
 

 

  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  :28/11/2022 

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 

 

 “Sağlıklı Besleniyorum” Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, müzik, okuma yazmaya hazırlık çalışması büyük grup etkinliği 

 

Günü Değerlendirme Zamanı 

 

Eve Gidiş 

Hazırlıklar tamamlanır, çocuklarla vedalaşılır. 

 

Genel Değerlendirme   

 



 

 

  

 

Etkinlik Adı- Sağlıklı Besleniyorum 

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

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

B G : Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

G: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.  

G: Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.  

G: Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

 

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

G: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  

G: Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.  

G: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

 

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. 

 

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.  

G:  Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.  

G: Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar.  

G: Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. 

 

DG: Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

G: Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.  

G: Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 

 

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

G: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  

G: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.  

G: Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.  

 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

G: Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.  

G: Nesneleri takar, çıkarır. 

G: Malzemeleri keser, yapıştırır. 

 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

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

*Spor ve dans hareketleri olarak “Küçük Fasulye Şarkısının” hareketleri yapılır. 

 “Sağlıklı Beslenme”, “Nasıl Sağlıklı Oluruz?” ve “ Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” eğitici filmleri 

izlenir. 

*Masalara geçilir ve “Sağlıklı Beslenme Şarkısı” eşliğinde sağlıklı kahvaltı tabağı hazırlama ile ilgili 

sanat etkinliği yapılır. 

*Çocuklar öğretmenlerini görebilecek şekilde otururlar, Öğretmen kimlerin sabah kahvaltı ederek okula 

geldiklerini, kahvaltı etmeden gelenlere neden kahvaltı edemeden geldikleri sorar. Kahvaltının günün en 

önemli öğünü olduğunu ve mutlaka her sabah kahvaltı edilmesi gerektiğini, aç bir şekilde okula 

geldiklerinde halsiz olabilecekleri ve derslerini yapmakta zorluk yaşayabileceklerini söyler. Kahvaltıda 

neler olması gerektiği konuşulur. Günde 3 ana öğün ve ara öğün olduğu ve bunların hepsinin sağlıklı 

olması gerektiği söylenir. Abur cuburların sağlıksız olduğu, kilo almamıza yani şişman biri olmamıza 

sebep olduğunu bulmalarına rehberlik edilir. Yeterli ve dengeli nasıl beslenmemiz gerektiği üzerinde 

durulur. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenirsek, besinlerin içindeki vitaminler sayesinde diş, kemik ve 

vücudumuzdaki organların da sağlıklı olacakları, boyumuzun uzaması, sağlıklı kiloda olmamız için buna 

ihtiyacımız olduğu anlatılır. Yediğimiz sebze ve meyvelerin ise taze taze tüketilmesinin sağlığımız 

açısından daha iyi olacağı söylenir. “Sağlıklı Sağlıksız Yiyecekler Flash Kartları ve Slayt gösterisi” 

izlenir. 

*”Sağlıklı Besinler Tüketiyorum” bilmeceleri gerektiğinde ipucu verilerek sorulur. 

 

* “Vitaminlerin Ziyareti Hikâyesi” izlenir. 

* Daha önce öğrenilen şarkılar tekrar edilir. “Sebze Meyve Şarkısı” öğretilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meyve sebze herkes yemeli 

Çünkü onlar bol vitaminli 

Onları yemezse çocuklar 

Pembe olmaz yanaklar 

 Havuç gel gel yanıma diyor 

Ispanaklar tat veriyor 

Lahana köşede gülüyor 

Maydanozlar tat veriyor 

 

SEBZE  MEYVE ŞARKISI  

Meyve sebze herkes yemeli 

Çünkü onlar bol vitaminli 

Onları yemezse çocuklar 

Pembe olmaz yanaklar 

 Havuç gel gel yanıma diyor 

Ispanaklar tat veriyor 

Lahana köşede gülüyor 

Maydonazlar tat veriyor 

  

 

https://www.anneninokulu.com/kucuk-fasulye-spor-dans/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-beslenme-egitici-film/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-olmak-nasil-saglikli-oluruz-okul-oncesi-egitim/
https://www.anneninokulu.com/kahvaltili-sabahlar-saglikli-yarinlar-cizgi-film/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-beslenme-egitici-sarki/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-sagliksiz-yiyecekler-flash-kartlari-ve-slayt-gosteris/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-besinler-tuketiyorum-bilmeceleri/
https://www.anneninokulu.com/vitaminlerin-ziyareti-pedogojik-hikaye/
https://www.anneninokulu.com/sebze-meyve-cocuk-sarkisi/


 

 

 

ÖBB: Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.  

G: Saçını tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine 

yönelik işleri yapar. 

 

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. 

G: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.  

G: Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.  

G: Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 

G: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/ 

içmekten kaçınır. 

 

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri 

kullanır.  

G: Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.  

 

MATERYALLER: Çalışma kağıtları, makas, yapıştırıcı, köpük tabak 

SÖZCÜKLER: Vitamin 

KAVRAMLAR: Şişman Zayıf, Aç Tok, Taze Bayat, Doğru Yanlış 

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

*”Boyum Kaç Lego Etkinliği” için her çocuk boyu kadar legoyu üst üste koyar ve sonrasında sayar. Kaç 

tane ise elindeki kağıtta yer alan kısmı boyar. 

 

*”Aç-Tok Kavramı” ile ilgili eğitici film izlenir. 

 

* Masalara geçilir ve çalışma sayfaları yapılır. 

 
*Çocuklar ertesi gün görüşmek üzere uğurlanır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

 Bugün neler yaptık? 

 Günde kaç defa yemek yemeliyiz? 

 Sağlıklı besinler nelerdir? 

 Sağlıksız besinler nelerdir? 

 Sağlıklı besinlerin vücudumuza ne gibi faydaları vardır? 

 Sağlıksız besinlerin vücudumuza ne gibi zararları vardır? 

 

 

AİLE KATILIMI 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

Puzzle, Hafıza Oyunu, İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/boyum-kac-lego-etkinligi/
https://www.anneninokulu.com/kare-ac-tok-egitici-film/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-besleniyorum-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/saglikli-besleniyorum-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/28-kasim-2022-pazartesi-interaktif-calismalar/
https://www.anneninokulu.com/28-kasim-2022-pazartesi-interaktif-oyunlar/

