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  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  :30/12/2022 

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 

 

 “Yeni ve Eski yıl,  Başlangıç Bitiş” Bütünleştirilmiş Türkçe,  sanat, müzik, oyun, okuma yazmaya hazırlık çalışması büyük grup etkinliği 

 

Günü Değerlendirme Zamanı 

 

Eve Gidiş 

Hazırlıklar tamamlanır, çocuklarla vedalaşılır. 

 

Genel Değerlendirme   

 



 

 

  

 

Etkinlik Adı-  Yeni ve Eski yıl,  Başlangıç Bitiş” 

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

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

BG : Algıladıklarını hatırlar.  

G: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.  

G: Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.  

G: Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. 

 

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.  

G: Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.  

G: Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. 

 

DG: Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.  

G: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. 

G: Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini 

ayarlar. 

 

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.  

G: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin 

anlamlarını sorar.  

G: Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.  

G: Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 

 

SDG: Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.  

G: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.  

G: Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı 

özelliklerini söyler. 

G: Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.  

 

MG: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.  

G: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  

G: Yönergeler doğrultusunda yürür. 

 

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 

G: Nesneleri taşır.  

 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

G: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  

G: Malzemeleri keser, yapıştırır. 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

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

 

*Sabah sporu olarak “Vücut Dansı-Eşli Oyun” hareketleri birlikte yapılır. 

 

*Daha sonra “Başlangıç-Bitiş Kavramı”, “Elif ve Arkadaşları - Montum Olmadan Asla – Eğitici  Film”  

videoları izlenir. 
 

*Sanat Etkinliği için masalara geçilir. “Yarış Arabası” sanat etkinliği “Yılın 12 Ayı Şarkısı “ eşliğinde 

yapılır.  

 

* “Rgg Ayas - Bilyalı Araba Yarışı” eğitici çizgi film izlenir. 
 

*Çocuklar öğretmeni görebilecek şekilde otururlar. Öğretmen daha önce mevsimleri işlediklerini ve 

mevsimlerim bir yıldan oluştuğunu hatırlamalarını sağlar. Her yılın ocak ayında başladığını tam 12 ay 

sonra Aralık ayı sonunda bittiğini söyler ve ayların isimleri hep birlikte tekrar edilir. Şimdi 2022 yılında 

olacağımızı 1 Ocak itibari ile ise eski yılın biteceğini be yeni yıla yani 2023 yılına başlayacağımızı söyler. 

Farklı kültürlerin yeni yılı kutlamalarının bir gelenek olduğu ve bizden farklı kutlandığı anlatılır.  Bizim 

Ramazan Bayramı gibi bayramlarımızda nasıl çocukları sevindirmek için hediye ve şekerler veriliyorsa 

başka kültürlerde de yılbaşı ağacı adı altında ağaç süsleyerek ve 

Noel Baba karekterinin onlara hediye getirdiği söylenerek mutlu  

edilmek istendiği, aslında noel baba diye birinin hediye  

getirmediği söylenir. 

 

* “Otçul Dinozor Şarkılı El Oyunu ( Parmak Oyunu )” öğretilir. 

 

* “Kağlumbağa ve Tavşan Hikâyesi” izlenir.  

 

*Daha önce öğrenilen şarkılar tekrar edilir ve “Yeni Yıl Şarkısı” 

öğretilir. 

 

 

      OTÇUL DİNOZOR   

Bir dinozor yumurtası çat çat 

çatladı 

Ve minik bir dinozor etrafa baktı 

Bir minik dinozor etrafa baktı 

İşte minik dinozor toprağa bastı 

Dinozor bir ağaç gördü, ağaca 

yaklaştı 

Açtı kocaman ağzını yaprağı ham 

yaptı 

Tüm yaprakları ağzıyla ham ham 

ham yaptı 

Bizim minik dinozor çok çok uzadı 

Yere ayak bastığında güm güm 

yapardı 

Tüm yaprakları yedi çok şişti karnı 

Güneş artık gidince uykuya daldı. 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/vucut-dansi-esli-oyun/
https://www.anneninokulu.com/baslangic-bitis-kavrami-egitici-video/
https://www.anneninokulu.com/elif-ve-arkadaslari-montum-olmadan-asla-egitici-film/
https://www.anneninokulu.com/yaris-arabasi-nasil-yapilir-sanat-etkinligi/
https://www.anneninokulu.com/yilin-12-ayi-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/rgg-ayas-bilyali-araba-yarisi-cizgi-film/
https://www.anneninokulu.com/otcul-dinozor-sarkili-el-oyunu-parmak-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/kaplumbaga-ve-tavsan-masali/
https://www.anneninokulu.com/kaplumbaga-ve-tavsan-masali/
https://www.anneninokulu.com/yeni-yil-sarkisi/


 

 

 

 

ÖBB: Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.  

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

yönelik işleri yapar. 

 

MATERYALLER: Çalışma kağıtları, makas, yapıştırıcı, rulo, renkli 

kağıtlar 

SÖZCÜKLER: Noel ve Noel Baba, Yeniyıl 

KAVRAMLAR: Eski-Yeni, Hızlı Yavaş, Başlangıç-Bitiş 

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

 

*”Yumurta Yarışı Oyunu” yapılır. 

 

*Masalara geçilir ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır . 

 
*Çocuklar ertesi gün görüşmek üzere uğurlanır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

✓ Bugün neler yaptık? 

✓ Bir yılda kaç mevsim vardır? 

✓ Bir yıl hangi ayda başlar? 

✓ Bir yılda hangi ayda biter 

 

 

 

AİLE KATILIMI 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

 

Puzzle, Hafıza Oyunu, İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

 

YENİYIL ŞARKISI 

 

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl 

Bizlere kutlu olsun 

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl 

Sizlere mutlu olsun 

Eski yıl sona erdi 

Yepyeni bir yıl geldi 

Bu yıl olsun mutlu bir yıl 

Bu yıl olsun hey hey 

Kardeşiz biz hepimiz 

Bitmesin hiç sevgimiz 

Aramızda dargınlık yok 

Aramızda hey hey 

Mutlu olsun insanlar 

Mutlu olsun tüm evren 

Yeni yılda hep birlikte 

Yeni yılda hey hey 

 

https://www.anneninokulu.com/yumurta-yarisi-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/kaplumbaga-ve-tavsan-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/kaplumbaga-ve-tavsan-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-calismalar-54/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-oyunlar-55/
https://www.sarki-sozleri.net/kategori/atiye-sarki-sozleri

