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YÖNERGE 

Anaokulu Değerler; 

- Ekim: Sorumluluk 

- Kasım: Yardımlaşma ve Paylaşma 

- Aralık: Sevgi- Saygı 

- Ocak: Temizlik 

- Şubat: Şükür- Teşekkür Etme 

- Mart: Doğruluk-Dürüstlük 

- Nisan: Çalışkanlık 

- Mayıs: Vatanseverlik 

- Haziran: Aile 

Her hafta pazartesi sınıf öğretmeni tarafından Etkinlik Havuzundan sırayla etkinlikler yapılır. 

Her sınıf öğretmeni yaptığı etkinlik ile ilgili öğrencilerin kazanımlarını Değerler Eğitimi Öğretmenine 

yazılı olarak ulaştırır. Değerler Eğitimi Öğretmeni her sınıf bazında aldığı notları kaydeder. Değerler 

eğitimi temsilcimiz her ayın son haftası; sınıf öğretmenlerinin ay boyu verdiği raporlardaki bilgileri 

Bingöl MEM AR-GE’nin gönderdiği FORM’a işleyerek Rapor haline getirir ve İl MEM AR-GE’ye ulaştırır. 

Yapılan etkinliklerin görselleri elektronik ortamda kayıt altında tutulur. 

Bu etkinlikler ilkokul 1. sınıf kademesinde eğitim gören öğrencilere yönelik de uygulanacaktır. 

 

 

  



YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMA (1. HAFTA) 

 

Etkinlik1: Sen Olsan Ne Yapardın? 

 

Malzemeler: Farklı durum ve olguların yazılı olduğu kartlar 

Uygulanışı: Yardımlaşma konusu hakkında önce sohbet edilir ve 

fikir alışverişinde bulunulur yardımlaşmadan ne anladıkları 

sorulur. Ardından yardımlaşmayı gerektirecek farklı olayların 

olduğu olay örgüsü kartları gösterilir/okunur ve çocuklardan 

böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında ne yapacakları 

hakkında fikir alınır. Ortaya çıkan fikirler doğrultusunda ortak 

çıkarım yapılıp gerekli mesaj verildikten sonra bir sonraki karta 

geçilir. Kartlar üzerindeki olay örgülerinden biri drama şeklinde 

canlandırılır. 

 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  



Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. 

Gerçek durumu inceler. 

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.  

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. 

Kazanım 4: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 

Göstergeleri: 

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. 

Gösterilen sembolün anlamını söyler 

Kazanım 5: Neden-sonuç ilişkisi kurar.  

Göstergeleri: 

Bir olayın olası nedenlerini söyler.  

Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 

Kazanım 6: Problem durumlarına çözüm üretir. 

Göstergeleri: 

Problemi söyler.  

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.  

Çözüm yollarından birini seçer.  

Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.  

 

 



DİL GELİŞİMİ 

Kazanım 1: Sesini uygun kullanır.  

Göstergeleri: 

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. 

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. 

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.  

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. 

Kazanım 2: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

Göstergeleri: 

Düz cümle kurar.  

Olumsuz cümle kurar.  

Soru cümlesi kurar.  

Kazanım 3: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. 

Göstergeleri: 

Cümle kurarken isim kullanır. 

Cümle kurarken fiil kullanır. 

Cümle kurarken sıfat kullanır. 

Cümle kurarken bağlaç kullanır. 

Kazanım 4: Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Göstergeleri: 

Konuşma sırasında göz teması kurar.  

Jest ve mimikleri anlar. 

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. 

Konuşmayı başlatır. 

Konuşmayı sürdürür.  

Konuşmayı sonlandırır. 

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. 

Sohbete katılır.  



Konuşmak için sırasını bekler. 

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. 

Kazanım 5: Sözcük dağarcığını geliştirir. 

Göstergeleri: 

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin 

anlamlarını sorar. 

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. 

 

Kazanım 6: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Göstergeleri: 

Sözel yönergeleri yerine getirir.  

Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.  

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: 

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. 

Kazanım 8: Görsel materyalleri okur. 

Göstergeleri: 

Görsel materyalleri inceler. 

Görsel materyalleri açıklar. 

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

Kazanım 1: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: 

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  



Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 

Kazanım 2: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını 

uygun yollarla gösterir. 

Göstergeleri: 

Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. 

Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. 

Kazanım 3: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  

Göstergeleri: 

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini 

söyler. 

Kuralların gerekli olduğunu söyler. 

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.  

Nezaket kurallarına uyar. 

 

          Etkinlik2: Paylaşmak Güzeldir 

 

Malzemeler: Kutuları hazırlamak için süsleme malzemeleri, 

aileleri bilgilendirmek için bilgi notu 

Uygulanışı: İlk olarak çocuklarla sınıf içerisinde bulundukları 

paylaşma davranışlarından yola çıkarak ardından okul, ev, sosyal 

yaşantı ve insanlık adına yapılan yardımseverlik ve paylaşmaya 

yönelik davranışlar hakkında konuşularak ve örnekler verilerek 

paylaşmanın önemi anlatılır. Ardından her çocuktan bu konuda 

kendi yaşantılarından birer örnek vermesi istenir ve anlattığı 

paylaşma hikayesi takdir edilerek pekiştirilir. Daha sonra 

çocuklarla karton kutu ve süsleme malzemeleri kullanarak 2 

adet kutu hazırlanır ve bunlardan birinin “oyuncak kumbarası” 

diğerinin “kitap kumbarası” olduğu söylenerek çocuklara evden 



sevdikleri kitap,araç-gereç ve oyuncaklardan getirip kumbaraya 

koymaları, toplanan malzemelerin yardıma ihtiyacı olan 

kardeşlerine gönderilecekleri söylenir. Velilere de ilgili proje 

hakkında bilgilendirme yazısı gönderilir. Projenin heyecan ve 

istekle sürdürülmesi ve başarıyla tamamlanması sağlanır. 

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. 

Gerçek durumu inceler. 

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.  

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. 

 

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. 

Göstergeleri: 

Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. 



Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.  

Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.  

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 

Göstergeleri: 

Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. 

Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. 

Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. 

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 

Göstergeleri: 

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. 

Gösterilen sembolün anlamını söyler. 

 

DİL GELİŞİMİ 

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.  

Göstergeleri: 

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. 

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. 

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.  

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. 

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

Göstergeleri: 

Düz cümle kurar.  

Olumsuz cümle kurar.  

Soru cümlesi kurar.  

Bileşik cümle kurar.  

Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. 

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. 

Göstergeleri: 

Cümle kurarken isim kullanır. 



Cümle kurarken fiil kullanır. 

Cümle kurarken sıfat kullanır. 

Cümle kurarken bağlaç kullanır. 

 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Göstergeleri: 

Konuşma sırasında göz teması kurar.  

Jest ve mimikleri anlar. 

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. 

Konuşmayı başlatır. 

Konuşmayı sürdürür.  

Konuşmayı sonlandırır. 

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. 

Sohbete katılır.  

Konuşmak için sırasını bekler. 

 

MOTOR GELİŞİM 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

Göstergeleri: 

Nesneleri toplar.  

Nesneleri kaptan kaba boşaltır. 

Nesneleri üst üste dizer. 

Nesneleri yan yana dizer. 

Nesneleri iç içe dizer. 

Nesneleri takar. 

Nesneleri çıkarır. 

Nesneleri ipe vb. dizer. 

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. 

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.  



Malzemeleri keser.  

Malzemeleri yapıştırır. 

Malzemeleri değişik şekillerde katlar. 

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 

Nesneleri kopartır/yırtar. 

Nesneleri sıkar. 

Nesneleri çeker/gerer. 

Nesneleri açar/kapar. 

Malzemelere elleriyle şekil verir.  

Malzemelere araç kullanarak şekil verir.  

Kalemi doğru tutar. 

Kalem kontrolünü sağlar. 

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: 

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 

 

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının 

duygularını açıklar. 

Göstergeleri: 

Başkalarının duygularını söyler.  

Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  

Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını 

uygun yollarla gösterir. 



Göstergeleri: 

Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. 

Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.  

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. 

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. 

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. 

Göstergeleri: 

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 

Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder. 

Göstergeleri: 

Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. 

Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. 

Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir. 

Kazanım 15: Kendine güvenir. 

Göstergeleri: 

Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. 

Grup önünde kendini ifade eder.  

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. 

Gerektiğinde liderliği üstlenir. 

Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri 

olduğunu açıklar. 

Göstergeleri: 

Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. 

Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler. 

 

 



      

YARDIMLAŞMA (2. HAFTA) 
 

ETKİNLİK ADI: Su Taşıma Oyunu( Türkçe-oyun-sanat) 

MALZEMELER: 4 kova, 2 bardak, siyah çöp poşeti, gazete, fon 

kartonu, makas, yapıştırıcı, bant 

UYGULANIŞI: 

 

Çocuklara atasözlerimizden “bir elin nesi var iki elin sesi var” ın 

ne anlama geldiği sorulur. Çocuklarla kısa bir sohbet edildikten sonra 

yardımlaşarak bazı işlerin daha kolay yapılabileceği, yardımlaşmanın 

öneminden bahsedilir. Ardından çocuklarla su taşıma oyunu oynanır. 

Çocuklar iki gruba ayrılır. Her gruba 1 er dolu kova 1 er boş kova 

verilir. Her iki grup yan yana dizilir. Baştaki çocuk dolu kovadan 1 

bardak su alır, yanındaki arkadaşına verir, herkes yanındakine vererek 

sondaki çocuğa ulaştırır, en sondaki çocuk da boş kovaya suyu 

dökerek bardağı tekrar geri gönderir. Bu şekilde ilk önce boş kovayı 

dolduran grup yarışmayı kazanır. Ardından çocuklarla grup 

çalışmasıyla poşetten uğur böceği yapılır. Gazeteler hep beraber 

yırtılır, ardından birlikte siyah bir çöp poşetine doldurulur. Daha sonra 

uğurböceğin kanatları, benekleri, gözleri tamamlanarak grup çalışm 

bitirilir. 

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

Kazanım 1:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  

3. Gerçek durumu inceler. 

4. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 



Kazanım 2: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 

Göstergeleri: 

1. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. 

 

DİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

Göstergeleri: 

1. Düz cümle kurar.  

2. Soru cümlesi kurar.  

3. Bileşik cümle kurar.  

Kazanım 4: Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Göstergeleri: 

1. Konuşma sırasında göz teması kurar.  

2. Jest ve mimikleri anlar. 

3. Sohbete katılır.  

4. Konuşmak için sırasını bekler. 

5. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. 

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Kazanım 5: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 

1. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. 

Kazanım 6: Sorumluluklarını yerine getirir. 

Göstergeleri: 

1. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 

2. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 

3. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 

Kazanım 7: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  

Göstergeleri: 

1. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. 

2. Kuralların gerekli olduğunu söyler. 



 

MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Kazanım 8: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

Göstergeleri: 

1. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. 

2. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.  

3.Malzemeleri keser.  

4. Malzemeleri yapıştırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YARDIMLAŞMA (3. HAFTA) 
 

ETKİNLİK ADI:  Kızılay Çadırı (drama-sanat) 

MALZEMELER:  beyaz çarşaf, Kızılay ile ilgili resimler, kürdan, fon 

kartonu, beyaz kâğıt, yapıştırıcı, boya kalemleri 

 

UYGULANIŞI: 

 

Çocuklarla Kızılay haftası hakkında sohbet edilir. Kızılay’ın neler 

yaptığı, nasıl bir kuruluş olduğu çocuklara anlatılır. Resimler gösterilir. 

Doğal afetlerde insanlara yardım ettiği, onlara kalmaları için çadır, 

yemek, yiyecek, giyecek, battaniye yardımında bulunduğu, hasta 

durumdaki insanlara doktorların yardımcı olduğu anlatılır. Çocuklarla 

sınıfın bir köşesine beyaz bir çarşaftan çadır kurulur. Küçük bir 

deprem draması yapılır, deprem esnasında ve depremden sonra neler 

yapmaları gerektiği çocuklara anlatılır.  Drama yapılarak çadıra gidilir. 

Bazı çocuklar Kızılay da çalışan kişiler olarak görevlendirilir. Kızılay da 

çalışan doktorların hasta insanlara yardım etmesi canlandırılır, bazı 

çocuklar yemek dağıtımı için sıraya girerler, bu şekilde canlandırma 

yapılır. Ardından sanat etkinliğinde beyaz kâğıttan Kızılay çadırı 

yapılır, kürdandan ve bir parça kâğıttan sedye yapılıp kağıda 

yapıştırılır. Ardından çocuklardan sedye nin içine hasta bir insan yine 

kızıl ay da görevleri ve yardıma ihtiyacı insanları çizerek resimlerini 

tamamlamaları istenir. 

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

Kazanım 1: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Göstergeleri: 

1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. 

2. Mekânda konum alır.  



Kazanım 2: Problem durumlarına çözüm üretir. 

Göstergeleri: 

1. Problemi söyler.  

2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.  

3. Çözüm yollarından birini seçer.  

 

DİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Kazanım 3: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Göstergeleri: 

1. Sözel yönergeleri yerine getirir.  

2. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  

3. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.  

Kazanım 4: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: 

1. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  

2. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. 

3. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.  

4. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. 

5. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. 

Kazanım 6: Görsel materyalleri okur. 

Göstergeleri: 

1. Görsel materyalleri inceler. 

2. Görsel materyalleri açıklar. 

3. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 

4. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

 

Kazanım 7: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının 

duygularını açıklar. 

 



Göstergeleri: 

1. Başkalarının duygularını söyler.  

2. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  

3. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 

Kazanım 8: Sorumluluklarını yerine getirir. 

Göstergeleri: 

1. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 

2. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 

3. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 

 

MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Kazanım 9: Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 

1. Yönergeler doğrultusunda yürür.  

2. Yönergeler doğrultusunda koşar.  

Kazanım 10: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

Göstergeleri: 

1. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.  

2. Malzemeleri keser.  

3. Malzemeleri yapıştırır. 

4. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. 

5. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 

6. Kalemi doğru tutar. 

7. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

Kazanım 11: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. 

Göstergeleri: 

1. Tehlikeli olan durumları söyler. 

2. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması 

gerekenleri söyler. 



3. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. 

4. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YARDIMLAŞMA (4. HAFTA) 
  

ETKİNLİK ADI: Yardım ediyorum, mutluyum 

ETKİNLİK TÜRÜ: Türkçe- sanat etkinliği (bütünleştirilmiş bireysel 

etkinlik) 

MATERYALLER: Hediye paketi, oyuncak vs. 

                        UYGULAMA: 

            Çocuklarla yardımlaşmak konusunda kısa bir sohbet edilir. 

Evde, okulda, parkta yaptıkları yardımlardan örnek vermeleri istenir. 

Önceki gün, velilerden, okula göndermeleri için istenilen oyuncak, 

giyecek, kitap vs hediye paketlerine sarılır. Gezi sırasında, uyulması 

gereken kurallar hakkında çocuklar, bilgilendirilir ve sevgi evleri ziyaret 

edilerek oradaki çocuklara, hediyeleri, çocuklar tarafından verilir. 

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER 

 

MOTOR GELİŞİMİ 

 

Kazanım 1: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

Malzemeleri değişik şekillerde katlar. 

Malzemelere elleriyle şekil verir.  

Malzemelere araç kullanarak şekil verir. 

DİL GELİŞİMİ 

Kazanım 2: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

Göstergeleri: 



1. Düz cümle kurar.  

2. Olumsuz cümle kurar.  

3. Soru cümlesi kurar.  

4. Bileşik cümle kurar.  

5. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. 

Kazanım 3: Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Göstergeleri: 

1. Konuşma sırasında göz teması kurar. 

2. Sohbete katılır.  

3. Konuşmak için sırasını bekler. 

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

Kazanım 4: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  

Göstergeleri: 

1.Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. 

2.Kuralların gerekli olduğunu söyler. 

3. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.  

4. Nezaket kurallarına uyar. 

Kazanım 5: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. 

Göstergeleri: 

1. Tehlikeli olan durumları söyler. 

2. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması 

gerekenleri söyler. 

3. Temel güvenlik kurallarını bilir. 

4. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. 

5. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister. 

 


