
 

  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  :06/01/2023 

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 

 

 “Penguenlerin Dünyası” Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, deney,  müzik, oyun, okuma yazmaya hazırlık çalışması büyük grup etkinliği 

 

Günü Değerlendirme Zamanı 

 

Eve Gidiş 

Hazırlıklar tamamlanır, çocuklarla vedalaşılır. 

 

Genel Değerlendirme   

 



 

 

  

 

Etkinlik Adı- Penguenlerin Dünyası 

Etkinliğin Çeşidi: Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, deney,  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/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: Gerçek durumu inceler.  

G: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

 

Kazanım 4. Nesneleri sayar.  

G: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

 

Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.  

G: Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir 

G: Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir. 

 

DG: Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

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.  

 

MG: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 

G: Yönergeler doğrultusunda yürür. 

 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

G: Malzemeleri keser. 

G: Malzemeleri yapıştırır 

 

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. 

 

ÖĞRENME SÜRECİ 

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

 

*Sabah sporu olarak “Penguen Dansı” hareketleri birlikte yapılır. 

 

*Daha sonra “Penguenler Nerede Yaşar?”  ve “Kutuplara Yolculuk” eğitici videoları izlenir. 

 

*Sanat Etkinliği için masalara geçilir. “Penguen Sanat Etkinliği” sanat etkinliği “Penguen Şarkısı “ 

eşliğinde yapılır.  

 

*Çocuklar öğretmeni görebilecek şekilde otururlar. Öğretmen sınıfa  içinde su ve buz olan bir kap 

getirir. Çocuklara buza dokunursak ne hissederiz diye sorar. Her yer buz olan bir yerde yaşasak üşür 

müyüz? Neden üşürüz? Neden üşümeyiz? Gibi sorular sorar. Öğretmen çocuklardan sırayla ellerini 

buzlu suya sokmalarını ister ve çocuklara ellerinin üşüyüp üşümediklerini sorar. Çocukların ellerine 

eldiven giydirilir ve katı yağ, tabaka oluşturacak şekilde ellerinin yarısına sürülür. Çocuklardan sırayla 

suya ellerini sokmaları istenir ve çocuklara ellerinin üşüyüp üşümediği tekrar sorar. Soğuk bölgelerde 

yaşayan hayvanların bu iklim şartlarında yaşayabilmeleri için vücut yapılarının uygun bir şekilde 

yaratıldıkları, derilerinin altında bulunan bu yağ tabakası sayesinde üşümediklerini söyler. Ardından 

soğuk bölgelerde yaşayan hayvan türlerinden biri olan penguenlerin yaşam serüvenleri anlatılır 

(Penguenler soğuk bölgelerde yaşayan bir deniz kuşudur. En önemli özelliklerinden birisi aralarında 

inanılmaz bir dayanışma olmasıdır. Soğuktan korunmak amacıyla  

gruplar halinde uyum içinde yaşarlar. Bu şekilde donarak ölmekten 

 kurtulmaktadırlar vb.. Öğretmen “Acaba Penguenler suda neden  

batmaz?” diye sorar ve ”Penguenler neden suya batmazlar?”  

deneyi yapılır. 

 

*”5 Küçük Penguen Parmak Oyunu” öğretilir. 

 

*” Yaramaz Penguen ve Küçük Kardeş Masalı “ izlenir.  

 

*Daha önce öğrenilen şarkılar  tekrar edilir ve  

“Penguen Dansı Müziği” eşliğinde hep birlikte “ Penguen Dansı”  

yapılır 

 

5 KÜÇÜK PENGUEN 

5 küçük penguen buzda 

yürüyormuş 

Şıpır şıpır ne güzel ses 

çıkarıyorlar 

4 küçük penguen buzda kayıyormuş 

Vuuu ne kadar hızlı gidiyorlar 

3 küçük penguen suda yüzüyormuş 

Şıp şıp şıp ne güzel su 

sıçratıyorlar 

2 küçük penguen karda 

oynuyormuş 

Lapa lapa ne güzel karlar yağıyor 

hey 

1 küçük penguen eve gidiyormuş 

Mışıl mışıl ne güzel uykuya dalıyor 

https://www.anneninokulu.com/penguen-dansi-penguen-sarkisi-the-penguin-dance-animal-songs/
https://www.anneninokulu.com/penguenler-nerede-yasar-okul-oncesi-egitici-animasyonlar/
https://www.anneninokulu.com/kutuplara-yolculuk-penguenler-hakkinda-bilgi-cizgi-film-cocuklar-icin-belgesel/
https://www.anneninokulu.com/penguen-sanat-etkinligi/
https://www.anneninokulu.com/penguen-sarkisi/
https://www.anneninokulu.com/penguenler-neden-suya-batmazlar-okul-oncesi-deney-etkinligi/
https://www.anneninokulu.com/5-kucuk-penguen-parmak-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/yaramaz-penguen-ve-kucuk-kardes-masali/
https://www.anneninokulu.com/penguen-dansi-muzigi/
https://www.anneninokulu.com/penguen-dansi-2/


 

 

 

ÖBB: Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.  

G: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler.  

G: Dinlendirici etkinliklere katılır.  

G: Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler. 

 

MATERYALLER: Çalışma kağıtları, makas, yapıştırıcı, suluboya, balon, 

katı yağ, eldiven, buzlu su, boş kap 

SÖZCÜKLER: Kutup, penguen, fok, kutup ayısı, buz, paytak 

KAVRAMLAR: Sıcak-sağuk-ılık, Sağ-sol 

DEĞERLENDİRME   

Çocuk açısından: 

 

 

 

Program açısından: 

 

 

 

Öğretmen açısından:  

 

 

*”Penguen Yürüyüşü Oyunu” oynanır. 
 
*Masalara geçilir ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları eşliğinde yapılır. 

 

*Çocuklar ertesi gün görüşmek üzere uğurlanır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

✓ Bugün neler yaptık? 

✓ Biz insanlar buzullarda yaşayabilir miyiz? Neden? 

✓ Daha önce çevrenizde buzda yaşayan canlılardan (penguen, fok, kutup ayısı vb) gördünüz mü? 

Nerede? 

✓ Çok soğuk bir yerde yaşıyor olsaydın neler yapardın? 

 

AİLE KATILIMI 

UYARLAMA 

ÖNERİLER 

Puzzle, Hafıza Oyunu, İnteraktif Çalışmalar, İnteraktif Oyunlar 

 

 

 

https://www.anneninokulu.com/penguen-yuruyusu-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/penguen-ailesi-puzzle/
https://www.anneninokulu.com/penguenler-hafiza-oyunu/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-calismalar-59/
https://www.anneninokulu.com/interaktif-oyunlar-60/

