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YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Öğrenme merkezlerinde oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “Sabırlı Kelebekler” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil- Drama, Fen Doğa ve Sanat Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 
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KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

DİL GELİŞİMİ:   SOSYAL-DUYGUSAL  GELİŞİM:   MOTOR GELİŞİM:  

Kazanım 7: Dinledikleri / izlediklerinin anlamını 
kavrar. 
Gösterge 1. Sözel yönergeleri yerine getirir. 
Gösterge 2. Dinledikleri / izlediklerini açıklar. 
Gösterge 3. Dinledikleri / izledikleri hakkında yo-
rum yapar. 
Kazanım 8: Dinledikleri / izlediklerini çeşitli yol-
larla ifade eder. 
Gösterge 4. Dinledikleri / izlediklerini resim yoluyla 
sergiler. 

 Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
Gösterge 1. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yol-
larla ifade eder. 

 Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketle-
ri yapar. 
Gösterge 10. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçim-
de bir araya getirir. 
Gösterge 12. Malzemeleri yapıştırır. 
Gösterge 14. Değişik malzemeler kullanarak resim 
yapar. 

     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

Kelebeğin oluşum aşamaları görseli, çöp poşeti, 
renkli kâğıtlar, boya, yapıştırıcı, pullar  

 Koza, sabır   İçeri-dışarı, ıslak-kuru  

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen öğrencilerin dikkatini ekrana çekerek kelebeğin oluşum aşamalarını slayt olarak izleyeceklerini söyler. Aşamalar tek tek incelenerek 
sohbet edilir. Konuyla ilgili bir hikâye anlatmak istediğini söyler ve çocukların minderlere oturmalarını sağlar . 

“SABIRLI KELEBEKLER” 
     Bir gün, Deniz dedesini ve ninesini ziyarete gitti. Dedesinin evinde büyük bir bahçe vardı. Oynamak için bahçeye çıktı ve gezerken da-
ha önce hiç görmediği bir şey gördü. Koşarak ninesine ve dedesine haber verdi. Ninesi gördüğünün bir kelebek kozası olduğunu söyledi. 
Deniz çok heyecanlandı. 

- “Peki ne zaman kelebek olacak?” diye sevinçle sordu. 

Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

     Dedesi bir süre beklemesi gerektiğini, zamanı gelince kelebeğin kendiliğinden kozadan çıkacağını söyledi. Deniz o günden sonra her gün 
uyanır uyanmaz kelebek kozasını görmeye gitti. Bir gün, iki gün, üç gün derken Deniz beklemekten çok sıkılmıştı ve bir gün kozasındaki kü-
çük delikten çıkmaya çalışan kelebeği gördü. Sonra Deniz, kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını 
düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye kozadaki deliği büyüttü. Bu sayede kelebek kozasından kolayca çıktı. Fakat kele-
bek çıkmaya daha hazır değildi, bedeni hala kuru ve kanatları buruş buruştu. Deniz, kelebeğin gücünü toplayıp, kanatlarını açıp, uçacağını 
düşündü. Ama Kelebek kozasından zamanından önce çıktığı için ne kadar çabalasa da uçamadı. Buruşmuş kanatlarıyla yerde sürünmeye 
devam etti. Deniz iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti. Ama bilmediği bir şey vardı. Kelebeğin kozadan çıkmak için çabala-
ması gerekiyordu. Çabaladıkça bedenindeki sıvı kanatlarına gidecekti. Bu sayede kelebek kozasından çıktığında uçabilecekti. Deniz sabret-
mediği için kelebeğinin uçamayacağını anladı. Eğer sabırlı olup bekleseydi, kelebek şu anda uçuyor olacaktı. Deniz o gün sabrın önemini an-
ladı. 

 Hikaye bitiminde öğretmen çöp poşetlerinin koza olarak kullanılacağını söyler ve öğrenciler arasında görev dağılımı yaparak dramatizasyon çalışması yapılma-
sına rehberlik eder. 

 Çocuklar masalara yerleştirilir ve kağıt katlama tekniği ile kelebek yapılmasına rehberlik edilir. Kelebekler boya kalemleri, yapıştırıcı ve pullarla süslenir. Kağıda 
yapıştırılır ve resim tamamlanır. 

      

DEĞERLENDİRME 

 Kelebeğin oluşum aşamaları nelerdi? 
 Sen kozanın içindeki kelebek olsaydın ne hissederdin? 
 Deniz’in yerinde sen olsaydın ne yapardın? 
 Kelebek yaparken zorlandın mı? 
 Bir kelebek olsan nereye uçmak istersin?  
 

AİLE KATILIMI 
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YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Öğrenme merkezlerinde oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “Ses Duvarı” isimli bütünleştirilmiş Oyun ve Türkçe Dil Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 
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KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

SOSYAL-DUYGUSAL  GELİŞİM:      

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 
Gösterge 1. Başkalarının duygularını söyler. 
Gösterge 2. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. 
Gösterge 3. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. 
Gösterge 1. Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. 
Gösterge 2. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. 
Kazanım 6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. 
Gösterge 1. Haklarını söyler. 
Gösterge 2. Başkalarının hakları olduğunu söyler. 
Gösterge 4. Başkalarının haklarını korumak için neler yapması gerektiğini söyler. 
     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

Kulak, dudak ve hareketli çocuklar resimleri, 
hikâye kitabı  

 Ses, gürültü, engel,  sabır  Sesli-sessiz, kalabalık-tenha  

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen elinde resimlerin olduğu bir kutu ile sınıfa gelir.(kulak, dudak ve hareketli çocuklar resimleri) Çocuklara kutunun içinde ne olduğunu sorar ve küçük 
ipuçları vererek öğrenciye rehberlik eder. Daha sonra kutunun içindeki resimleri grupları oluşturarak çocuklara dağıtır. Ses Duvarı oyununu anlatır. 

 Bu oyun için sınıfın üç gruba bölünmesini sağlar. 
1.GRUP: KONUŞAN GRUP (dudak resmi) 
-Öğretmenin verdiği yönergeye göre 3.gruba bir şeyler anlatacaktır. 

Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

2.GRUP: GÜRÜLTÜ YAPAN GRUP (hareketli çocuklar resmi) 
-Bu grup 1.grubun söylediklerini 3. grubun anlamasını engelleyecektir. (hareketler ve sesler yoluyla ) 
3.GRUP: KONUŞMAYI ANLAMASI GEREKEN GRUP (kulak resmi) 
-1.grubun söylediklerini anlamaya çalışır. 

 Gruplardaki öğrenciler değiştirilerek oyun tekrar ettirilir. 
 Ardından ses istenilen düzeye ulaşana kadar oyuna devam edilir. 
 Öğretmen oyunu durdurarak öğrencilerin sandalyelere geçmesini sağlar.  
 Soracağı sorular ile dinlemenin önemini, gürültünün dinlemeyi nasıl engellediğini vurgulayarak sohbet ortamı oluşturur. 
      

DEĞERLENDİRME 

 Oyun oynarken neler hissettin? 
 Hangi grupta olmaktan zorlandın? 
 Karşı gruptakiler seni niçin duyamadı? 

 

AİLE KATILIMI 

  Okulda oynanan oyun hakkında bilgi verilerek evde de pekiştirilmesi istenir. 



SES DUVARI  



SES DUVARI  



SES DUVARI  



NE GÜZELDİR SABRETMEK  3. 

HAFTA TEMA : SABIR 

1 

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Öğrenme merkezlerinde oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “Ne Güzeldir Sabretmek” isimli bütünleştirilmiş Fen Doğa ve Müzik Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 
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KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

BİLİŞSEL GELİŞİM:      

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 
Gösterge 8. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. 
Gösterge 9. Nesne/varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır. 
Gösterge 10. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. 
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. 
Gösterge 1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. 
Gösterge 2. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. 
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Gösterge 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler. 
Gösterge 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 
     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

2 adet boş kavanoz, 2 çiğ yumurta, su, sirke, tuz, 
şeker, yemek atıkları, ritim aletleri 

 Sabır, gözlem   Sert-yumuşak, kokulu-kokusuz  

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen önceden hazırlamış olduğu deney malzemelerini masanın üzerine yerleştirir ve çocukların dikkatini bu alana çeker. 
- Masada neler görüyorsunuz? 
- Sizce bu malzemelerle ne yapabiliriz? Sorularını sorar. 

 Öğretmen bir deney yapacaklarını ve bu deneyin sonuçlanması için uzun bir süre geçeceğini, bunun için tüm çocukların sabırla beklemeleri gerektiğini söyler. 

Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Deney için : 
- Her iki kavanoza da su doldurulur. 
- İçlerine birer adet çiğ yumurta bırakılır. Bu yumurtaların ağzımızın içindeki dişler olduğu söylenir. 
- Kavanozlardan birine tuz, sirke, şeker ve yemek atıkları konularak kirli bir su oluşturulur.  
- Bu kavanozun diş fırçalamayan bir çocuğun ağzının içi olduğunu söyler. 
- Kavanozların ağzı kapatılır ve 3 hafta boyunca yumurtaları gözlemeleri istenir. 

 3 hafta sonunda öğretmenin planlamasına uygun olarak kavanozlar açılır ve içindeki yumurtalar incelenir. 
 Deneyden sonra çocuklar minderlere oturtulur ve ellerine ritim aletleri verilir. Pepe’nin “Sabır” isimli şarkısı ritim eşliğinde dinlenir ve sözleri öğretilir. 
 

      

DEĞERLENDİRME 

 Deneyin malzemeleri nelerdi? 
 Kavanozda neler gördün? 
 Sence deneyin sonucunda neler olacak? 
 Deneyin sonucunu beklemek sana ne hissettiriyor? 
 Sabır şarkısını eğlenceli buldun mu? 
 Ritim tutmak sana ne hissettirdi? 
 

AİLE KATILIMI 

 Okulda öğrenilen sabır şarkısının evde de tekrar edilmesi istenir.  
 Bir sonraki “Ayın Teması” ile ilgili “Veli Mektubu” öğrencilerle ailelere ulaştırılır. İlgili ayın “Veli Mektubu” www.denizliarge.meb.gov.tr adresinde yayınlana-

caktır. 

SABIR  

Düşler kurup beklemek, 
Ne güzeldir sabretmek. 

Haydi sen de bir düş kur, 
Sabrederek huzur bul. 

Sabırla beklersen eğer, 
Gerçekleşir tüm düşler. 

Haydi sen de bir düş kur, 
Gelsin sana da huzur. 

Sabır sabır sabır sabır 
Beklemektir ağır ağır 

Sabır sabır sabır sabır 
Beklemektir ağır ağır 


