
 

  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  :12/01/2023 

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 

 

 “Ö Sesini Öğreniyorum” 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- Ö Sesini Öğreniyorum. 

Etkinliğin Çeşidi: Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, müzik, 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 3: Algıladıklarını hatırlar.  

G: Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.  

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

G: Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. 

 

Kazanım 4. Nesneleri sayar.  

G: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

G: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 

 

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.  

G: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.  

G: En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.  

G: Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.  

G: Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. 

 

DG: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.  

G: Sesin geldiği yönü söyler.  

G: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.  

 

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.  

G: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.  

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

ayarlar. 

 

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.  

G: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.  

G: Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.  

G: Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.  

G: Aynı sesle biten sözcükler üretir.  

ÖĞRENME SÜRECİ 

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

 

*Sabah sporu olarak “3 Kardeş Ördek Şarkısı” hareketleri birlikte yapılır. 

 

*Daha sonra “Ö Sesi Eğitici Video” ve “Ö Sesi Öğretimi - Ö Harfi Oyunu” izlenir. 

 

*Sanat Etkinliği için masalara geçilir. “Dairelerden Sevimli Ördek” sanat etkinliği “Beyaz Ördek 

Şarkısı”  eşliğinde yapılır.  

 

*Çocuklar öğretmeni görebilecek şekilde otururlar. Öğretmen daha önce öğrenilen harfleri hatırlatmak 

için her çocuğun bir örnek vermesini ister. Sınıfta ve arkadaşlarının isimlerinde daha önce öğrenilen 

harflerin olup olmadığı bulunur, gerekirse öğretmen rehberlik eder. Öğretmen yeni bir harf 

öğreneceklerini söyler ve “Ö” Sesi öğretilir. 

 

*“Ö Sesi ile ilgili Flash Kartları ve Slayt Gösterisi” izlenir ve slayt sonundaki sorular çocuklara sorulur. 

 

*Daha önce öğrenilen parmak oyunu ve tekerlemeler tekrar edilir. “3 Küçük Ördek ( Parmak Oyunu ) 

Şarkılı El Oyunu” öğretilir. 

 

*”Çirkin Ördek Yavrusu Masalı” izlenir.  

 

*Daha önce öğrenilen şarkılar  tekrar edilir.  

“5 Küçük Ördek Şarkısı“ öğretilir. 

 

 

 

3 KÜÇÜK ÖRDEK PARMAK 

OYUNU 

 

3 Küçük ördek (3-2-1 Ördek) 

Badi badi yürüyerek 

Caddeye çıkmışlar 

Sağa sola bakmışlar 

Küçük ördek karşıya geçmiş 

Vak vak vak vak vak vak 

 Vik vik vik vik vik vik 

 

Bir gün iki küçük ördek 

Saklanmışlar yüzerek 

Anne ördek vak vak 

demiş 

Bir ördek geri gelmiş 

Bir gün bir küçük ördek 

Saklanmış da yüzerek 

Anne ördek vak vak 

demiş 

Son ördek de gelmemiş 

Bir gün annecik ördek 

Ağlıyormuş yüzerek 

Anne ördek vak vak 

demiş 

5 KÜÇÜK ÖRDEK 

ŞARKISI 

Bir gün beş küçük ördek 

Saklanmışlar yüzerek 

Anne ördek vak vak demiş 

Dört ördek geri gelmiş 

Bir gün dört küçük ördek 

Saklanmışlar yüzerek 

Anne ördek vak vak demiş 

Üç ördek geri gelmiş 

Bir gün üç küçük ördek 

Saklanmışlar yüzerek 

Anne ördek vak vak demiş 

İki ördek geri gelmiş 

 

https://www.anneninokulu.com/3-kardes-ordek-okul-oncesi-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/o-sesi-egitici-video-2/
https://www.anneninokulu.com/o-sesi-ogretimi-o-harfi-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/beyaz-ordek-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/beyaz-ordek-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/o-sesi-flash-kartlari-ve-slayt-gosterisi-2/
https://www.anneninokulu.com/3-kucuk-ordek-parmak-oyunu-sarkili-el-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/3-kucuk-ordek-parmak-oyunu-sarkili-el-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/cirkin-ordek-yavrusu-masali/
https://www.anneninokulu.com/5-kucuk-ordek-sarkisi/


 

 

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.  

G: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 

 

MG: Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.  

G: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması 

yapar. 

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

 

MATERYALLER: Çalışma kağıtları, makas, yapıştırıcı,  

SÖZCÜKLER: Ördek, paytak 

KAVRAMLAR: Sağ Sol, Ö Sesi 

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

* “Paytak Paytak Yürürsün Rond Müziği” eşliğinde ” Ördek Oyunu” oynanır. 

 

*Masalara geçilir ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır. 

 

*Çocuklar ertesi gün görüşmek üzere uğurlanır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

✓ Bugün neler yaptık? 

✓ Daha önce öğrendiğimiz harfler nelerdir? 

✓ Bugün hangi harfi öğrendik? 

✓ Ördekler nasıl yürür? 

 

 

AİLE KATILIMI 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

“Ördek Yavrusu Nasıl Çizilir?” 

“Ö - ö'' sesi hissetme, tanıma ve öğrenme Animasyonlu anlatım (OMUTÜY) EBA TV” 

Puzzle, Hafıza Oyunu, İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/paytak-paytak-yurursun-rond-muzigi/
https://www.anneninokulu.com/ordek-oyunu-okul-oncesi/
https://www.anneninokulu.com/ordek-yavrusu-nasil-cizilir-anaokulu-etkinlikleri/
https://www.anneninokulu.com/o-o-sesi-hissetme-tanima-ve-ogrenme-animasyonlu-anlatim-omutuy-eba-tv/
https://www.anneninokulu.com/cirkin-ordek-yavrusu-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/ordek-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-calismalar-63/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-oyunlar-64/

