
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 

    “Demokrasi Şöleni” isimli bütünleştirilmiş Sanat, Müzik ve Yaratıcı Dans 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  

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:   MOTOR  GELİŞİMİ:   ÖZ BAKIM BECERİLERİ: 

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Gösterge 1. Değişik ortamlardaki kuralların belir-
lenmesinde düşüncesini söyler. 
Gösterge 3. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kural-
lara uygun davranır. 
Gösterge 4. Nezaket kurallarına uyar. 

 Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketle-
ri yapar. 
Gösterge 10. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçim-
de bir araya getirir. 
Gösterge 11. Malzemeleri keser. 
Gösterge 12. Malzemeleri yapıştırır. 
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
Gösterge 5. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. 
Gösterge 6. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri 
ardı ardına yapar. 

 Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. 
Gösterge 1. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/ 
içer. 
Gösterge 4. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kuralla-
rına özen gösterir. 

     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

Boya, fon kartonları, makas, yapıştırıcı, artık ma-
teryaller 

 Demokrasi, saygı, farklı düşünme, seçme, seçilme, 
seçim 

 Önce-şimdi-sonra 

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğretmen bir hafta önce yapılan seçim sonucunu çocuklara hatırlatır. Bugün yiyecekleri pastayı kendilerinin seçme hakkını kullanarak belirlediklerini söyleye-
rek sanat etkinliği için çalışma masalarına geçilir. 

 Renkli fon kartonları, boyalar ve artık materyaller kullanılarak her çocuğun kendisi için bir taç hazırlamasına rehberlik edilir. 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Hep birlikte şölen için sınıf süslenir. 
 Demokrasinin gereği olarak çoğunluğun kararıyla belirlenen pasta sınıfa getirilir ve yenir. 
 Müzikler eşliğinde özgün hareketlerle dans edilir.  

      

DEĞERLENDİRME 

 Bir hafta önce yaptığımız seçim sonucunu hatırlayabildin mi? 
 Seçimde neler olmuştu? 
 Seçim sonucuna nasıl ulaşmıştık? 
 Kendine taç hazırlarken neler hissettin? 
 Demokrasi şölenini sen olsan nasıl kutlardın?  

 

AİLE KATILIMI 

   


