocukları eşit sayıda iki gruba ayırır. “Süreyi başlattığımda her iki gruptan bir arkadaş sırt sırta 
gelecek ve arkalarına yerleştirdiğim balonu sırtlarında taşıyarak belirlenen mesafeden diğer mesafeye taşı-
yacak.” diyerek yönergeyi verir. Süreyi başlatır ve her grubun eşiyle senkronize hareket etmesi için “Haydi, 
yapabilirsiniz, siz birlikte daha iyi başarırsınız.” gibi motivasyon sözleri söylenir. Tüm gruplar oyunu oynadık-
tan sonra istenirse oyun tekrar oynanabilir.

Çocuklar bir süre dinlendikten sonra bir diğer oyuna geçileceği söylenir. Oyunun materyali tepsidir. Çocuk-
lar ikişerli olarak eşleştirilir. Oyun ikişerli grup hâlinde oynanır. Çocukların her iki elinin işaret parmağını 
uzatarak birbirlerine doğru tutmaları istenir. Her iki grup da (dört kişi) işlemi tamamlayınca parmaklarının 
üzerine tepsi konur ve süre başlatılır. Amaç tepsiyi düşürmeden en kısa sürede, dikkatlice hedefe ulaşıp baş-
lama noktasına geri dönmektir. Hedefe en kısa sürede, birlikte, dikkatli bir şekilde gidip dönmeleri istenir. 
Motivasyon sözleri söylenerek gruplar desteklenir. Herkes bir tur oynadıktan sonra oyun tekrar oynatılabilir. 
Bu oyunda çocuklar 4 grup hâlinde de oynatılabilir. Kişi sayısı arttıkça denge kurmak zorlaşacaktır. Öğretici 
grubun becerisine göre kişi sayısını belirler.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Oyunda kazanma kaybetme vurgusu yerine yardımlaşma ve iş birliği vurgusu yapılır.
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DEĞERLENDİRME

◆  Oyunları sevdin mi?

◆  Tek başına oynamak mı birlikte oynamak mı daha güzel?

◆  Hedefe ulaşmak ve başarmak sana ne hissettirdi?

◆  Bu oyunu tekrar oynamak ister misin?

◆  Arkadaşınla birlikte hareket ederken zorlandın mı?



7. HAFTA

SORUMLULUKLARIMI 
BİLİYORUM



KAZANIMLAR

1. Öz bakım ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.

2. Abdestin temizlik için önemli olduğunu bilir. 

3. Ailesine ve arkadaşlarına karşı sorumluluklarını yerine 

getirir.

4. Çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirir.

5. İnsanların farklı görev ve sorumlulukları olduğunu fark 

eder.

6. İnsanların sorumlu olduğu toplumsal davranışlara örnek 

verir.

7. İnsanların Allah’a karşı sorumlulukları olduğunu bilir.

8. Sorumlulukları yerine getirmenin Allah’ın sevdiği 

davranışlardan olduğunun farkına varır.

9. Sorumlulukları yerine getirmenin olumlu sonuçlarını fark 

eder.

10. Sorumluluk almaya istekli olur.



150

61. ETKİNLİK: TEMİZ ÇOCUK

7. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Deney

MATERYALLER
A4 boyutunda kâğıt, şeffaf dosya, keçeli kalem veya 
tahta kalemi

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Abdest, hastalık, mikrop 
Zıt:	Kirli-temiz

KAZANIMLAR
◆ Öz bakım ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.
◆ Abdestin temizlik için önemli olduğunu bilir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Öz	Bakım	Becerileri
   ◆ Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
   ◆ Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve ge-
reçleri kullanır. 

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbet eder. “Çocuklar dışarı çıktığımızda birçok yere 
dokunuyoruz. Ellerimize bazı mikroplar bulaşıyor. Bu mikroplar bizim hasta olmamıza ve sağlığımızın bozul-
masına sebep olabiliyor. Eve gelir gelmez ellerimizi yıkıyoruz ve mikroplardan kurtuluyoruz. Başka ne zaman 
ellerimizi yıkıyoruz çocuklar?” diye sorar ve cevapları dinler.

 ◆ Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyoruz.

 ◆ Boya yaptığımız zaman ellerimizi yıkıyoruz.

 ◆ Tuvaletten çıktığımızda ellerimizi yıkıyoruz.

Öğretici “Çocuklar gün boyu çeşitli nedenlerle ellerimizin kirlendiğini fark ediyor ve sık sık yıkıyoruz. Böyle-
ce ellerimize yapışan mikroplar su ve sabunu görünce kayboluyor ve ellerimiz tertemiz oluyor. Mikropların 
nasıl yok olduğunu görmek ister misiniz çocuklar? Şimdi sizinle mikropları tek tek avlayacağız.” der.

Öğretici çocuklara boş kâğıt dağıtır, kâğıdın ortasına ellerinin şeklini çizmelerini ister. Herkes çizimi tamam-
layınca kâğıtları şeffaf dosyaların içine yerleştirir. Ardından tahta kalemi yahut keçeli kalemle mikropları 
temsilen noktalar yapmalarını ister. Çocukların rahat bir şekilde anlayabilmesi için öğretici öncelikle kendisi 
yapar. Daha sonra ıslak mendil yahut peçete ile lekeleri siler.

Öğretici “Su ve sabunla güzelce yıkadığımızda, ellerimiz işte böyle tertemiz oluyor. Çocuklar biliyor musu-
nuz? Allah temizdir, temiz olanı sever. Sevgili Allah’ımız bizim hep temiz olmamızı istiyor. Bizi çok seviyor ve 
düşünüyor. Her zaman temiz, sağlıklı ve sıhhatli olmamızı istediği için bize abdesti öneriyor. Günde beş defa 
namaz kılmak için abdest alan bir Müslüman ne kadar temiz olur değil mi? Hatta Peygamberimiz buyuruyor 
ki: ‘Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa, acaba üzerin-
de hiç kir kalır mı, ne dersiniz?’ Bizler de abdestimizi alalım, tertemiz olalım. Haydi, hep beraber şarkımızı 
söyleyelim.” der.

Şarkı hareketler eşliğinde söylenebilir.
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7. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik
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Temiz	Çocuk

◆ Sabah erken kalkarım (uyanma hareketi yapar). Elimi yüzümü yıkarım (el-yüz yıkama hareketi yapar). Ben 
temiz bir çocuğum (parmağıyla kendini gösterir). Çiçek gibi kokarım (koklama hareketi yapar).

◆ Bembeyazdır dişlerim (diş fırçalama hareketi yapılır). Fırça ile temizlerim.

◆ En yakın dostlarım (El yıkama hareketi yapılır). Su ve sabun ile yıkarım.

◆ Temizlik sağlık demek (eliyle omuzunu temizleme işareti yapar). Tertemiz olmak gerek (parmaklarını bir-
leştirir enfes işareti yapar).

◆ Ben özenli çocuğum (kendini gösterir) Emanettir vücudum (kendine sarılır).

◆ Allah temiz olun der (şehadet parmağını havaya kaldırır).

◆ Temiz kullarını sever (kalp işareti yapar). Temizlik imandandır (elini kalbine götürür). Müslüman’ın şanıdır.

AİLE	KATILIMI

Çocuklara yemekten önce ve sonra el yıkama alışkanlığı kazandırmak için ailelerden çocukla-
rıyla birlikte el yıkamaları istenebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler, sınıfta özel gereksinimi olan çocuğun olması durumunda onun da anlayacağı şe-
kilde kısa ve net bir biçimde tekrar edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

◆ Sence mikroplar görünür mü?

◆ Mikroplardan nasıl kurtulabiliriz?

◆ Mikroplar bize zarar verebilir mi? Nasıl?

◆ Ellerimize yapışan mikropların en sevmediği şeyler nelerdir?

◆ Temizken kendini nasıl hissediyorsun?

◆ Allah, Müslümanların nasıl olmasını istiyor?
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62. ETKİNLİK: KİRLEN, EĞLEN, ÖĞREN, TEMİZLEN

7. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat	ve	Oyun

MATERYALLER
A4 boyutunda kâğıt, toprak, su 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Tabak, bardak, çiçek, kuş, kelebek, çamur 
Duyu:	Islak-kuru; Zıt: Kirli-temiz

KAZANIMLAR
◆ Öz bakım ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Öz	Bakım	Becerileri
   ◆ Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
   ◆ Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve ge-
reçleri kullanır.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklara hep beraber çamur yapacaklarını ve bu çamurla çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyler. 
Çocuklar bahçeye alınır. (Kursun bahçesi yoksa sınıfa bir miktar toprak getirip geniş bir kabın içinde yeteri 
miktarda su ile çamur elde edilir ve çocuklara uygun kaplarda eşit olarak dağıtılır.) Bahçede çocuklar rahat 
çalışabilecekleri şekilde dağılırlar. Her çocuğun önüne bir miktar su dökülür ve çocuğun ister eliyle ister bir 
sopa yahut kaşık yardımıyla karıştırması istenir. Elde edilen çamurla çocukların çeşitli objeler yahut figürler 
(tabak, bardak, çiçek, kuş, kelebek vb.) yapması istenir. Çocukların yaptıkları ürünler, kurumaları için güneş 
gören yere konur ve sonraki günlerde çocukların kendi yaptığı ürünlerle oyunlar kurup oynamaları sağlanır. 
Son olarak da çamur düz bir zemine yayılır ve düzlenir. Çocukların çamura el izleri çıkartılır. Kuruması için 
güneşe bırakılır.

Çamur oyunu bittikten sonra çocuklar bir araya toplanır. Öğretici “Çocuklar kirlendik, eğlendik, öğrendik. 
Şimdi de temizlenme zamanı.” der. Çocukları lavaboya alır. Çocuklara doğru el yıkama tekniklerini gösterir. 
Önceden konu ile ilgi video da izlettirilebilir. Tüm çocukların elleri ve yüzlerinin yıkanması sağlanır. Elleri kirli 
iken hissettikleri ile temiz iken hissettikleri arasındaki farklar konuşulur.
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AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarını çamurdan eşyaların yapıldığı atölyelere götürmeleri istenebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Çamur yapmak için toprak yerine kinetik kum veya oyun hamuru da kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Etkinliği yaparken eğlendin mi?

◆ Topraktan bardak, tabak, vazo vb. yapan bir usta gördün mü?

◆ Toprakla oynamak sana ne hissettirdi?

◆ Kirlendikten sonra temizlenmek nasıl bir duygu?

◆ Su olmasaydı dünyamız nasıl olurdu?
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63. ETKİNLİK: SORUMLULUKLARIMIZI PAYLAŞIYORUZ

7. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat	ve	Oyun

MATERYALLER
Oyuncak bebekler, kuklalar

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Anne, baba, kardeş, sorumluluk, aile

	KAZANIMLAR
◆ Ailesine ve arkadaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirir.
◆ Sorumlulukları yerine getirmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember rutinini tamamladıktan sonra çocuklarla sorumluluk konusunda bir müddet sohbet eder. 
Sohbet sırasında çocuklara şu soruları sorabilir.

 ◆ Sorumluluk denince aklınıza neler geliyor?

 ◆ Aile denince zihninde hangi kelimeler canlanıyor?

 ◆ Aile üyelerinin birbirlerine karşı sorumlulukları sence neler olabilir?

 ◆ Sence aile içindeki sorumlulukları paylaşmak gerekir mi?

Öğretici çocuklardan gelen cevapları dinledikten sonra aile üyelerinin birbirine karşı sorumluluklarından 
bahseder ve bu sorumlulukların zaman zaman değişebileceğini, sorumluluklar konusunda aile üyelerinin 
yardımlaşmalarının çok önemli olduğunu vurgular. Bu konuda sohbet bittikten sonra öğretici sınıfa baba, 
anne ve çocuk karakterlerinden oluşan kukla oyuncak ya da bebek gibi materyaller getirir ve çocuklar ile 
doğaçlama bir evcilik oyunu kurar. Anne rolündeki oyuncak yahut kukla çalışan bir anneyi temsil edebi-
lir. Öğretici, anneyi konuşturarak o gün işte çok yoğun bir gün geçirdiğini ve bu sebeple kendisini yorgun 
hissettiğini söyler. Yemek yaparken ailesinden kendisine yardım etmelerini ister. Öğretici annenin yorgun-
luk sebebini açıklarken çalışmanın dışında başka bir sebep de ortaya koyabilir. Sonrasında baba rolündeki 
kuklayı eline alarak onun ne cevap vermiş olabileceğini çocuklardan dinler. Çocuklardan gelen cevapları 
dinledikten sonra bu sefer baba rolündeki kuklanın ailesinden yardım isteyeceği bir durumu dile getirir. 
Yine çocuklardan anne ve çocukların nasıl cevap vermiş olduklarına dair tahminler ister. Evcilik oyunu bo-
yunca aile fertlerinin ev içinde sorumlu oldukları işler konusunda birbirleriyle yardımlaşabileceklerini veya 
zaman zaman bu sorumlulukların değişebileceğini ortaya koyar. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sas) ev 
hayatından örnekler verir. Peygamberimizin ev işlerine yardımcı olduğunu, sökülen kıyafetlerini diktiğini ve 
ailesine yardımcı olduğunu söyler. Bizlerin de ailemize karşı sorumluluklarımızın olduğunu ve bu konuda 
sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiğini, zorlandığımız zamanlarda ise birbirimizden yardım iste-
yebileceğimizi vurgular. Sonrasında çocuklara kukla veya bebekleri vererek bir müddet serbestçe evcilik 
oyununa devam edebileceklerini söyler.
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AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocuklarına seviyelerine uygun olarak bazı sorumluluklar vermeleri istenebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Evdeki sorumlulukların neler?

◆ Sorumluluğunu yerine getirdiğinde ne hissedersin?

◆ Sorumluluklar konusunda yardımlaşmak sence neden önemlidir?

◆ Sorumluluk konusunda Peygamberimiz bize nasıl örnek oluyor?
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64. ETKİNLİK: KURSUMUZUN ÇEVRESİNİ TEMİZLİYORUZ

7. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Çöp poşeti, eldiven, süpürge, kürek

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Çöp, temizlik, düzenlemek, sorumluluk

KAZANIMLAR
◆ Çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirir.
◆ İnsanların farklı görev ve sorumlulukları olduğunu fark eder.
◆ İnsanların sorumlu olduğu toplumsal davranışlara örnek verir.
◆ Sorumlulukları yerine getirmenin Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
   ◆ Estetik değerleri korur.

 Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici ve çocuklar kursun bahçesinde bir araya gelirler. Öğretici çocuklardan çevrelerini incelemelerini 
ister. Sonrasında çocukları çember şeklinde etrafına toplayıp gözlemlerini ifade etmelerini ister. Çevre te-
mizliği hakkında çocukları bilgilendirir. İlk işlerinin kursun/caminin bahçesini temizlemek olduğunu söyler. 
Çocukları birkaç gruba ayırıp her bir grup için yaprakları toplama, çöpleri toplama, geri dönüşüm malzeme-
lerini toplama gibi görevler verir. Öğretici temizliğe başlamadan önce çocuklara eldiven, çöp torbası, maske 
gibi malzemeler dağıtır. Tüm çocukların topladıklarını biriktirebileceği bir alan belirlenir. Öğretici, görevini 
tamamlayan çocuklara teşekkür eder ve temizlik aşamasında neler yaptıklarına dair sohbet eder. Öğretici 
bahçeyi öğrencilerle beraber dolaşarak önceki hâline göre daha temiz ve güzel olduğunu tüm çocuklara 
ifade eder. Toplanan çöplerden geri dönüşüme uygun olanlar gruplanarak geri dönüşüm kutusuna atılır. 
Öğrencilerden bahçenin yeni hâli ile ilgili bir resim yapmalarını ister ve yaptıkları resim üzerine sohbet edilir.
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7. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik
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AİLE	KATILIMI

Ailelerle bilgi paylaşılarak odalarının temizliğinde çocuklara sorumluluk vermeleri istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Görevini önce bitiren çocukların diğer arkadaşlarına yardım etmeleri istenebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Bugün senin görevin neydi?

◆ Sorumluluğunu yerine getirirken zorlandın mı?

◆ Temiz bir bahçe sana ne hissettirdi?
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65. ETKİNLİK: MESLEKLERİ TANIYORUM

7. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Sanat

MATERYALLER
Görsel kartlar, mesleğe ait kuklalar ya da bir meslek 
grubunu çağrıştıran bazı materyaller (stetoskop, cetvel, 
düdük, kepçe, fırça, kürek vb.)

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Meslek, mahsul, sorumluluk 

KAZANIMLAR
◆ İnsanların farklı görev ve sorumlulukları olduğunu fark eder.
◆ İnsanların sorumlu olduğu toplumsal davranışlara örnek verir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.

   ◆ Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görev-
leri olduğunu açıklar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici, çember rutinlerini tamamladıktan sonra bazı bilmeceler soracağını söyleyerek çocuklarda merak 
uyandırır. Sorulan meslekler ile ilgili önceden hazırlanmış bir bilgisayar sunusu, görsel kartlar, mesleğe ait 
kuklalar ya da bir meslek grubunu çağrıştıran bazı materyaller de (stetoskop, cetvel, düdük, kepçe, resim 
fırçası, kürek vb.) mesleği tanıtmak için kullanılabilir. Öğretici, kullanacağı yöntemi şartlara göre kendisi be-
lirler. Tüm bilmeceler bittikten sonra çocuklara büyüyünce hangi mesleği seçmek istedikleri, seçtiği mesleğe 
ait görev ve sorumlulukların neler olduğu, çevresinde bu mesleği yapan biri olup olmadığı, bu mesleğin 
en eğlenceli yönlerinin neler olabileceği hakkında sohbet edilir. Mesleklerin görevlerini yerine getirdikleri 
zaman neler olabileceği, sorumluluklarını ihmal ettikleri zaman ortaya nasıl sonuçlar çıkacağı hakkında açık 
uçlu sorular sorularak çocukların fikirleri alınır. Örneğin; bir çiftçi tohumları ekmezse, bir itfaiyeci yangına 
müdahale etmezse, bir servis şoförü yolcuları vaktinde almazsa, bir eczacı hasta insanlara ilaç vermezse, bir 
tamirci bozulan yerleri onarmazsa ortaya nasıl sonuçlar çıkar gibi sorular sorularak konu pekiştirilir.

 Daha sonra istenilen boyalar kullanılarak seçtikleri meslek ile ilgili bir resim yapmaları istenir. Aynı mesleği 
tercih eden çocukların yan yana oturması sağlanarak kendi aralarında sohbete devam etmeleri istenir.

	 BİLMECELER
 ◆ Namaz vakti gelince,
    Minareye çıkar, Ezanı okurum,
    Büyük küçük herkesi,
    Namazda buluştururum. (İmam-Müezzin)

 ◆ Öğrencilerim var, onları çok severim.

    Ülkesine faydalı olmalarını isterim,

    Tüm güzel bilgileri,

    Sevgiyle veririm (Öğretmen),

 ◆ Yaraları sararım,

    Hastalara bakarım,
    Doktorların yanında,

    Yardıma hazırım (Hemşire)
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 ◆ Güvenliği sağlarım, 
    Suçluları yakalarım (Polis),

 ◆ Nerde bir yangın görsem,
    Koşar söndürürüm,
    Kim kalırsa zorda,
    Beni bulur yanında. (İtfaiyeci)

 ◆ Besmeleyle atarım,
    Tohumumu toprağa,
    Sularım, çapalarım,
    Vakti gelince mahsulümü toplarım. (Çiftçi)

 ◆ Elma, armut, portakal,
    Ne ararsan bende var,
    Yaz kış hiç fark etmez,
    Sebze meyve hiç bitmez. (Manav)

 ◆ Kumaşımı alırım,
    Önce ölçer, keserim,
    Tam üzerine göre,
    Elbiseni dikerim. (Terzi)

 ◆ Unumu eler, güzelce yoğururum,
    Mis kokan ekmekleri, sıcacık simitleri,
    Sizin için hazırlar, karnınızı doyururum. (Fırıncı)

 ◆ Öksürünce hapşırınca, Bir yerin ağrıyınca,
    Gelirsin yanıma,
    Allah’ın izni ile,
    Şifa bulurum sana. (Doktor)

Not: Öğretici, bilmece sayısını artırabilir.

AİLE	KATILIMI

Aileler evde çocuklarıyla birlikte çeşitli meslek gruplarının ne iş yaptığını, sorumluluklarının 
neler olduğunu veya kendi yaptıkları meslekleri konuşabilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; yönergeler çocuğun da anlayabileceği şekilde 
tekrar edilir, gerekirse bilmeceler basitleştirilebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Büyüyünce hangi mesleği yapmak istersin?

◆ Bir meslek sahibi olmak neden önemlidir?

◆ Sen de bize bir bilmece sorar mısın?

◆ Sence en ilginç ve en eğlenceli meslek hangisidir?

◆ Annenin/babanın mesleği ne?
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66. ETKİNLİK: SORUMLULUK TRENİ

7. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun	ve	Müzik

MATERYALLER
Sayı numarası verilen kartlar 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Tren, lokomotif, vagon, sorumluluk 
Zıt: Hızlı-yavaş

KAZANIMLAR
◆ İnsanların farklı görev ve sorumlulukları olduğunu fark eder.
◆ İnsanların sorumlu olduğu toplumsal davranışlara örnek verir.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
   ◆ Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görev-
leri olduğunu açıklar.

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocukları, kursun veya caminin oyun oynamaya müsait bir yerinde ya da bahçede çember şeklinde 
oturtur. İki aşamalı bir tren oyunu oynayacaklarını söyler. Her çocuk için bir sayıyı küçük kâğıtlara yazarak 
kutuya/keseye atar ve çocuklara seçtirir. Çocukların seçtiği numarayı yakasına yapıştırır ve bu sıraya göre 
birden başlayarak yeniden çember yaparlar.

“Çocuklar oluşturacağımız trenin adı ‘Sorumluluk Treni’dir. Bu trenin lokomotifi benim ama şimdilik hiç 
vagonum yok. Bu trende vagon olabilmek için bir meslek ismini ve o mesleğe ait 3 tane sorumluluğu söyle-
mek gerekiyor. (Mesela ben bir öğretmenim; okula gelirim, bilgileri veririm ve çocukları severim gibi.) Şimdi 
herkes sırayla numarasına göre ayağa kalkacak, seçtiği mesleği söyleyecek ve o mesleğin yapması gereken 
3 tane sorumluluğu söyleyip lokomotifin peşine takılacak.” der. Bu aşamada çocuklara sözel ipuçları ver-
mekten kaçınılmaz. Eğlenceli ve ilginç görevler özellikle vurgulanır. Her eklenen vagonla birlikte çemberin 
etrafında bir tur atılır. Tüm çocuklar trene dâhil olduktan sonra ikinci aşamaya geçilir.

Bu aşamada; çocuklara “Artık trenimiz tamamlandığına göre uzun yolculuklara çıkabiliriz. Fakat vagonların 
birbirinden kopmadan, düzgün ve güvenli bir şekilde müziğin ritmine göre hareket etmesi gerekiyor.” der. 
Burada herkesin sorumluluğu, önündeki ve arkasındaki vagon ile uyumlu bir şekilde hareket etmesidir. İster 
tüm çocukların bildiği ortak bir şarkı söylenir, ister hızlanıp yavaşlayan bir orf müziği şarkısı kullanılabilir. 
“Çocuklar, müzik hızlandığı zaman hızlı, yavaşladığı zaman yavaş hareket edeceğiz.” açıklamasını yapar ve 
mekânın elverdiği ölçüde müzik eşliğinde mesafe kat edilir. Öğretici “Şimdi hızlanalım, şimdi yavaşlaya-
lım, şimdi duralım.” şeklinde treni yönlendirir. Yolculuk esnasında “Şimdi bir hastaneye geldik, şimdi bir 
okuldayız, şimdi bir sanat atölyesindeyiz, şimdi bir inşaata geldik, şimdi bir…” diyerek çocukların seçmiş 
oldukları mesleklerin görev yaptıkları yerlerin de isimleri söylenebilir. Oyun bu şekilde tamamlanır. Oyunun 
değerlendirme kısmında toplumdaki bütün meslek gruplarının, birlikte ve uyum içinde hareket etmelerinin 
önemi vurgulanır.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta hafif düzeyde fiziksel yetersizliği olan bir çocuk varsa; müzik açma kapatma, numaralı 
kartları dağıtma gibi basit görevler verilebilir ya da öğretici fiziksel yetersizliği olan çocukları 
lokomotife yani yanına alarak ellerinden tutup trende yolculuk yapmasına yardımcı olur.

DEĞERLENDİRME

◆ Oyunumuz hoşuna gitti mi?

◆ Bir tren olsan nerelere yolculuk yapardın?

◆ Bir vagon sorumluğunu yerine getirmese ve bağımsız hareket etse ne olurdu?

◆ Meslek sahibi insanların yerine getirmeleri gereken sorumlulukları biliyor muydun?

◆ Yeni bir meslek öğrendin mi?
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67. ETKİNLİK: NAMAZ KILMAK ÇOK GÜZEL

7. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Drama

MATERYALLER
Her öğrencinin evinden getireceği seccade, tespih, 
erkeklerin getireceği takke, bayanlar için ise başörtüsü.

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sorumluluk, görev, abdest, namaz, Kabe, kıble, dua 
Zaman:	Önce-sonra, Zıt:	Hareketli-hareketsiz

KAZANIMLAR
◆ İnsanların Allah’a karşı sorumlulukları olduğunu bilir.
◆ Sorumlulukları yerine getirmenin Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.

Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklara görev ve sorumluklarımız deyince aklınıza ne geliyor diye 
sorar. Çocuklardan gelen cevapları dinler. “Çocuklar, öğreticiniz olarak benim size karşı görev ve sorumluluk-
larım var. Mesela, sizinle hoşça vakit geçirmek, oyun oynamak, vaktinde sınıfıma gelerek sizi karşılamak, siz-
leri güzel dinimizle ve sevgili Peygamberimizle tanıştırmak gibi. Ben size karşı olan bu görev ve sorumluluk-
larımı yerine getirdiğimde kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum.” der. Çocuklara aşağıdaki soruları sorar:

 ◆ Aile içerisinde birbirimize karşı sorumluluklarımız var mı? Neler?

 ◆ Ev işlerinde ailemize yardımcı olduğumuz neler var? Bunları yerine getirdiğimizde neler olur?

 ◆ Kursumuzun temiz ve düzenli olması için neler yapabiliriz?

 ◆ Doğamızdaki canlılara karşı (ağaç, kuş vb.) neler yapabiliriz?

 ◆ Bedenimizdeki organlarımız neler? Bu organlar bizim için neler yapıyorlar? (Burada organlarımız 
ile ilgili görseller var ise organlarımızın vücudumuza karşı görevleri görseller üzerinden konuşulabilir.) Peki, 
bunların karşılığında bizim vücudumuza nasıl davranmamız gerekir?

Çocuklardan gelen cevaplar tek tek dinlenir. Öğretici, “Sevgili Peygamberimiz sorumluluklarımızı yerine 
getirdiğimizde kendimizi daha temiz, mutlu ve huzurlu hissedeceğimizi ve bu sorumlulukların hayatımızı 
güzelleştireceğini tavsiye etmiştir.” der. “Bize bütün bu nimetleri veren Allah’a karşı sorumluluklarımız neler 
olabilir?” diye sorar ve çocuklardan gelen cevapları dinler. Öğretici, “biz Allah’a dua ediyoruz. Allah duaları-
mıza karşılık veriyor. Bize türlü türlü nimetler veriyor. Mesela; yiyecekler, meyveler, yağmurlar, karlar, güzel 
doğamız, sevdiğimiz insanlar gibi. Biz de Allah’ımıza bütün bize verdiği nimetler için teşekkür etmemiz ge-
rektiğinde ona nasıl teşekkür ederiz?” Gelen cevaplar dinlenir. Öğretici, “Çocuklar, Allah’a karşı sorumluluk-
larımızdan biri de günde beş vakit namaz kılmaktır. Bugün sizlerle namaz kılıp dua edeceğiz. Namaz kılmaya 
başlamadan önce abdest alalım.” der.

Seccadelerini kıbleye doğru sererler. Öğretici, “Namaz kılarken Kabe’ye yönelmemiz gerekir.” der. İki rekat 
namaz kılarlar. Namaz bittikten sonra tesbihlerini çekerler. Öğretici tesbihte söylenmesi gereken kelimeler 
hususunda çocuklara rehberlik eder. Hep birlikte ellerini açarlar. Öğretici dua eder. “Allah’ım bize verdiğin 
yiyecekler, içecekler, evimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, sağlığımız, kuşlar, kelebekler, ağaçlar, güzel doğamız 
için sana çok teşekkür ederiz.” Duayı çocuklar da isterlerse tekrar ederler veya duaya ekleme yapabilirler. 
Hep birlikte “Amin” derler. Şartların uygun olması hâlinde çocuklar camiye ziyarete götürülerek imam ön-
derliğinde çocuklara namaz kıldırılabilir.
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AİLE	KATILIMI

Öğretici ailelerin evde çocukları ile birbirlerine karşı sorumlulukları hakkında sohbet etme-
lerini ister.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Namaz konusunda çocukların katılmaları için gönüllülük esas alınır. Katılmak istemeyen ço-
cuklar zorlanmaz ve izlemesine fırsat verilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Sen birine karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinde neler hissediyorsun?

◆ Birisi sana karşı sorumluluğunu yerine getirmezse ne hissedersin?

◆ Namaz kılarken neler hissettin?

◆ Dua ederken neler hissettin?
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68. ETKİNLİK: HASTA ZİYARETİ

7. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Drama

MATERYALLER
Bütün çocuklar için yetecek ikramlıklar, hasta yatağı için 
minder ve yastık.

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sorumluluk, hasta, ziyaret, dua, hediye 
Zıt: Sağlıklı-hasta

KAZANIMLAR
◆ İnsanların Allah’a karşı sorumlulukları olduğunu bilir.
◆ Sorumlulukları yerine getirmenin Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbet eder. Onlara sorular sorarak merak uyandırır.

◆ Siz hiç hastalandınız mı?

◆ Hastalandığınızda neler hissettiniz?

◆ Niçin hasta oluruz?

◆ Hastalanan birini ziyarete gittiniz mi?

Konuşmak isteyen çocukların görüşlerini açıklamalarına fırsat verir. “Çocuklar sorumluluklarımızdan biri de 
hastalanan kişiyi ziyarete gitmektir. Hasta birini ziyaret etmek Sevgili Peygamberimizin sünnetidir. Peygam-
berimiz bize hastaları ziyaret etmemizi tavsiye etmiştir. Hastanın yanına gidip ona geçmiş olsun deyip moral 
vermek, Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkıdır, çok sevaptır. Bugün sizlerle hasta ziyareti draması 
yapacağız.” der.

Bir çocuktan gönüllü olarak hasta rolüne girmesi istenir. Diğer çocuklardan da hastanın annesi, babası ve 
kardeşi rollerine girmeleri istenir. Hasta için yer hazırlanır. Hasta yatağında dinlenir. Öğretici çocuklarla bir-
likte hastayı ziyarete gider. Giderken yanlarında öğreticinin daha önceden hazırladığı ikram çantasını da alır-
lar. Öğretici, hasta ziyaretine gitmeden önce çocuklara hastayı yormamak için kısa kalacaklarını, hastanın 
yanında da kısık sesle konuşacaklarını hatırlatır. Çocuklar hastayı rahatsız etmemek için kapıyı yavaşça ça-
larlar. İçeri girerler. Hastanın yanına otururlar ve “Geçmiş olsun, nasılsın? Allah şifa versin.” diyerek hastaya 
moral verirler. Hasta konuşmak isterse dinlerler.

Öğretici getirdiği ikramları önce hastaya sonra diğer çocuklara dağıtır ve “Çocuklar Sevgili Peygamberimiz 
hasta ziyaretine gittiğinde dua ederdi. Biz de Peygamber Efendimiz gibi dua edelim mi?” diye sorar. Hep 
birlikte ellerini açarlar ve “Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu hastalığı gider. Şifayı veren sensin, senden 
başka kimse şifa veremez.” (Tirmizi, Cenaiz, 4; Ebû Dâvûd, Tıp, 17) şeklinde dua ederler.

Ziyaretçiler hasta olan arkadaşlarına bir ihtiyacın var mı? diye sorarlar. Onu dinlerler. Ona “İnşallah hemen 
iyileşirsin.” derler. Hastadan müsaade isteyerek oradan ayrılırlar.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Hastayı ziyarete gittiğinde neler hissettin?

◆ Sence hasta olan kişi kendisi ziyaret edildiğinde neler hissetti?

◆ Hasta ziyaretinde dua etmek sence nasıl bir duygu?
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69. ETKİNLİK: GÖREVİMİ YAPARIM BAHÇEYE ÇIKARIM

7. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
A4 kağıdı, boya, kurşun kalem, renkli kartlar veya resimli 
kartlar

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Sorumluluk, düzen, temizlik 

KAZANIMLAR
◆ Sorumlulukları yerine getirmenin olumlu sonuçlarını fark eder.
◆ Sorumluluk almaya istekli olur.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
   ◆ Görsel materyalleri okur.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.
Öz	Bakım	Becerileri
   ◆ Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Etkinlik için o gün sınıf dağınıktır. Öğretici çocuklarla çember saatinden sonra sohbete devam eder. Evle-
rinde, çevrelerinde üstlendikleri görevlerden bahseder. Daha sonra sınıfa dikkatlerini çeker. Sınıf ortamı 
hakkında konuşur. Çocuklara bugün sizinle sınıfımızda görev dağılımı yapacağız. Görevlerimizi yerine getir-
dikten sonra da bahçede oyun oynayacağız diyerek çocukları güdüler.

Öğretici çocuklarla sınıf içinde nasıl görevler oluşturabilecekleri hakkında sohbet eder. Sınıf düzeni, çöplerin 
çöp kovasına atılması, oyuncakların toplanması, masa sandalyelerin temiz kullanılması, kırtasiye malze-
melerinin düzenli kullanılıp kaldırılması gibi görevlerden bahsedilebilir. Daha önceden bu görevlerin gör-
sellerinin olduğu küçük kartlar (sınıfta oyuncak toplayan çocuk görseli gibi) hazırlar. Bu kartlar bir torbaya 
koyulur. Kartlar sınıf mevcudu ve ortama göre de düzenlenebilir. Öğreticinin görsel hazırlama imkânı yoksa 
renkli kartlar hazırlar ve her renk için görev belirler. (Kırmızılar sınıf düzeninden sorumlu gibi) Renkli kartlar 
hazırlarsa renklere göre görevleri not alabilir.

Hazırladığı kartları torbadan çocuklara çektirir. Bütün çocuklar görev kartlarını çekince öğretici çocuklara 
kartlardaki görevleri hakkında bilgi verir. Renkli kart hazırlamış ise renklere göre belirlediği görevi anlatır. 
Aynı görevi yapan çocukların birbirlerine yardım edebileceklerini söyler.

Çocukların görevlerini başlatır. Sınıf düzeni sağlandıktan sonra çocuklar bahçeye alınır ve çocuklara boş 
kağıtlar dağıtarak üstlendikleri görevi anlatan bir resim yapmalarını ister. Resimleri bittikten sonra serbest 
oyun zamanı verilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Yönergeler özel gereksinimli çocuk varsa onun da anlayacağı şekilde kısa ve net bir biçimde 
tekrar edilir. Öğrenciler arasında içe kapanık ve diğerlerine göre daha çekingen öğrencilere 
sıra geldiğinde cesaretlendirilir fakat zorlanmaz.

DEĞERLENDİRME

◆ Evde görevlerin var mı?

◆ Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir?

◆ Sınıf içinde sorumluluklarımız nelerdir?

◆ Sorumluluklarımızı yerine getirmezsek neler olur?

◆ Üstlendiğin bir görevi yapınca nasıl hissedersin?
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70. ETKİNLİK: GERÇEKLEŞTİ SORUMLULUKLAR GELSİN OYUNLAR

7. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Küçük top, 2 adet kova, boş şişe

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Miktar:	Dolu-boş

KAZANIMLAR
◆ Sorumlulukları yerine getirmenin olumlu sonuçlarını fark eder.
◆ Sorumluluk almaya istekli olur.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Motor	Gelişimi
   ◆ Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
   ◆ Sorumluluklarını yerine getirir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çocuklara sınıftaki sorumluluklarını çok güzel yaptıklarını söyler. Kısaca hafta boyunca üstlendikleri 
sorumluluklardan da bahsedebilir. Şimdi sizinle oyun oynayacağız der ve oyuna geçilir.

1.	Oyun:	Öğretici çocukları iki gruba ayırır. Ortaya içinde küçük plastik top bulunan bir kova birkaç metre 
ileriye de boş iki kova koyar. Çocukların baş parmaklarını avuç içlerine alarak topları boş kovaya taşımalarını 
ister. Her çocuk sınıf mevcuduna göre top taşır. Taşıma işini bitiren yerine oturur hemen sıradaki kalkar. 
Bütün çocukların taşıma işlemini yapan takım (ilk bitiren) oyunu kazanır.

2.	Oyun:	İki boş su şişesi ve iki top ile oynanır. Çocuklar iki gruba ayrılır. İki metre kadar ileriye sandalye 
koyulur. Gruplardan birer kişi kaldırılır. Şişelerin üstüne toplar koyulur. Topu düşürmeden şişenin üzerinde 
topu taşırlar. Sandalyenin etrafında dönerek geri gelirler. Bu şekilde bütün çocuklar oyunu oynayarak ta-
mamlanır.

3.	Oyun	(Ebe Tura Oyunu): Çocuklardan sayışma yapılarak bir ebe seçilir. Ebe ile diğer çocukların arasında 
yeterli mesafe olacak şekilde bir çizgi çekilir. Çocuklar çizginin gerisinde ebe ise sırtı arkadaşlarına, yüzü 
duvara dönecek şekilde durur. Ebenin sırtı arkadaşlarına dönmüş vaziyetteyken ebe: “Ebe tura bir iki üç 
doktor” (bir meslek adı söyler) ve yüzünü arkadaşlarına döner. O sırada arkadaşları ebeye doğru yaklaşır. Bir 
taraftan da ebe yüzünü döndüğünde ebenin söylediği mesleğin taklidini yaparak donar. (Öğretici bu oyunda 
hafta içinde anlattığı mesleklerden başlayarak örnekleri çoğaltabilir.) Ebe tekrar arkasını döner ebe tura 1, 
2, 3 meslek adı söyler, çocuklar meslek taklidini yaparak donar. Oyun ebenin arkasına dokununcaya kadar 
devam eder. Öğrencilerden biri ebenin arkasına dokunduğunda öğrenciler en başta çizilen çizgiye doğru 
koşarak kaçarlar, ebe de bir öğrenciyi yakalar. Yakaladığı öğrenci ebe olur. Oyun böylece devam eder.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıfta ortopedik yetersizliği olan çocuk varsa, fiziksel destek sağlanarak oyuna katılımı sağ-
lanabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Oyunları oynarken eğlendin mi?

◆ Oyunlardan en çok hangisini sevdin?



8. HAFTA

TEŞEKKÜR EDİYORUM, 
ÖZÜR DİLİYORUM



KAZANIMLAR

1. Teşekkür ile ilgili ifadeleri kullanır.

2. Kendisine yapılan iyilikler için teşekkür eder.

3. Allah’ın verdiği nimetlere şükreder.

4. Teşekkür etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

5. Özür dileme ile ilgili ifadeleri kullanır.

6. Hata yaptığında özür diler.

7. Özür dilemenin olumlu sonuçlarını fark eder.

8. Teşekkür ve özür dilemenin Allah’ın sevdiği davranışlar 

olduğunun farkına varır.
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71. ETKİNLİK: TEŞEKKÜR EDİYORUM

8. Hafta 1. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama	ve	Sanat

MATERYALLER
Farklı milletlerden insan figürlerinin olduğu resimler 
(Ek-13), dil çubuğu/çöp şiş, yapıştırıcı

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Teşekkür etmek, nezaket, kültür, dil, ülke 
Zıt:	Benzer-farklı-aynı 

KAZANIMLAR
◆ Teşekkür ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Kendisine yapılan iyilikler için teşekkür eder.
◆ Teşekkür etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Algıladıklarını hatırlar.
Dil	Gelişimi
   ◆ Sözcük dağarcığını geliştirir.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
   ◆ Farklılıklara saygı gösterir.
   ◆ Kendine güvenir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çember saatinin ardından öğretici, çocuklara “Söylemesi kolay ve etkisi çok güçlü özel bir kelime var sizce 
bu ne olabilir?” diye sorarak çocukların dikkatini çeker. İpuçları verilir ve çocuklardan gelen cevaplar değer-
lendirilir. Öğretici bu özel kelimenin teşekkür etmek olduğunu söyler ve çocuklara “En son ne zaman birine 
teşekkür ettiklerini ve hangi durumlarda teşekkür edileceğini” sorar. Çocuklardan gelen cevaplar değerlen-
dirilir. Ardından öğretici teşekkür etmenin bize yardım eden, iyilik yapan ve nazik davranan kişilere karşı 
minnet ve sevgi ifadesi olduğunu açıklar. “Şimdi tüm bu konuştuklarımızla ilgili güzel ve eğlenceli bir etkinlik 
yapacağız diyerek çocukları güdüler.”

Ek-13’te yer alan farklı milletlerden insan figürleri çoğaltılır. Her çocuğa bir figür gelecek şekilde çocuklara 
dağıtılır. Çocukların bu figürleri kenarlarından kesip dil çubuğu veya çöp şişe yapıştırması istenir. Bu işlemler 
yapılırken öğretici çocuklara teşekkür etmenin tüm insanlar için çok önemli olduğunu, dünya üzerinde farklı 
ülkelerden, farklı kültürlerden insanların farklı dilleri konuşsalar bile aynı duyguları paylaştıklarını anlatır. 
Çocuklar figürleri çubuğa yapıştırdıktan sonra rol dağılımına geçilir. Öğretici çocuklara hangi ülkenin karak-
terini almışlarsa o ülkeyi temsil ettiklerini söyler. Çocuklardan söyleyeceği teşekkür ifadelerini akıllarında 
tutmalarını ister. Söylenen kelimeyi ezberlemeleri için çocuklara bir iki dakika verilir.

Tüm sınıf hazır olunca çocuklardan sırayla arkadaşlarının önüne çıkması ve elinde tuttuğu çubuktaki figür-
leri konuşturarak temsil ettiği ülkenin teşekkür ifadesini söylemesi istenir. Tüm çocuklar rollerini canlandı-
rınca öğretici “Her dilde mutlaka teşekkür ifadelerinin bulunduğunu ve teşekkürün tüm insanlar için ne ka-
dar önemli olduğunu az önce canlandırdığımız örneklerde bir kez daha görmüş olduk.” diyerek teşekkürün 
evrensel değerlerden olduğunu söyler. Teşekkür edince kendimizi iyi hissedeceğimize, teşekkür ettiğimiz 
kişinin de kendini değerli hissedip mutlu olacağına vurgu yapar. Etkinlik değerlendirilir. Etkinlik imkânlar 
dâhilinde çocuklara çeşitli kostümler giydirilerek de yaptırılabilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Telaffuzda zorlanan çocuk olursa öğretici çocukla beraber birkaç kez tekrar ederek çocuğu 
cesaretlendirebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Rolünü canlandırırken neler hissettin?

◆ Bize yardım eden, iyilik yapan ve nazik davranan kişilere ne söylemeliyiz?

◆ Teşekkür ettiğimizde kendimizi nasıl hissederiz?

◆ Farklı ülkelerde nasıl teşekkür ediliyormuş hatırlıyor musun?

◆ Birisi sana teşekkür ettiğinde neler hissediyorsun?
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72. ETKİNLİK: KAÇ KOVALA

8. Hafta 1. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Zıt:	Hızlı-yavaş; hareketli-hareketsiz; uzak-yakın

KAZANIMLAR
◆ Teşekkür ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Kendisine yapılan iyilikler için teşekkür eder.
◆ Teşekkür etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Motor	Gelişimi
   ◆ Yer değiştirme hareketleri yapar.
   ◆ Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra birinci saat işlenen konuların özeti mahiyetinde teşekkürün öne-
mine dair birkaç hatırlatmada bulunur. Merhaba nasılsın? diye soran birine “İyiyim elhamdülillah, teşekkür 
ederim, siz nasılsınız?” diye cevap vermenin nazik bir davranış olduğunu söyleyebilir. Bu örnekler isteğe 
bağlı olarak artırılabilir. Ardından “Kaç kovala” oyunu oynayacaklarını söyleyerek çocukları bahçeye çıkarır. 
Bahçede uygun ortam olmaması hâlinde oyun için kursun en geniş bölümü tercih edilmelidir.

Tüm çocuklar bahçede toplandıktan sonra öğretici oyunun kuralları ve nasıl oynanacağı hakkında kısaca 
bilgi verir. Ardından sayışma yoluyla veya gönüllülük esasına göre ebe seçimi gerçekleştirilir. Çocuklar düz 
bir şekilde sıra olurlar. Ebe olan oyuncu diğer oyunculara 1,5-2 metre mesafe olacak şekilde ortada durur 
ve sırada duran arkadaşlarından istediği herhangi birini ritimli bir şekilde çağırır.

Örneğin ebe “Ali arkadaşım Ali arkadaşım nerdesin?” diyerek istediği kişiyi çağırır. Çağrılan çocuk “Burada-
yım buradayım.” diyerek ebenin önüne gelir. Ebe “Nasılsın arkadaşım?” diye sorar. Karşıdaki çocuk cevaben 
“Teşekkür ederim, sen nasılsın?” dedikten sonra ebe “Teşekkür ederim, Ali kaç Ali kaç!” der ve arkadaşını 
kovalamaya başlar. Bu sırada diğer çocuklar da hızlı hızlı “Kaç kovala kaç kovala” diye bağırarak tempo tutar-
lar. Kaçan çocuk ebelenmeden yerine geri dönmeyi hedefler. Yakalanması hâlinde ebe olur. Yakalanmadan 
geri dönmeyi başarırsa ebe değişmez aynı şekilde başka bir arkadaşının ismini söyleyerek çağırır. Oyun ço-
cukların ilgisi doğrultusunda bu şekilde devam eder. Oyun bitince değerlendirme aşamasına geçilir.

Öğretici oyunun başında çocukların söyleyecekleri cümleleri hatırlatır. Gerekirse sesli bir şekilde onlara 
eşlik ederek destek olur. Ebe ve seçilen oyuncu arasında geçen diyaloğun “Başparmağım” şarkısının ritmi 
ile söylenmesi tavsiye edilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Oyun esnasında düşme, yaralanma ve sakatlanma gibi olayları engellemek için düz bir zemin 
tercih edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

◆ Oyunu oynarken neler hissettin?

◆ Oyun oynarken kaç arkadaşına teşekkür ettin?

◆ Oyun oynarken hangi arkadaşların sana teşekkür etti?
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73. ETKİNLİK: TAHMİN ET

8. Hafta 2. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
Karton kutu, çeşitli meyveler 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Tahmin etmek 
Zıt: Sert-yumuşak; sıcak-soğuk

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın verdiği nimetlere şükreder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.    ◆ Nesne veya varlıkları gözlemler.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici önceki günden ailelere meyve göndermesini rica eder, dersten önce meyveleri yıkayıp hazırlayarak 
sınıfa getirir. Öğretici karton bir kutuya, çocuğun eli girecek kadar iki tane delik açarak önceden hazırlar.

Çember etkinliği yapıldıktan sonra çocuklar yerlerine oturur. Karton kutu herkesin görebileceği bir yere 
koyulur.

“Çocuklar bugün sizlerle “Tahmin Et” oyunu oynayacağız. Ama öncesinde bir düşünelim. Allah bizim vücu-
dumuzu ve beynimizi ne kadar muhteşem yaratmış. Peki gözlerimizle ne yapıyoruz? Kulaklarımızla? Dilimiz-
le? Peki burnumuzla? Peki elimizle? İşte bütün bu organlarımız nesneleri anlamamıza yardımcı oluyor.” der.

Öğretici “Şimdi herkes gözlerini kapatsın, hayal alemine gidiyoruz. Yolda yürüdüğünüzü hayal edin arkanız-
dan bip bippp diye bir ses geliyor. Ne geliyor olabilir?” der.

Çocuklar muhtemelen araba geliyor diye cevap vereceklerdir. “Evet, kulaklarımızla duyarak bip sesinden 
araba olduğunu tahmin ettik ve bize zarar vermemesi için ne yaptık?” Cevabı dinledikten sonra, “Ne kadar 
güzel bir nimet, kulaklarımızla duyup araba olduğunu tahmin edebilmek. Allah’ım verdiğin bu nimet için 
sana şükürler olsun.” der.

“Peki şimdi ise tekrar gözlerinizi kapatın, mutfakta ocağın üstünde çaydanlık var. Duman çıkıyor. Sizce sıcak 
mı soğuk mu? Peki ona dokunur musunuz? Tehlikeli olduğunu nereden anladınız? Neden dokunmazsınız?” 
gibi sorulardan sonra “O zaman Allah’ın bize verdiği görme yeteneğimiz sayesinde çaydanlığın sıcak olduğu-
nu tahmin ettik. Kendimizi böylece tehlikeye karşı korumuş olduk. O hâlde Allah’ın bu verdiği nimetler için 
ne yapıyoruz? Evet şükrediyoruz çocuklar. Haydi hep beraber Allah’a teşekkür edelim.” der.

Öğretici “Şimdi gelelim oyunumuzu oynamaya.” diyerek bir çocuğu kutunun arkasına geçirir ve kutunun 
içine bir meyve koyarak elleriyle dokunmasını sağlar. Çocuk tahmin etmeye çalışır. Öğretici çocuğa meyve 
ile ilgili şekli, rengi, tadı, büyüklüğü, dokusu hakkında sorular yöneltir. Bu oyunu sırayla tüm sınıfa oynatır. 
Oyun bitince “Çocuklar meyveleri hangi organımızla tahmin etmeye çalıştık?” diye sorar. Burada çocuklar 
ellerimiz dese de öğretici ellerle birlikte beynimizi de kullandığımızı vurgular.

Öğretici “Çocuklar peki ellerimiz olmasaydı meyveleri başka nasıl tahmin edebilirdik?” diye sorar; “Evet, 
bazen koklayarak bazen de tadarak da tahmin edebilirdik. (Sınıfın içinde imkânlar uygunsa koklayarak ve 
tadarak da denenebilir.) Allah bize ne kadar güzel yetenekler vermiş böyle, o hâlde ne yapıyoruz? Bağırarak 
coşkuyla verdiğin tüm nimetler için teşekkür ederim Allah’ım.” diyerek etkinliği bitirir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Sınıf mevcudu kalabalıksa oyunun süresini kısaltmak için kutuya karşılıklı iki delik açıp aynı 
anda iki çocuğun oyun oynaması sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Bu oyunu sevdin mi?

◆ Hangi meyveyi kolayca tahmin ettin?

◆ Tahmin etme yeteneğimiz olmasaydı ne olurdu?

◆ Allah’ın bize vermiş olduğu başka hangi nimetler olabilir?
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74. ETKİNLİK: MEYVE TABAĞI YAPIYORUZ

8. Hafta 2. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Çeşitli meyveler, tabaklar

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Emek vermek, al (renk)

KAZANIMLAR
◆ Allah’ın verdiği nimetlere şükreder.
◆ Teşekkür etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Çember etkinliğinden sonra çocuklar yerlerine oturur. Öğretici “Çocuklar kimler bilmece sever? Şimdi bil-
mece zamanı.” der ve meyveler hakkında bilmeceler sormaya başlar.

 ◆ Otuz arkadaş oynamaya daldım,

     Hepsi yan yana bir salkım. (Üzüm)

 ◆ İki arkadaş sallanır,

     Al rengiyle kulağıma yakışır. (Kiraz)

 ◆ Al al yanaklı,

     Suyuyla pek şifalı,

     Dışı tüylü olduğuna bakma,

     Tadı baldan tatlı. (Şeftali)

 ◆ Yerde yuvarlanarak büyür,

     Yeşil elbiseye bürünür,

     Yaz sıcağı bastı mı,

     Suyuyla harareti söndürür. (Karpuz)

 ◆ Yeşil sapkayla gezer,

     Yazın geldiğini söyler,

     Kırmızı renkli siyah benekli,

     Lezzetli mi lezzetli. (çilek)

 ◆ Sarı yeşil kırmızı,

     Ekşi veya tatlı.

     İster soy da ye ister soyma,

    Soymayacaksan güzelce yıka. (elma)

 ◆ Sıcak bölgelerde yetişir,

    Açık sarı renklidir,

    Soyda bir bak içine,

    Doyamazsın yemeye. (Muz).
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Bilmeceler sorulup cevabı alındıktan sonra el hijyeni için öğrencilerin elleri yıkatılır. Meyve tabakları sınıfa 
getirilir. Her çocuğa bir tabak verilir. Öğretici, “Çocuklar evden getirdiğimiz meyvelerle kendi meyve taba-
ğımızı yapacağız. Şimdi sizlere her meyveyi eşit bir şekilde paylaştıracağım, siz de tabağınızda istediğiniz 
şekli oluşturabilirsiniz. Öncelikle sormak isterim kimler neler yapmak istiyor?” der. Çocuklardan cevaplar 
alındıktan sonra meyveler dağıtılır ve çocuklar tabaklarına istedikleri şekilleri yapar herkesin tabağı bitince 
her öğrenciye ne yaptığını ve hangi meyveleri kullandığını sorar.

Öğretici “Çocuklar bu meyveler tabağımıza gelene kadar ne kadar uzun yolculuktan geçmiştir değil mi? 
Tohum olarak ekilmiş, büyümüş, ağaç olmuş, meyve vermiş. Bize verdiği bu nimetler için Allah’a teşekkür 
edelim mi? Biz şükredip, teşekkür ettikçe Allah bize daha çok ve güzel nimetler verecektir.” der. Hep birlikte 
teşekkür edilir.

Öğretici “Çiftçiler ağacın bakımını yapmış, meyveleri toplamış, onları kasalara koyup bizlere kadar ulaştır-
mış. Bu kadar emek veren çiftçilerimize de teşekkür etmeye ne dersiniz?” der. Hep birlikte teşekkür edilir. 
“Anne babamız da pazara gidip bu meyveleri almış ve evimize getirmiş. Haydi anne babamıza da teşekkür 
edelim.” Hep birlikte teşekkür edilir.

Öğretici “Çocuklar o hâlde dikkatli düşündüğümüz zaman teşekkür edecek ne kadar çok şey var değil mi? 
Bizler birbirimize teşekkür ettikçe herkes bu durumdan çok mutlu olacaktır. O hâlde ben de meyveleri gön-
derdiği için hepinizin ailesine çok ama çok teşekkür ederim. Eve gidince teşekkürümü ailelerinize iletmeyi 
unutmayın, yine emek verip tabağınızı hazırladığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. O hâlde hepimize 
afiyet olsun.” deyip meyve tabaklarını yerler.

AİLE	KATILIMI

Etkinlik için ailelerden meyve göndermesi istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Meyve tabağı hazırlanırken meyveler dilimlenmiş olarak eşit bir şekilde çocuklara dağıtılır. 
Çocukların tabakları fotoğraf çekilip daha sonra panoda sergilenebilir.

DEĞERLENDİRME

◆ En çok hangi meyve tabağını beğendin?

◆ Meyve tabağın lezzetli miydi?

◆ Meyveler size gelinceye kadar hangi aşamalardan geçmiştir?

◆ Meyve tabağı hazırlarken eğlendin mi?

◆ Birine teşekkür ettiğinde sana nasıl karşılık verir?
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75. ETKİNLİK: ÖZÜR DİLEMEK NE GÜZEL

8. Hafta 3. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Türkçe	ve	Oyun

MATERYALLER
A4 kağıdı, kalem, (Ek-14)’te yer alan resimli görseller, 
tercihen bir el kuklası

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Özür dilerim, affedersin, kusura bakma, yanlışlıkla oldu 
Mekânda	konum: İleri - geri

KAZANIMLAR
◆ Özür dileme ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Hata yaptığında özür diler.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dili iletişim amacıyla kullanır.
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici “Çocuklar Müslüman, nazik olur, kibar konuşur. Sözleriyle ve davranışlarıyla kimseyi incitmez. Eğer 
istemeden karşısındaki insanı ya da canlıyı incittiyse ne yapar?” diye sorar. Çocuklardan gelen cevapları 
dinler. “Haydi tekrar edelim, ne yapar? Özür diler. Özür dilemek affedersin, istemeden oldu, bir daha seni 
incitmeyeceğim, sana zarar vermeyeceğim anlamlarına gelir çocuklar.” diyerek girişi tamamlar.

Bu girişin ardından öğretici, basit bir kâğıttan uçak yapar. Dikkatlice çocuklara dokunmayacak şekilde ileri 
doğru fırlatır. Yahut bir kalemi belli bir mesafeden çocukların bulunmadığı bir yere doğru atar. Çocukların 
meraklı bakışları karşısında şunları söyler:

“Çocuklar attığım nesneler (ne atmış ise onu söyler) geri geldi mi?” Çocuklar hayır diyeceklerdir. “Peki ço-
cuklar, attığım nesneler geri gelir mi? Meselâ atılan ok geri gelir mi?” çocuklar hayır derler. “İşte çocuklar! 
Söylediğimiz sözler de ağzımıza geri girmez. İsterseniz deneyelim.” Hep birlikte bir kelime söylerler. Öğretici 
sorar: “Geri geldi mi kelimelerimiz?” Çocuklar hayır diye cevaplar. “Tam da bu nedenle ne söylediğimize 
kime söylediğimize ve nasıl söylediğimize dikkat edelim çocuklar. Eğer yanlış ya da hatalı bir şey söylemiş-
sek, başkasına istemeden zarar vermişsek, yanlışlıkla, dalgınlıkla bir hata yapmışsak hemen özür dilemeli-
yiz. Sevgili Peygamberimiz (sas) ne buyurmuş biliyor musunuz? Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik 
yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizî, Birr 55)

“Şimdi sizlere bazı kartlar göstereceğim. Bu durumlarda ne söyleyelim diye soracağım. Hata yaptığımızda 
‘Özür dilerim.’ ‘Affedersin.’ ‘Kusura bakma.’ ‘Yanlışlıkla oldu.’ ‘Üzgünüm.’ ‘Bir daha olmaz.’ ‘Bir dahakine 
daha dikkatli olurum.’ gibi cümleler ile karşımızdaki insandan özür dileyebiliriz. Kartları görmeye hazır mısı-
nız? 3-2-1 başlıyoruz…” Öğretici görselleri eline alır tek tek göstererek sorar:

“Birinci resim arkadaşının resim kağıdını karalayan çocuk resmi. Burada ne olmuş çocuklar? Ne demesi la-
zım bu çocuğun? Ya da hatasını telafi etmek için ne yapması lazım.”

“İkinci resim mutfakta bardağı düşüren çocuk resmi. Çocuklar burada ne olmuş? Çocuk isteyerek mi düşür-
müş? Çocuk ne demeli? Annesi nasıl davranmalı?”

“Üçüncü resim kardeşine bağıran abla/ağabey resmi. Çocuklar burada abla/ağabey kardeşinin kalbini mi 
kırmış? O zaman ne desin ki kardeşi üzülmesin?”

“Dördüncü resim arkadaşının oyuncak arabasının üzerine basıp kıran, ama çok mahcup olan çocuk resmi. 
Çocuklar, buradaki çocuk ne yapmalı? Ne demeli?”
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“Beşinci resim bahçede koşarken çarpışan ve canı yanan çocuklar. İstemeden çarpışmışlar ve bir parça da 
canları yanmış. Ne desinler birbirlerine?”

“Altıncı resim top oynarken arkadaşının koluna top atan çocuk resmi”

Bu kartlardan sonra öğretici çocukların yaptıkları hatalar ve bunların telafileri ile ilgili sohbet eder. Bu soh-
bet esnasında bir el kuklası kullanarak diyalogları daha eğlenceli ve dikkat çekici hâle getirebilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Etkinliği daha canlı hâle getirmek ve çocukların aktif katılımını sağlamak amacıyla kartlardaki 
durumlar çocuklarla beraber canlandırılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Ağzımızdan çıkan sözleri geri alabilir miyiz?

◆ İstemeden yaptığımız davranışlar veya sözler sonucunda karşımızdaki insana ne demeliyiz?

◆ Başka hangi cümlelerle özür dileriz?

◆ Özür dilediğinde karşındaki arkadaşın özrünü kabul etmezse ne hissedersin?
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76. ETKİNLİK: ORMANDAKİ YABANCI

8. Hafta 3. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Hikâye	ve	Drama

MATERYALLER
(Ek-15)’te yer alan görseller 

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Toplantı, başkan, kurallar, misafir, kurnaz, paylaşma, 
özür dileme, pişmanlık, ağaç kovuğu 
Renk: Kahverengi

KAZANIMLAR
◆ Özür dileme ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Hata yaptığında özür diler.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.

   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini tamamladıktan sonra bir hikâye anlatacağını söyler ve Ek-15’te yer alan görselleri 
kullanarak hikâyeyi anlatmaya başlar.

Ormandaki	Yabancı

Ormanın birinde, tüm hayvanlar yaşarmış neşe içinde. Gün doğmadan uyanırlar, yiyecek aramaya başlar-
larmış. Bu ormanın bir başkanı varmış. Tüm hayvanlar onu sever, ona saygı duyarmış. Bu ormanda yaşayan 
kahverengi bir sincap varmış. Her gün erkenden kalkar; ceviz, fındık, palamut toplar ağaç kovuğuna saklar-
mış. Acıktıkça yermiş.

Bir gün ormana yabancı bir misafir gelmiş. Bu misafir bir kargaymış. Yaşadığı yerden bu ormana göç etmiş. 
Ormanın başkanı aslan tüm hayvanları toplayıp kargaya hoş geldin partisi düzenlemiş. Toplantının sonunda 
orman kurallarını kargaya anlatmış. Kurallar şunlarmış: “Kimse bir başkasına haksızlık yapmayacak. Kimse 
başkasının yiyeceğini izinsiz almayacak. Yiyecek bulamayan dostlarımızla yiyecekler paylaşılacak. Biri hata 
yaparsa, hemen özür dileyecek.”

Toplantı bitmiş. Herkes dinlenmeye çekilmiş. Karga ve sincap arkadaş olmuşlar. Sincap, kargaya çok yardımcı 
oluyormuş. Topladığı cevizleri, fındıkları, palamutları yapraklara sarıp paket yapmış. Kargaya hediye etmiş. 
Karga sincabın bu yaptıklarına çok şaşırıyormuş. Çünkü onun geldiği ormanda kimse kimseye yiyeceğini 
vermezmiş. Karga bu ormanın kurallarına şaşmış kalmış. Bir sabah sincap yine erkenden kalkmış yiyecek 
bulmaya giderken arkadaşı kargayı çağırmış. Karga, “Şey, ben biraz hastayım, bugün yiyecek aramaya çıka-
mayacağım. Sen git.” demiş. Sincap, “Peki o zaman geçmiş olsun.” diyerek yiyecek aramaya çıkmış. Sincap, 
topladığı yiyecekleri kovuğuna getirmiş ve sonra tekrar yiyecek toplamaya çıkmış. Ama o gün ormanda 
başka bir yabancı daha varmış ve bu yabancı ormanın kurallarını bilmiyormuş. Sincabın yuvasına taşıdığı 
fındıkları, cevizleri görünce hemen sincabın yuvasına girmiş ve onun yiyeceklerini yemeye başlamış. Karga 
hasta yatarken sincabın yuvasından sesler geldiğini duymuş ve merak etmiş. Sincabın yuvasına bir bakmış ki 
ne görsün! Daha önce hiç görmediği bir hayvan sincabın yiyeceklerini yiyormuş. Karga hemen bir gaklamış, 
bir guklamış “Dur sakın yeme onlar sincap arkadaşıma ait.” demiş. Ama yabancı hayvan onu dinlememiş 
birkaç cevizi de yanına alıp yuvadan kaçmış gitmiş. Tam o sırada sincap yuvasına geri gelmiş. Bir de bakmış 
ki topladığı yiyecekler yenmiş ve karga yuvasındaymış. Sincap tüm olanları yanlış anlamış ve yiyeceklerini 
karga yedi zannetmiş. Karga ona açıklamak istemiş ama fırsat bulamamış.
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Minik sincap hemen ormanın başkanı aslana gidip olanları anlatmış. Ormanın başkanı kocaman sesiyle kük-
remiş: “Hey ahali. Toplantı var. Derhâl huzurumda toplanın.” Aslanın sesi tüm ormanda yankılanmış. Kısa 
sürede tüm hayvanlar toplanmış. Karga da merak içinde toplantıya katılmış. Başkan aslan, minik sincaba 
dönüp “Olanları anlat.” demiş. Minik sincap karganın yaptıklarını anlatmış. Bunu duyan karga çok üzülmüş. 
Cevizleri kendinin yemediğini ama kimin yediğini gördüğünü söylemiş. Bazı hayvanlar ona inanmış ama 
bazıları inanmamış. Tam o sırada elinde cevizlerle oradan yabancı hayvan geçiyormuş. Karga onu göstermiş 
“İşte o yedi yiyecekleri ve bazılarını da alıp kaçtı, bakın elinde.” demiş. Birden tüm hayvanlar misafir hay-
vanın etrafını sarmış ve ona karganın anlattıkları doğru mu diye sormuşlar. Misafir hayvan gayet rahat bir 
şekilde “Tabiki de yedim. Benim geldiğim yerde yemek bulduğunda onu yersin, kimin olduğu önemli değil-
dir.” demiş. Bunu duyan sincap, arkadaşı kargayı suçladığı için kendisinden utanmış, çok pişman olmuş ve 
ondan özür dilemiş. “Kalbini kırdığım için çok üzgünüm beni affet.” demiş. Karga arkadaşının özrünü kabul 
etmiş ve barışmışlar. Karga hasta olduğu için sincap ona fındıklar toplamış ve hediye etmiş. Karga da bu zarif 
hareketi için ona çok teşekkür etmiş.

Yabancı hayvana ne mi olmuş? Aslan ve diğer hayvanlar ona bu ormanın kurallarını öğretene kadar ders 
vermişler. Peki çocuklar sizce bu fındık ve ceviz seven yaramaz hayvan ne olabilir? Çocukların yabancı hay-
vanla ilgili tahminleri alınır.

Etkinlik sonunda birlikte orman draması yapılarak çocuklardan sevdikleri hayvanları canlandırmaları yiye-
cek toplamaları ve paylaşmaları yönünde bir canlandırma yapılabilir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Hikâye anlattıktan sonra canlandırma kısmında gönüllü çocuklara rol verilir. Çocukların hikâ-
ye dışında doğaçlama yapmasına fırsat verilir. Katılmak istemeyen çocuklar zorlanmaz.

DEĞERLENDİRME

◆ Hikâyeyi beğendin mi?

◆ Hikâye nerede geçiyor?

◆ Ormanın başkanı kim?

◆ Sincap’ın yerinde olsan ne yapardın?

◆ Karga yanlış bir şey yaptı mı?

◆ Sincap arkadaşına kendini nasıl affettirdi?

◆ Biri izinsiz senin eşyanı alsa sen ne yapardın?
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77. ETKİNLİK: KIRDIM, ÖZÜR DİLERİM

8. Hafta 4. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Drama

MATERYALLER
A4 boyutunda kâğıt, boya kalemleri (pastel veya kuru 
boya)

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Hata, özür dileme, şehir, mahalle, sokak 
Zaman: Önce-sonra: Duygu: Mutlu-üzgün

KAZANIMLAR
◆ Hata yaptığında özür diler.
◆ Özür dilemenin olumlu sonuçlarını fark eder.
◆ Teşekkür ve özür dilemenin Allah’ın sevdiği davranışlar olduğunun farkına varır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
   ◆ Neden-sonuç ilişkisi kurar.
   ◆ Problem durumlarına çözüm üretir.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.

   ◆ Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duy-
gularını uygun yollarla gösterir.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici çember saatini yaptıktan sonra çocuklarla sohbet eder. Çocukların meraklarının iyice artması ve 
ilgilerini toplamak için “Çocuklar sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Bugün sabah bir olay yaşadım ve 
beni çok etkiledi. Kafam fena hâlde karıştı. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Size anlatsam olur mu? Sa-
nırım yardıma ihtiyacım var. Siz bana yardım eder misiniz? Bu sabah kursa gelirken bizim mahallede oturan 
Fatma teyze ile karşılaştık. Fatma teyze bizim bir sokak üstümüzde oturuyor. Çocukları çok uzak şehirlerde 
yaşadığı için Fatma teyze yalnız yaşıyor. Elinde ekmek vardı, belli ki fırından sıcacık ekmek almıştı. Fatma 
teyze bana seslendi. Benimle konuşmak istiyordu. Saatime baktım. Fatma teyze ile sohbet etsem kursa geç 
kalacaktım ve sizler beni merak edecektiniz. Ben de Fatma teyzeye çok acelem var sonra konuşuruz dedim 
ve hızla oradan ayrıldım. Ama sonra Fatma teyzeye böyle davrandığım için içim hiç rahat etmedi. Aklıma 
bir sürü soru takıldı. Acaba Fatma teyze bana ne diyecekti? Sizce bana ne diyecek olabilirdi çocuklar?” diye 
sorar.

“Acaba bana ihtiyacı mı vardı? Benden bir şey mi isteyecekti? Yoksa hasta mıydı? Ya da bir soru mu soracak-
tı? Onu dinlemediğim için ne hissetmiştir sizce? Üzülmüş müdür? Kalbi kırılmış mıdır? Siz olsanız arkadaşı-
nıza, öğretmeninize yahut anne babanıza bir şey söylemek isteseniz ve o sizi dinlemese acelem var dese ne 
hissederdiniz?” gibi sorular çoğaltılabilir.

Öğretici çocukların cevaplarını dinler. Çocukların cevaplarından sonra “Kesinlikle çok üzülmüştür. Ben iste-
meden Fatma teyzenin kalbini kırdım. Çok üzgünüm çocuklar.” “Benim bir şey yapmam ve Fatma teyzenin 
gönlünü almam lazım ama nasıl? Çocuklar sizce ne yapmalıyım?” diye sorar ve çocukların cevaplarını dinler.

“Ben bugün kurstan çıktıktan sonra gideyim ve Fatma teyzeyi ziyaret edeyim. Fatma teyze çiçekleri çok se-
ver ona güzel bir çiçek hediye götüreyim. Hâlini hatırını sorayım, bir ihtiyacı var mı öğreneyim. Sabah onu 
dinleyemediğim için özür dileyeyim. Hatamı nasıl telafi edebilirim sorayım. Biz insanız. Bazen hata yapabi-
liriz. İstemeden sevdiklerimizi üzebiliriz. Yüce Allah’ımız hata yapınca özür dilememizi istiyor. Hatasından 
pişmanlık duyup, özür dileyenleri seviyor. İnşallah Fatma teyze de beni affeder ve onu mutlu edebilirim. 
Bana yardımcı olduğunuz için size de çok teşekkür ederim.” der.

Ardından “Siz benim yerimde olsanız Fatma teyzeye nasıl bir çiçek hediye etmek isterdiniz?” diye sorar. 
Çocuklara boş kâğıt ve boya kalemleri verir ve hayallerindeki çiçeği çizmelerini ister. Resimler tamamlanın-
ca herkesin resimlerini daha önceden kalbini kırdığı bir arkadaşı ya da akrabasına vermesini ister. Resimler 
kurs çıkışı çocuklara verilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Öğrenme sürecindeki olayı anlatırken çocukların dikkatinin sürekli canlı tutulması için ses 
tonunda iniş çıkışlar yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

◆ Fatma teyze neden üzülmüş olabilir?

◆ Senin de kalbini kırdığın kimse oldu mu?

◆ Bir arkadaşını üzersen hatanı nasıl telafi edersin?

◆  Özür dilememiz gerektiğinde hangi sözleri söyleriz?

◆ Hatamızı telafi etmek için her zaman özür dilemek yeterli midir?

◆ Hatalar nasıl telafi edilir?
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78. ETKİNLİK: PATLAT BALONU

8. Hafta 4. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Sanat	ve	Oyun

MATERYALLER
Balon, su veya su balonu, balonun içerisine konulacak 
herhangi bir oyuncak

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Affetmek, rica etmek 

KAZANIMLAR
◆ Teşekkür ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Özür dileme ile ilgili ifadeleri kullanır.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Bilişsel	Gelişim
   ◆ Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
   ◆ Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

ÖĞRENME	SÜRECİ

Öğretici bir gün öncesinden bir balon alır. İçine minik bir oyuncak yerleştirir, balonu su ile doldurur ve 
dondurur. Öğretici çocukları bahçeye alır. Hep beraber buz balon oyunu oynayacaklarını söyler. Oyunu an-
latmaya başlar: “Çocuklar öncelikle bu oyunu oynamak için çember şeklinde dizilmeliyiz. Bu gördüğünüz 
buz balonunu sıra ile herkes eline alacak. Size sorular soracağım. Buz balon kimin elindeyse soruya o cevap 
verecek. Önemli olan balonun sizin elinizde erimemesidir. Eğer erirse patlayabilir ve sizi ıslatabilir.” der ve 
aşağıdaki soruları sorar:

 – Ne zaman özür dilersin?

 – Ne zaman teşekkür edersin?

 – Ne zaman affedersin dersin?

 – Ne zaman rica ederim dersin?

 – Ne zaman lütfen dersin?

Sorular çoğaltılabilir. Çocuklar sonunda içinde bir oyuncak olduğunu anlayınca oyun biter, balon patlatılıp 
oyuncak çocuklara gösterilir. Oyun oynayarak aslında bu minik oyuncağı buzdan kurtardıkları belirtilir. Bu-
zun büyüklüğü öğrenci sayısı ve oyun süresine göre ayarlanır. Buz bulundurma imkânı olmayan yerlerde bu 
oyun su balonu şeklinde oynanabilir. Çocuklar biraz aralıklı dizilir ve su balonunu sırayla birbirlerine atarlar. 
Balon kimin elindeyse öğreticinin sorduğu soruyu cevaplar. Tüm çocukların söz almasına dikkat edilir.

Oyun sınıfta oynanacak ise küçük kâğıtlara teşekkür ve özür kelimeleri yazılır ve balonların içine atılır. Balon-
lar şişirilir ve tahtaya yahut duvara yan yana gelecek şekilde dizilir. Çocukların sırayla gözlerini kapatmaları 
ve işaret parmakları ile karşıyı gösterir şekilde ilerleyip bir balona dokunmaları istenir. Öğretici çocuğun do-
kunduğu balonu bir iğneyle patlatır ve içindeki kelimeyi alır. Öğretici kelimeyi okur ve ne zaman söylendiğini 
sorar. Çocuğun soruyu cevaplamasının ardından sıra bir sonraki çocuğa geçer.
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	DEĞERLENDİRME

◆ Teşekkür ile ilgili ifadeler nelerdir?

◆ Teşekkür ile ilgili ifadeleri ne zaman kullanırsın?

◆ Özür dileme ile ilgili ifadeler nelerdir?

◆ Özür dileme ile ilgili ifadeleri ne zaman kullanırsın?

◆ En son nezaman ve kimden özür diledin? Neden?
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79. ETKİNLİK: TEŞEKKÜR EDİYORUZ, BELGE HAZIRLIYORUZ

8. Hafta 5. Gün 1. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun

MATERYALLER
Boş teşekkür belgesi şablonu (Ek-16), boya kalemleri, 
pul, simli eva kâğıdı, şönil, boncuk vb. süsleme 
materyalleri, yapıştırıcı, makas

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Belge, özgün arkadaş 

	KAZANIMLAR
◆ Teşekkür ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Kendisine yapılan iyilikler için teşekkür eder.
◆ Allah’ın verdiği nimetlere şükreder.
◆ Teşekkür etmenin olumlu sonuçlarını fark eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Motor	Gelişimi
   ◆ Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

ÖĞRENME	SÜRECİ	

Öğretici çember rutinini tamamladıktan sonra: “Çocuklar, bugün kursumuzun son günü. Sizlerle birlikte 8 
hafta boyunca çok güzel vakit geçirdik. Hem eğlendik hem öğrendik. Öncelikle bizleri yaratan, yaşatan ve 
kurs süresince kursa gelmemizi nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Sabahları sizi kursumuza getiren, öğ-
rendiğiniz bilgi ve değerleri destekleyen zaman zaman aramıza katılan ailelerinize bu süreçte gösterdikleri 
hassasiyet için teşekkür ederim. Yine camimizi/Kur’an Kursumuzu yaptıran ve destek veren hayırseverlere, 
bize bu imkânı sağlayan kurumumuz Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederim ve en önemlisi de kur-
sumuzun sonuna kadar sevgi ve ilgi ile bana bu süreçte eşlik ettiğiniz için sizlere de çok ama çok teşekkür 
ederim. Kursumuz bitse de sizlerle her zaman görüşmeyi çok isterim. Sizler için her zaman dua edeceğimi 
unutmayın. Şimdi bu süreçte kurs boyunca birlikte olduğunuz, tanışıp kaynaştığınız arkadaşlarınız için bir 
teşekkür belgesi hazırlamanızı istiyorum. Bunun için elimde görmüş olduğunuz kesenin içine her birinizin 
ismini yazarak attım. Şimdi sırayla herkes keseden bir isim seçecek ve çıkan kişi bir teşekkür belgesi hazır-
layacak.”

Öğretici tüm öğrencilere keseden isim seçtirdikten sonra Ek-16’daki şablonu ve yapacakları görsel için kul-
lanacakları materyalleri çocuklara dağıtır. Verilen malzemelerle çocukların teşekkür belgelerini özgün ola-
rak süslemelerine fırsat verilir. Çocukların etkinliği tamamlamalarından sonra hazırlanan belgeler üzerinde 
konuşulur.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden kursa sabır ve gayretle devam eden çocukları için bir ödül etkinliği düzenlemeleri 
istenebilir.
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ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Belge hazırlama sürecinde makas tutma, kesme, yapıştırma gibi işlemlerde zorlanan çocuk-
lara yardımcı olunur.

DEĞERLENDİRME

◆ Teşekkür belgesini hazırlarken ne hissettin?

◆ Belgeyi hazırlarken hangi malzemeleri kullandın?

◆ Kursumuzla ilgili sen kimlere teşekkür etmek istersin?

◆ Senin belgeni hangi arkadaşın hazırladı?

◆ Sen hangi arkadaşının belgesini hazırladın?
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80. ETKİNLİK: KURSUMUZUN SON GÜNÜ

8. Hafta 5. Gün 2. Etkinlik

Etkinlik	Türü:	Oyun	Etkinliği

MATERYALLER
Taç, belge ve hediyeler

SÖZCÜK	VE	KAVRAMLAR
Veda etmek, taç, hatıra fotoğrafı

KAZANIMLAR
◆ Teşekkür ile ilgili ifadeleri kullanır.
◆ Kendisine yapılan iyilikler için teşekkür eder.

GELİŞİM	ALANINDAKİ	HEDEFLER
Dil	Gelişimi
   ◆ Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sosyal	ve	Duygusal	Gelişim
   ◆ Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

ÖĞRENME	SÜRECİ	

Öğretici öncesinde davet ettiği veliler ve çocuklarla birlikte bahçeye çıkar. Hep birlikte balonlar ve diğer 
malzemelerle bahçeyi süslerler. Öğretici öncesinde hazırlamış olduğu taçları çocuklara takar ve çocukların 
bir önceki derste yaptıkları teşekkür belgelerini birbirlerine vermelerini ister. Her çocuk hazırladığı belgeyi 
arkadaşına verir ve ona teşekkür eder. Öğretici ardından tüm çocuklar için hazırladığı belgeleri ve hediye-
leri çocuklara takdim eder. Çocuklar hediyelerini açarlar. Öğretici ailelere ve çocuklara teşekkür konuşması 
yapar ve hatıra fotoğrafları çekilerek vedalaşırlar.

AİLE	KATILIMI

Ailelerden çocukların kurs boyunca elde ettikleri kazanımları korumaları istenir.

ÖĞRENME	SÜRECİNDE	DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR

Öğreticinin takdim edeceği hediyelerin, çocukların beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütün-
lüğünü destekleyici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

◆ Taçları beğendin mi?

◆ Teşekkür belgeni beğendin mi?

◆ Kur’an Kursu’na gelmiş olmak sana ne hissettirdi?

◆ Kursun sona ermesi sana ne hissettiriyor?

◆ Bir daha kursa gelmek ister misin?
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