
EMPATİ  

MAYIS 2017 



VIZ VIZ ARI 1. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

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 

    “Vız Vız Arı” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil, Sanat ve Müzik Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 



VIZ VIZ ARI 1. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

2 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

BİLİŞSEL GELİŞİM:   DİL GELİŞİM:   MOTOR GELİŞİM: 

Kazanım 1: Nesne / durum / olaya dikkatini verir. 
Gösterge 1. Dikkat edilmesi gereken nesne / du-
rum / olaya odaklanır. 
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. 
Gösterge 1. Nesne / varlığın adını söyler. 
Gösterge 2. Nesne / varlığın rengini söyler. 

 Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. 
Gösterge 1. Sesin geldiği yönü söyler. 
Gösterge 2. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. 
Gösterge 3. Sesin özelliğini söyler. 
Gösterge 4. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
söyler. 
Gösterge 5. Verilen sese benzer sesler çıkarır. 

 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
Gösterge 4. Basit dans adımlarını yapar. 
Gösterge 5. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. 

     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

Arı çubuk kuklası, kağıt, boyalar, müzik aletleri   Arı, kukla   ince-kalın  

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen çocukları minderlere yönlendirir. Empati konulu slayt izlenir. Slaytta gördükleri resimler ile ilgili çocukların düşünceleri alınır. 
 Öğretmen ayağa kalkarak merakla pencereye yönelir. “Aaa sınıfımıza bir misafir gelmiş.” diyerek çubuk arı kuklasını çocuklara gösterir. Arıyı vızıldayarak sı-

nıfta dolaştırır. 
- Bu arı sınıfımıza nasıl gelmiş olabilir? 
- Arı sizce şu an ne hissediyor olabilir? 
- Sen olsaydın ne yapardın? 

 Soruları sorularak empati kurmaları sağlanır. 

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

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 



VIZ VIZ ARI 1. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

3 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Çocukların arı gibi vızıldayarak çalışma masalarına geçmelerini ister. 
 Masalara boş kağıt ve boyalar yerleştirilir. 
 Öğretmen rehberliğinde arı çizim aşamaları takip edilerek resimler tamamlanır, panoda sergilenir. 
 Öğretmen eşliğinde müzik merkezinde “Arı”çocuk şarkısı ritmik hareketlerle söylenir. Çocukların eşlik etmesi ve öğrenmesi sağlanır. 
 
 
 
 
 
  
 

      

DEĞERLENDİRME 

 Bu arı sınıfımıza nasıl gelmiş olabilir? 
 Arı sizce şu an ne hissediyor olabilir? 
 Sen olsaydın ne yapardın? 

 

AİLE KATILIMI 

 Arı resimleri eve gönderilir ve arı şarkısı tekrar edilir.  

ARI (tüm bölümler 2 kere söylenecek)  

İncecik kanadım var 
Vız vız uçarım 

Çiçeklere hep konar 
Ballar yaparım 

Popomda sivri iğnem 
Cıs diye cıs diye cıs diye sokarım 

Size bal yapmak için 
Vız diye vız diye vız diye uçarım 

Kış gelince hiç uçmam 
Kovanımda yatarım 

Yavru arılarıma 
Okşar bakarım 

Bahar gelince kalkar 
Kanadımı kanadımı kanadımı açarım 

Gezerim çiçekleri 
Balları balları balları toplarım 



VIZ VIZ ARI - ARI ÇİZİM AŞAMALRI 



DUYGULU HEYKEL  2. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

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 

    “Duygulu Heykel” isimli bütünleştirilmiş Drama, Oyun ve Sanat Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 



DUYGULU HEYKEL  2. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

2 

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

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

SOSYAL-DUYGUSAL  GELİŞİM:     MOTOR GELİŞİM:   

 Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Gösterge 10. Malzemeleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 
Gösterge 11. Malzemeleri keser. 
Gösterge 12. Malzemeleri yapıştırır. 
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
Gösterge 4. Basit dans adımlarını yapar. 
Gösterge 5. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. 
Gösterge 6. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. 

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. 
Gösterge 1. Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. 
Gösterge 2. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. 
Gösterge 3. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. 
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. 
Gösterge 1. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 
Gösterge 2. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 

       

 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen çocuklara birlikte Duygular Gezegeni’ ne yolculuk yapacaklarını söyler. Sınıfta sandalyelerden sihirli otobüs oluşturulur. Duygular Gezegeni’ne doğru 
yola çıkılır. Yolculuk boyunca hayali çevrede oluşturulan duygu durumları gözlemlenir ve bu duygular taklit edilir. (Bakın ne kadar mutlu bir ağaç,  hadi biz de 
mutlu olalım. Ne kadar kızgın bir kaya, hadi biz de kızalım vs.) 

 Hayali gezi ardından sınıf düzenlenirken öğretmen müzik açar.  Çocuklar müzik eşliğinde serbest dans eder. Müzik durduğunda öğretmen bir duygu yönergesi 
verir (kızgın, korkmuş, şaşkın vs.) Çocuklar verilen yönergeye uygun duygu ifadesiyle dans ederler. Oyunun sonraki aşamasında müzik durduğunda çocuklar 
heykel olur. Öğretmen seçmiş olduğu bir çocuğa duygu maskelerinden birisini takar. Diğer çocuklara ‘Duygulu Heykel ne hissediyor?  Niçin böyle hissediyor? 
Bu durumu düzeltmek veya devam ettirmek için neler yapabiliriz?’ şeklinde sorular sorar. Çocukların arkadaşlarının duygusunu anlamaları,  bu duyguların ne-
denleri ve sonuçları hakkında fikir üretmeleri sağlanır. Oyun bu şekilde devam eder. 

 Dinlenmek için masalara geçilir. Öğretmen yüz şekli çizilmiş olan kartonları çocuklara dağıtır. Çocuklardan istedikleri duygu ifadesine göre maskeleri artık ma-
teryallerle oluşturması istenir. 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Artık materyaller, Duygu maskesi, karton, makas, yapıştırı- Mutlu, üzgün, şaşkın, kızgın, maske, heykel, empati  Mutlu, üzgün, şaşkın, kızgın  



DUYGULU HEYKEL  2. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

3 

ÖĞRENME SÜRECİ  

  
 
 
 
 
  
 

      

DEĞERLENDİRME 

 Duygular Gezegeni’ nde neler gördük? Hangi duyguları taklit ettik? 
 Dans ederken hangi duygu ifadelerini kullandık? Kendimizi nasıl hissettik? 
 Sen duygulu heykel olsaydın hangisi olurdun? Neden? 

 

AİLE KATILIMI 

 Ailelerden evde çocuklarıyla birlikte gazete ve dergilerdeki fotoğrafları inceleyip orda gördükleri duygular ve bu duyguların neden-sonuçlarıyla ilgili sohbet 
etmeleri önerilir. 

 Ayrıca ailelere empati ile ilgili bilgilendirme yazısı gönderilir. 



DUYGULU HEYKEL - DUYGU MASKELERİ (KORKMUŞ) 



DUYGULU HEYKEL - DUYGU MASKELERİ (KIZGIN) 



DUYGULU HEYKEL - DUYGU MASKELERİ (MUTLU) 



DUYGULU HEYKEL - DUYGU MASKELERİ (ŞAŞKIN) 



DUYGULU HEYKEL - DUYGU MASKELERİ (ÜZGÜN) 



BİR EMPATİ HİKAYESİ  3. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

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 

    “Bir Empati Hikayesi” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil ve Oyun Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 



BİR EMPATİ HİKAYESİ  3. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

2 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

BİLİŞSEL GELİŞİM:   DİL GELİŞİM:   MOTOR GELİŞİM: 

Kazanım 1:Nesne / durum / olaya dikkatini verir. 
Gösterge 1. Dikkat edilmesi gereken nesne / du-
rum /olaya odaklanır. 
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. 
Gösterge 1. Nesne / durum / olayı bir süre sonra 
yeniden söyler. 
Gösterge 2. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. 
Gösterge 3. Hatırladıklarını yeni durumlarda kulla-
nır. 
Kazanım 19:Problem durumlarına çözüm üretir. 
Gösterge 1. Problemi söyler. 
Gösterge 2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 
Gösterge 7. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. 

 Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. 
Gösterge 1. Görsel materyalleri inceler. 
Gösterge 2. Görsel materyalleri açıklar. 
Gösterge 5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü, 
kompozisyonlar oluşturur. 

 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
Gösterge 1. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. 

     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

Kostüm, çalışma kağıtları   Empati, güven, kral, çoban   Hızlı-yavaş  

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen “değişme odası” adlı bir oyun oynayacaklarından ve bu oyunun kuralarından kısaca bahseder. 
-Öğretmen sınıfın bir köşesine giyim mağazalarında bulunan perdeli değişme odalarının bir benzerini oluşturur. 
-Her öğrenci sırayla değişme odasına girer. Oynayacağı olay ve bürüneceği role göre değişme odasının içindeki malzemeleri kullanır. Roller ve olay-
lar şunlardır: 

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

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 



BİR EMPATİ HİKAYESİ  3. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Babasının sözünü dinlemeyen bir çocuk( Öğrenci burada ‘baba’ rolüne girer ve değişme odasından elinde iş çantasıyla birlikte çıkar.) 
 Dedesinin bastonunu oynarken kıran bir çocuk( Öğrenci burada ‘dede’ rolüne girer ve değişme odasından elinde baston ve sırtını eğerek çıkar.) 
 Arkadaşının payına düşen çikolatayı yiyen bir çocuk (Öğrenci burada ‘arkadaş’ rolüne girer ve değişme odasından sırt çantasıyla çıkar.) 
 Oynarken evdeki vazoyu kıran bir çocuk (Öğrenci burada ‘anne’ rolüne girer ve değişme odasından bulaşık önlüğü giyerek çıkar.) 
 Nenesinin gözlüklerini saklayan bir çocuk (Öğrenci burada ‘nene’ rolüne girer ve değişme odasından gözünde gözlük ve sırtı eğik çıkar.) 

- Öğrenci değişme odasına öğrenci olarak girer, çıktığında ise rolüne büründüğü kişi olarak çıkar. 
- Öğrenci seçtiği olaya göre kendisini rolüne büründüğü insanın yerine koyar ve ona göre nasıl davranacağını canlandırır. 
- Öğrencilerden olaya uygun olarak rollerine büründükleri kişilerin o andaki ruh hallerini de düşünerek nasıl davranacaklarını canlandırmaları istenir. 

 Oyun sonunda, etkinliğe başlamadan önce çocukları hikaye saati için hazırlar ; “tik tak tik tak hikaye saati başlayacak.” 
- Ardından Atlar isimli parmak oyunu çocuklara öğretilir. 

ATLAR 
Atlar yavaş yavaş ormanda gidiyor(Eller dizlere yavaş yavaş vurulur) 

Atlar hızlandı(Eller dizlere vurulur) 
Atlar taşlıkta (Eller yumruk yapılır göğse vurulur) 

Atlar çimenlikte (Eller birbirine sürtülür) 
Atlar bataklıkta(lok lok lok ) 

Atlar patikadan atlıyor(Atlama hareketi yapılır) 
Veeee atlar ortadan kaybolur. 

 Öğretmen atların nerede olduğunu sorar peki onları bir hikaye yardımıyla bulmaya çalışalım der . 
KRAL VE ÇOBAN 

     Bir ülkenin kralı en sevdiği atını kaybetmiş ve bu yüzden çok üzülmektedir. Atı bir türlü bulamadığı için ortaya bir ödül koyar. Herkes ödülü ka-
zanmak için koşar gelir. Ama kimse atı bulamaz. Çobanın biri kralın huzuruna çıkar ve atı bulacağını söyler. Kral buna inanmaz. Ülkenin en akıllı kişi-
leri atı bulamadı da bu mu bulacak? Çoban atı aramak için kraldan izin ister. Kral çobana “Peki öyleyse ara bakalım.” der. Çoban birkaç saat içinde 
atı bulur ve saraya getirir. Kral bu duruma çok şaşırır. Çobana atı nasıl bulduğunu sorar. Çoban “Çok kolay oldu hükümdarım. Kendimi atın yerine 
koydum, bir at olsam nereye gideceğimi düşündüm ve onu hemen buldum” der. Çobanın cevabı kralın çok hoşuna gider ve ödülün çobana verilme-
sini emreder. 

 Hikaye sonrası soru-cevap yöntemiyle hikaye değerlendirilir. 
 



BİR EMPATİ HİKAYESİ  3. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

  
 
 
  
 

      

DEĞERLENDİRME 

 Hangi rolü kendine yakın buldun? 
 Role büründüğün kişi neler hissetti? 
 Sen kral olsan ne yapardın? 
 Çoban olsan atı bulmak için neler yapardın? 

 

AİLE KATILIMI 

 Evde empati kurmakla ilgili sohbet edilmesi istenir. 



BEN OLSAYDIM-SEN OLSAYDIN 4. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

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 

    “Ben Olsaydım-Sen Olsaydın” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil, Oyun ve Müzik Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 



BEN OLSAYDIM-SEN OLSAYDIN 4. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

2 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

SOSYAL ve DUYGUSAL GELİŞİM:     DİL GELİŞİMİ:    

 Kazanım 7: Dinledikleri / izlediklerinin anlamını kavrar. 
Gösterge 2. Dinledikleri / izlediklerini açıklar. 
Gösterge 3. Dinledikleri / izledikleri hakkında yorum yapar. 

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açık-
lar. 
Gösterge 2. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. 
Gösterge 3. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. 
Gösterge 1. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 
Gösterge 2. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 
Gösterge 3. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 
       

 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen çocuklar sınıfa gelmeden önce sınıfa dağınık bir görünüm verir. Sınıfa gelen çocukların durumun farkına varmalarını sağlayacak sorular sorar: 
- Sizce sınıf nasıl görünüyor? 
- Bu oyuncakların yerde olması bize zarar verir mi? 

 Çocuklar durumun farkına varınca sınıf hiç toplanmadan bırakılır ve bilgisayardan “Edi ile Büdü-Paten” çizgi filmi izlenir. 
 Film uygun zamanlarda durdurularak çocukların empatik düşünmelerini sağlayacak şekilde sorular sorulur. 
 Film sonunda öğretmen alınan cevaplar doğrultusunda empatinin önemini vurgular. 
 Sınıftaki dağınık oyuncaklar müzikli heykel oyunu eşliğinde toplanır. 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Bilgisayar, oyuncaklar, çizgi film cdsi  Empati, paten  Düzenli-dağınık  



BEN OLSAYDIM-SEN OLSAYDIN 4. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

3 

ÖĞRENME SÜRECİ  

  
 
 
  
 

      

DEĞERLENDİRME 

 Edi’nin yerinde olsan ne yapardın? 
 Büdü’nün yerinde olsan ne yapardın? 
 Buna benzer bir olay yaşadın mı? 
 Kendini başkasının yerine koymak ne hissettiriyor? 

 

AİLE KATILIMI 

 Empati konulu scamper çalışması eve gönderilir. 



ARKADAŞINA GÜVEN 5. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

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 

    “Arkadaşına Güven” isimli bütünleştirilmiş Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 



ARKADAŞINA GÜVEN 5. 

HAFTA TEMA : EMPATİ 

2 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

SOSYAL ve DUYGUSAL GELİŞİM:     MOTOR GELİŞİMİ:    

 Kazanım 7: Dinledikleri / izlediklerinin anlamını kavrar. 
Gösterge 2. Dinledikleri / izlediklerini açıklar. 
Gösterge 3. Dinledikleri / izledikleri hakkında yorum yapar. 

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açık-
lar. 
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. 
       

 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen çocukları oyun alanına toplar ve “Arkadaşına Güven” oyunu oynayacaklarını söyler. 
- Sınıftaki öğrencileri ikişerli gruplar halinde ayırır. 
- Çocukların önlü arkalı durması sağlanır. 
- Önde duran çocuğun gözlerini kapatması gerektiğini ve araba olacağını, arkadaki öğrencinin de arkadaşını elleriyle dokunarak sağa-sola-ileriye 
doğru yönlendirerek sınıf içerisinde dolaşacakları anlatılır. 
- Oyun anında grupların birbirleri ile çarpışmaması gerektiği, empati kurmaları gerektiği hatırlatılır. 
- Öğretmen arada oyunu durdurarak gerekli yönlendirmeleri yapar. 
- Çocuklar zaman zaman birbirleri ile yer değiştirerek oyun devam eder. 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Boya kalemleri, Duygu Eşleştirme Kağıtları Empati  Şaşkın, Mutlu, Üzgün, Kızgın 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Oyun sonunda çocuklar masaya oturtulur ve boya kalemleri ile duygu eşleştirme etkinlik kâğıtları dağıtılır. Çalışmayı öğretmenin rehberliğinde tamamlamaları 
sağlanır. 

 
 
 
  
 

      

DEĞERLENDİRME 

 Gözlerin kapalı olarak araba olduğunda neler hissettin? 
 Birisinin sorumluluğunu almak sana ne hissettirdi? 
 Çalışma kâğıdında hangi resimler dikkatini çekti? 

 

AİLE KATILIMI 

 Okulda oynatılan oyun hakkında bilgi verilerek evde de buna benzer güven ve empati oyunları oynamaları istenir. 



ARKADAŞINA GÜVEN - DUYGU EŞLEŞTİRME ÇALIŞMA KAĞIDI 

Yönerge : Aynı duyguları ifade eden resimleri eşleştirelim. 


