
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 

    “Seçim Zamanı” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 
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Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

BİLİŞSEL GELİŞİM:     DİL GELİŞİMİ:    

 Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. 
Gösterge 1. Görsel materyalleri inceler. 
Gösterge 2. Görsel materyalleri açıklar. 

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. 
Gösterge 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. 
Gösterge 2. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. 
Gösterge 3. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar. 
Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur. 
Gösterge 1. Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminini söyler. 
Gösterge 2. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 
       

 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen sınıfa elinde boş bir kutu ile girer. Öğrencilerin dikkati bu kutuya çekilir. 
 “Sizce bu kutu ile ne yapacağım?” diyerek çocukların cevapları dinlenir. 
 Bu kutudan bir seçim sandığı hazırlanacağı söylenir. 
 Masalara konulan yapıştırıcı ve artık materyaller ile çocukların bu kutuyu hazırlamasına rehberlik edilir. Seçim sandığı oluşturulur. Seçim sandığının önüne bir 

paravan hazırlanarak çocuklara demokratik seçim ortamı sağlanır. 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Karton kutu, yapıştırıcı, kolaj kağıtları, pasta görselleri Seçim, demokrasi, oy, sandık Aynı-farklı  
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Bir hafta sonra yapılacak olan demokrasi şöleninde yenilecek olan pastanın seçimle belirleneceği çocuklara söylenir. 
 Üzerinde meyveli ve çikolatalı pasta resimleri olan görseller çocuklara dağıtılır. İstedikleri pastayı işaretlemeleri ve bu görselleri katlayarak sandığa atmaları 

sağlanır. 
 Etkinlik sonunda seçim sandığı tüm öğrencilerle birlikte açılarak oylar sayılır ve seçim sonucu çocuklara açıklanır. Seçim sonucu bir hafta boyunca panoda ser-

gilenir.  

      

DEĞERLENDİRME 

 Oy kullanırken neler hissettin? 
 Niçin oy kullandık? 
 Demokrasi nedir? 
 Senin istediğin pasta seçilmediğinde ne hissettin? 

 

AİLE KATILIMI 

  Okulda yapılan seçimin benzerinin evde de ailelerin rehberliğinde yapılması istenir.  


