
 

  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  :20/01/2023 

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 

 

 “Gelişim Raporlarımızı Alıyoruz” Bütünleştirilmiş müzik, oyun büyük grup etkinliği 

 

Günü Değerlendirme Zamanı 

 

Eve Gidiş 

Hazırlıklar tamamlanır, çocuklarla vedalaşılır. 

 

Genel Değerlendirme   

 



 

 

 

 

Etkinlik Adı- Gelişim Raporlarımızı Alıyoruz 

Etkinliğin Çeşidi: Bütünleştirilmiş müzik, oyun büyük grup etkinliği 

 

 

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

MG: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 

G: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. 

 

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:  

SÖZCÜKLER: Gelişim raporu-karne, tatil 

KAVRAMLAR:  

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

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

 

*Sabah sporu olarak “Zumba Kids” hareketleri birlikte yapılır. 

 

*”Evcil hayvanların gizli yaşamı 2 full”  izlenir. 

 

*Öğretmen çocukların görebileceği şekilde karşılarına oturur ve eylül ayında okulların açıldığını ve ne 

kadar heyecanlı olduğunu söyler şimdi de artık karne alma gününün geldiğini ve kısa bir tatile 

gireceklerini söyler. Onların okul başladığında ve şimdi neler hissettiklerini sorar. Tatilde neler 

yapılabilir konuşulur ve karneleri verilir. 

 

* “Karne Günü Şarkısı”, “Karne Şarkısı”, “Dans Et Eğlen Alkışla“ ve “diğer müzikler” eşliğinde dans 

edilir. 

 

 

*Çocuklar güzel bir tatil geçirmeleri söylenerek uğurlanır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

✓ Bugün neler yaptık? 

✓ Karne ne demek? 

✓ Tatilde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

 

 

AİLE KATILIMI 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

Puzzle, Hafıza Oyunu, İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

https://www.anneninokulu.com/zumba-kids-sabah-sporu/
https://www.anneninokulu.com/evcil-hayvanlarin-gizli-yasami-2-full/
https://www.anneninokulu.com/karne-gunu-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/karne-gunu-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/karne-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/dans-et-eglen-alkisla/
https://www.anneninokulu.com/?genelicerik=muzik-ve-ritim
https://www.anneninokulu.com/karne-sevinci-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/karne-sevinci-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-calismalar-69/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-oyunlar-70/

