
 

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 

GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

OKUL ADI  :  

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI : 

TARİH  : 30.09.2021 

YAŞ GRUBU (AY) : 

 

Güne Başlama Zamanı 
Sınıfa gelen çocuklar karşılanır. Çocukların uyumunu sağlamak için önceki gün hakkında kısaca sohbet edilir. O gün yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verilir. 

 

Oyun Zamanı 

Çocuklara hangi öğrenme merkezinde oynayacakları sorulur. Çocuklar ilgili öğrenme merkezine yönlendirilir. 

 

Kahvaltı, Temizlik 
Çocuklara beslenmenin önemi anlatılarak birazdan kahvaltı yapılacağı söylenir. Lavaboda temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için yapılması gerekenler 

anlatılır ve bu sırada çocuklara rehberlik yapılır. Yemek kuralları hatırlatılarak kahvaltı yapılırtkinlik Zamanı 

 

 “ÇEMBERLER DAİRE OLDU” isimli bütünleştirilmiş Matematik, Okuma Yazamaya Hazırlık ve Oyun etkinliği 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 

GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  :  

Tarih  :08/12/2022 

Yaş Grubu (Ay) : 

Öğretmenin Adı Soyadı : 

 

Güne Başlama Zamanı 
Çocuklar güler yüzle sınıfa alınırlar.  

 

Oyun Zamanı 

Çocuklar öğrenme merkezlerine yönlendirilir.  

Kahvaltı, Temizlik 

 
Oyun merkezleri ve sınıf toplanır ve düzenlenir. Ardından eller yıkanır ve beslenmeye geçilir. 

 

Etkinlik Zamanı 

 

 “Mevlana ve Hoşgörü” Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, deney, oyun, okuma yazmaya hazırlık çalışması büyük grup etkinliği 

 

Günü Değerlendirme Zamanı 

 

Eve Gidiş 

Hazırlıklar tamamlanır, çocuklarla vedalaşılır. 

 

Genel Değerlendirme   

 



 

 

  

 

Etkinlik Adı-  Mevlana ve Hoşgörü 

Etkinliğin Çeşidi: Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, deney, oyun, okuma yazmaya hazırlık çalışması büyük grup etkinliği 

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

BG : Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

G: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.  

 

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.  

G: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  

G: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

 

Kazanım 4. Nesneleri sayar.  

G: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

 

Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.  

G: Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir. 

G: Eş nesne/varlıkları gösterir.  

G: Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir. 

 

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.  

G: Bir olayın olası nedenlerini söyler. 

G: Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 

 

DG: Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

G: Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.  

 

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

G: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  

 

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.  

G: Görsel materyalleri inceler. 

 

SDG: Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının 

duygularını açıklar.  

G: Başkalarının duygularını söyler.  

G: Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  

G: Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 

ÖĞRENME SÜRECİ 

*Öğretmen çocukları  karşılar, çocuklar öğretmen tarafından oyun merkezlerine yönlendirilir.  

 

*Sabah sporu olarak “Hacıyatmaz-Onur EROL” hareketleri birlikte yapılır. 

 

*Daha sonra  “Hz. Mevlana ve Yedi Öğüdü” Eğitici Filmi izlenir. 

*Sanat Etkinliği için masalara geçilir ve “Ney Sesi” eşliğinde Semazen etkinliği yapılır.  

 

*Öğretmen çocukların yarım daire olarak oturmalarını sağlar. Öğretmen çocuklara Hoşgörü nedir? Diye 

sorar.  Hoşgörü ve hoşgörülü olmanın her şeyi anlayışla karşılamak olduğunu söyler. Öğretmen hoşgörü 

ve Mevlana’yı anlatır. Hoşgörülü insanlar etrafındaki insanların yanlışları olabileceğini kabul eder ve bu 

yanlışları görmezden gelir. İnsanları olduğu gibi kabul eder. Hoşgörü deyince aklımıza “MEVLANA” 

gelir.  Çünkü; Mevlana tüm insanları hatası da olsa ayırmadan sevmiş ve hoşgörülü davranmış, “Gel Ne 

Olursan Ol Gel” demiştir. Mevlana hayatının büyük bölümünü Türkiyemizin bir ili olan Konya’da 

yaşamıştır. Türbesi de Konya’da bulunmaktadır. Konya’daki tüm insanlara sevgi, saygı, hoşgörüyü 

aşılamıştır ve çok sevilmiştir. İçerisinde kıssaların ve hikayelerin olduğu  Mesnevi Kitabı vardır. 

 

*Mevlana ve Konya’yı anlatan “Mevlana ve Konya Flash Kartları ve Slayt Gösterisi” izlenir. 

   
* “Hz. Mevlana Hikayesi”   ve Bir mesnevi hikayesi olan “Üzüm Kavgası” izlenir.  

 

* Öğretmenler semazenler hakkında kısa bir bilgi verir ve hep birlikte “Semazen Gösterisi” yapılır. 

*”Semazen Deneyi” yapılır. 

*”Hoşgörü” eğitici filmi izlenir. Eğitici Filmde neler olduğunu hoşgörüsüz davranınca mı yoksa hoşgörülü 

davranınca mı problemi daha kolay çözdükleri sorulur. Hoşgörülü davranmazsak karşımızdaki ve biz nasıl 

hissederiz, hoş görülü olursak yine karşımızdaki ve biz nasıl hissederiz. Hangisi bizi mutlu eder, hangisi 

mutsuz eder diye sorulur. 

 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/haciyatmaz-onur-erol/
https://www.anneninokulu.com/hz-mevlana-ve-yedi-ogudu/
https://www.anneninokulu.com/ney-sesi/
https://www.anneninokulu.com/mevlana-ve-konya-flash-kartlari-ve-slayt-gosterisi/
https://www.anneninokulu.com/hz-mevlana-hikaye/
https://www.anneninokulu.com/mesneviden-hikayeler-uzum-kavgasi/
https://www.anneninokulu.com/semazen-gosterisi/
https://www.anneninokulu.com/semazen-deneyi/
https://www.anneninokulu.com/hosgoru-kare-egitici-film/


 

 

 

Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun 

yollarla gösterir.  

G: Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.  

G: Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. 

 

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.  

G: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.  

G: Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden 

yardım ister.  

G: Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır. 

 

MG: Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

G: Malzemeleri keser, yapıştırır. 

 

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.  

G: Basit dans adımlarını yapar.  

G: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.  

G: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. 

 
MATERYALLER: Çalışma kağıtları, makas, yapıştırıcı, boya kalemleri, 

mum, tahta şiş çubuk, patates ya da oyun hamuru, Mevlana şekeri 

SÖZCÜKLER: Mevlana, Konya, Semazen, Hoşgörü 

KAVRAMLAR: Mutlu Mutsuz 

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

*”Sayı Avı Oyunu” için öğretmen önceden öğrenilen sayılardan daha önceden hazırlar. Rakamlar yere 

ters bir şekilde koyulur. Her bir öğrenciye bir sayı söylenir. (Çocuğun öğrenemediği bir sayı varsa 

özellikle o sayı o çocuğa verilirse daha kalıcı öğrenme olacaktır.) Çocuklar kendilerine ait sayıları 

bularak bant yapıştırılmış bir dolaba ya da masanın üzerine alt alta koyar. Önce bitiren çocuk oyunu 

kazanır. 

*Masalara geçilir ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır  

 

*Çocuklar ertesi gün görüşmek üzere uğurlanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME: 

 Bugün neler yaptık? 

 Hoşgörü nedir? 

 Mevlana Kimdir? 

 Mevlana nerede yaşamıştır? 

 

 

AİLE KATILIMI 

DEĞERLER 

Hoşgörülü Olmak 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

Öğretmen tarafından Mevlana Şekeri ikram edilebilir. 

Puzzle, Hafıza Oyunu, İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/sayi-avi-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/mevlana-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/mevlana-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-calismalar-38/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-oyunlar-39/

