
 

  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  :05/01/2023 

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 

 

 “Saat Kaç?” 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- Saat Kaç? 

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. 

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: Gerçek durumu inceler.  

G: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

 

Kazanım 4. Nesneleri sayar.  

G: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

 

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.  

G: Nesne/varlığın adını, uzunluğunu, kullanım amaçlarını söyler. 

 

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.  

G: Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. 

 

DG: Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.  

G: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  

G: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.  

 

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 

G: Görsel materyalleri inceler.  

 

MG: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 

G: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  

G: Tek ayak üzerinde durur. 

G: Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. 

 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

G: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.   

G: Malzemeleri keser. 

G: Malzemeleri yapıştırır 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

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

*Sabah sporu olarak “Zıpla Zıpla Spor Şarkısı” hareketleri birlikte yapılır. 

*Daha sonra “Saat Eğitici Video”  ve “Pırıl – Bana Saati Söyle!- Eğitici Video” eğitici videoları izlenir. 

*Sanat Etkinliği için masalara geçilir. “Saat Sanat Etkinliği” sanat etkinliği “Tik-Tak Çocuk Şarkısı “ 

eşliğinde yapılır.  

*Çocuklar öğretmeni görebilecek şekilde otururlar. Öğretmen eline bir saat alır ve saatin bize zamanı 

gösterdiğini söyler, saatin fiziki özelliklerini tanıtır. Akrebin saati, yelkovanın ise dakikaları gösterdiği 

ifade edilir. Zamanı gösterdikleri konuşulur.  Saat olmasaydı ne olurdu diye öğretmen sorar ve 

çocukların tek tek cevabı dinlenir. ”Geçmişten Günümüze Saatler Flash Kartları ve Slayt Gösterisi” 

izlenir. Öğretmen “Tam Saatleri” öğretir. 

* Sanat Etkinliğinde çocukların dinledikleri “Eski Saat Şarkı” sözleri  “Eski Saat Parmak Oyunu” olarak  

hareketleri ile birlikte yapılır. 

 

*” Geciken Saat Hikâyesi“ izlenir.  

 

*Daha önce öğrenilen şarkılar “Saatim Çaldı Bip Bip Bip şarkısı” hareketleri ile birlikte yapılır. “Bozuk 

Saat Şarkısı” ile ritim çalışması yapılır. 

 

BOZUK SAAT ŞARKISI 

Ben bir bozuk saatim,  

Tik tak tik tak çalar dururum.  

Tik tak tik tak tik tak tik tak  

Ben bir bozuk saatim,  

Tik tak tik tak çalar dururum.  

Tik tak tik tak tik tak tik tak 

Bazen çok hızlı çalar, bazen 

dururum.  

Bazen çok hızlı çalar, bazen 

dururum.  

Bazen de yavaşlarım, sonra 

dururum.  

Bazen de yavaşlarım, yine 

dururum. 

ESKİ SAAT ŞARKISI 

Çok eski bir evde 

Eski bir saat varmış 

Bu saat hiç durmadan 

Tiktak Tiktak Tiktak 

Tiktak 

Atarmış atarmış atarmış da 

atarmış 

Çok eski bir evde 

Eski bir saat varmış 

Birgün saat bozulmuş 

Tiktiktak Tiktiktak 

Tiktiktak Tiktiktak 

 

 

Bozulmuş bozulmuş bozulmuş 

da bozulmuş 

Saatin sahibi 

Tamir etmeye gelmiş 

Saat birden düzelmiş 

Tiktak Tiktak Tiktak Tiktak 

 

Düzelmiş düzelmiş düzelmiş 

de düzelmiş 

Söz-Müzik : Nükhet Öztürk 

 

https://www.anneninokulu.com/zipla-zipla-spor-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/saat-okul-oncesi-egitim-videosu/
https://www.anneninokulu.com/piril-bana-saati-soyle-egitici-film/
https://www.anneninokulu.com/renkli-kagitlardan-saat-etkinligi-yapimi/
https://www.anneninokulu.com/tik-tak-cocuk-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/gecmisten-gunumuze-saatler-flash-kartlari-ve-slayt-gosterisi/
https://www.anneninokulu.com/okul-oncesi-tam-saat-ogretimi-egitici-video/
https://www.anneninokulu.com/eski-saat-cocuk-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/eski-saat-parmak-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/geciken-saat-hikayesi/
https://www.anneninokulu.com/saatim-caldi-bip-bip-bip-sarkili-rond/
https://www.anneninokulu.com/bozuk-saat-tingir-mingir-cocuk-sarkilari-ritim-calismasi/
https://www.anneninokulu.com/bozuk-saat-tingir-mingir-cocuk-sarkilari-ritim-calismasi/


 

 

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. 

 

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, simli eva, ritim 

çubukları (Saatin akrep ve yelkovan kısmı için istenirse şönil)  

SÖZCÜKLER: Saat, akrep, yelkovan, dakika, zaman 

KAVRAMLAR: Uzun Kısa, Hızlı Yavaş, 1-20 arası sayılar, Sağ Sol, Aşağı 

Yukarı 

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

*”Tilki Tilki Saatin Kaç? Oyunu” oynanır.Bunun için bir kişinin tilki olacağı ve tilki olan kişinin arkası 

gruba dönük bir şekilde duvarın önüne geçeceği açıklanır. Diğer kişilerin hep birlikte duvardan uzak bir 

yerde yan yana sıra olacağı söylenir.Sayışarak çocuklar arasından bir tilki seçilir. Daha sonra tüm grup 

hep birlikte tilkiye saatin kaç olduğunu sorar. Tilki saatin kaç olduğunu söylerse o kadar adım atılması 

gerektiği hatırlatılır.Adım atarken adımlar da yüksek sesle sayılır. Tilkinin yanına gelindiğinde yavaşça 

tilkinin arkasına dokunulur ve kaçılır. Tilki kaçanlardan birini yakalamaya çalışır ve yakalanan kişi de bir 

sonraki sefer tilki olur. Tilki olmak isteyen diğer çocuklara da fırsat verildikten sonra etkinlik 

sonlandırılır. 
* Saat Öğretme Etkinliği” yapılır. 

*Masalara geçilir ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları eşliğinde yapılır. 

*Çocuklar ertesi gün görüşmek üzere uğurlanır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

✓ Bugün neler yaptık? 

✓ Saatler bize neyi gösterir? 

✓ Saatin içinde neler var? 

✓ Akrep ve yelkovanın farkı nedir? 

✓ Saatlerin çeşitlerini hangileri? 

 

AİLE KATILIMI 

Evde çocukları ile birlikte saat yapmaları ve okula göndermeleri istenir. 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

Sanat Etkinliği Önerisi 2 

“Saatler web 2” aracını kullanarak çocukların eğlenerek öğrenmesi sağlanabilir. 

“Sayıların Kayboluşu Eğitici Çizgi Film” 

Puzzle, Hafıza Oyunu,  İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/tilki-tilki-saatin-kac/
https://www.anneninokulu.com/saat-ogretme-etkinligi/
https://www.anneninokulu.com/okul-oncesi-saat-sanat-etkinligi/
https://www.anneninokulu.com/saatler-ile-ilgili-web-2-araci/
https://www.anneninokulu.com/sayilarin-kaybolusu-piril-egitici-film/
https://www.anneninokulu.com/saatler-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/saatler-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-calismalar-58/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-oyunlar-59/

