
 

 

ADEĞER ADI : VATANSEVERLİK 
TEMA  : MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ 
                     BENİMSEME 
Uygulanacak Hafta : 1. HAFTA 

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Güne Başlama Zamanı : 
Öğretmen, çocukları günaydın diyerek sınıf kapısında 
karşılar. 

Oyun Zamanı : Öğrenme merkezlerinde oyun 

Kahvaltı-Temizlik :  

Etkinlik Zamanı : 
“Vatan Sevgisi” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil, Müzik ve 
Oyun Etkinliği 

Günü Değerlendirme 

Zamanı  
:  

Eve Gidiş : İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

Genel Değerlendirme :  

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Bilişsel Gelişim  

: Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre 
eşleştirir. 
Göstergeler: Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, 
eşleştirir. 
                    Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, 
eşleştirir. 

Dil Gelişimi 

:  Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.  
Göstergeler: Jest ve mimikleri anlar. 
                    Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. 
Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade 
eder. 
Göstergeler: Dinlediklerini/izledikleri ile ilgili sorular 
sorar. 
 

Sosyal-Duygusal  Gelişim 

: Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. 
Göstergeler: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 
                   Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı 
etkinliklerle ifade eder. 
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeler: Değişik ortamlardaki kuralların 
belirlenmesinde düşüncesini söyler. 
                    Kuralların gerekli olduğunu söyler. 
 
 

Motor Gelişim : Kazanı 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. 
Göstergeler: Yönergeler doğrultusunda koşar. 



 

 

Özbakim Becerileri :  

Materyaller : Bayrak, Türkiye haritası, Mehmet Akif Ersoy ve Osman Zeki 
Üngör resimleri 

Sözcükler : Vatan, bayrak, Türkiye 

Kavramlar : Vatan, millet 
 

ÖĞRENME SÜRECİ 

  Öğretmen önceden vatan, bayrak, Türkiye haritası gibi materyallerle 

hazırlamış olduğu öğrenme merkezlerine çocukları yönlendirir. Öğrenme 

merkezlerini gezerek çocukları ziyaret eder, konu hakkındaki konuşmalarını 

dinler onlara rehberlik eder. Daha sonra herkesin vatanseverlik köşesinden 

bir materyal seçip getirmesini ister. “Vatan Nedir? Vatanseverlik Nedir? 

Soruları sorularak çocukların seçtikleri materyallerle bir kavram haritası 

hazırlanır. Daha sonra Türk bayrağı hakkında çocuklara çeşitli sorular 

sorularak bildikleri değerlendirilir. Ardından “Türk Bayrağının Hikâyesi ” 

(EBA) adlı slayt izlenir. Slayt sonrasında çocukların İstiklal Marşı’nı 

dinlemesi sağlanır. Marş bitiminde çocuklara; Marşımızı dinleyince ne 

hissettiniz? Hangi sözler sizi etkiledi? Gibi sorular yöneltilerek İstiklal 

Marşı’nın nasıl yazıldığından ve yazarından bahsederek konuya devam 

edilir. Yazar Mehmet Akif Ersoy ve Bestecisi Osman Zeki Üngör’ün 

fotoğraflarını öğretmen sınıfa asar. Ardından çocuklar ayağa kalkar uygun 

duruşa geçilerek İstiklal Marşı tekrar dinletilir. Daha sonra Bayrak Yarışı 

adlı oyun oynatılır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 

  Vatan nedir? 

Vatanseverlik nedir? 

Vatanını sevenler nasıl davranır? 

İstiklal marşını duyduğunda ne hissediyorsun? 

Bayrağımızın rengi neden kırmızıdır? 

Bayrağı gördüğünde neler hissediyorsun? 
 

 


