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Sunuş 

 

ünümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ile ortaya çıkan yenilikler insanlığın 

hizmetine sunulmakta ve insanlar her geçen gün değiĢen bir yaĢam tarzı 

sürdürmektedirler. Günlük hayatımızda pek çok iĢ teknolojik olanaklarla 

gerçekleĢtirilmekte, çok kısa mesafelere arabayla gidilmekte, alıĢveriĢler internet üzerinden ya 

da uygulamalar aracılığı ile yapılabilmekte, dolayısıyla insanlar daha az hareket etmektedir. 

GeliĢen teknoloji aynı zamanda insanların beslenme alıĢkanlıklarını da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değiĢiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi olumsuz 

durumlar bir araya geldiğinde obezite (ĢiĢmanlık) riski artmaktadır. Yapılan araĢtırmalar, 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu ve obez bireylerin görülme sıklığının giderek 

arttığını, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya baĢladığını 

göstermektedir. Obezite ile mücadele çalıĢmaları uzun soluklu çalıĢmalar olup sağlık, eğitim, 

ulaĢım, pazarlama, iletiĢim, ĢehirleĢme, gıda, spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren 

geniĢ kapsamlı çalıĢmalardır. Bu alandaki baĢarı sektörler arası bir yaklaĢımla oluĢturulan 

programların titizlikle, sabırla ve süreklilik ilkeleri doğrultusunda uygulanması sonucunda 

elde edilecektir. 

Sağlık politikalarımızın ana hedefi sağlıklı bireylerden oluĢan sağlıklı bir topluma ulaĢmaktır. 

Sağlıklı bir topluma ulaĢmada geleceğimizin teminatı çocuklarımız için üreteceğimiz politika, 

program ve uygulamalar çok büyük öneme sahiptir. Okul Öncesi Öğretmenleri Ġçin Beslenme 

ve Fiziksel Aktivite Öğretmen Rehberi ile amaçlanan, yaĢam boyu sürecek davranıĢ 

temellerinin atılmaya baĢlandığı okul öncesi yaĢlardaki çocuklarımıza özveriyle yaklaĢan 

öğretmenlerimize, özellikle beslenme ve fiziksel aktivite konularında güvenilir bir kaynak 

sunabilmektir. 

Okul Öncesi Öğretmenleri Ġçin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Öğretmen Rehberi’nin ortaya 

çıkması ve geliĢtirilmesinde titizlikle çalıĢan akademisyenlerimize, öğretmenlerimize, Millî 

Eğitim Bakanlığı, Sağlığın GeliĢtirilmesi Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz 

çalıĢanlarına teĢekkür ederiz. 

 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

G 
SUNUŞ
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Bu bölümde, 3-6 yaĢ arasındaki çocuklar için neden beslenmemiz gerektiği, besin grupları, 

beslenmenin önemi, sağlıklı öğün planlama, su tüketimi, besin hijyeni ve sağlıklı büyüme 

konuları ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır.  Okul öncesi öğretmenleri için yeterli ve 

dengeli beslenme konusunda farkındalık oluĢturulmaya çalıĢılmıĢ, okul öncesi çocukların 

sağlıklı beslenebilmeleri için kısa ve öz bilgiler verilmiĢtir. Bu bilgiler ile okul öncesi 

öğretmenleri, çocuklara beslenmeyi tanımlayacak, büyümek, sağlıklı olmak, oyun oynamak ve 

hastalanmamak için beslenmemiz gerektiğini öğretecekler. Sağlıklı beslenebilmek için hangi 

besinleri tüketmemiz gerektiği, besinleri tanımak, sınıflamak, sağlıklı öğün planlamak, bitkisel 

ve hayvansal kaynaklı besinler, suyun yaĢam için önemi, hastalıklardan korunmak için 

besinleri güvenli bir Ģekilde tüketmek gibi konuların önemini anlatacaklardır.  

Yeterli ve dengeli beslenme ile uygun fiziksel aktivitenin sağlıklı yaĢamın temeli olduğu 

unutulmamalıdır.  

 

1.1. Neden Beslenmeliyiz? 

Beslenme Nedir? 

Beslenme: YaĢamın sürdürülmesi, büyüme ve geliĢme, sağlığın korunması ve üretkenliğin 
sağlanması için besinlerin (gıdaların) tüketilerek vücutta kullanılmasıdır. Sağlığın temeli olan ve 
sağlıklı beslenme, optimal beslenme olarak da tanımlanan yeterli ve dengeli beslenme ise 
bireyin yaĢı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre gereksinimi olan bütün besin 
ögelerini yeter miktarda sağlayabilmesidir.  

Besinler vücudun çalıĢması için gerekli olan besin ögelerini sağlamaktadır. Bireylerin besin 
seçimi;  gelenekler, ekonomik, kültürel ve çevresel etmenler ile yaĢ, cinsiyet, genetik ve yaĢam 
biçimi gibi birçok etmenle yakından iliĢkilidir. Sağlıklı beslenme için çeĢitli besinler tüketerek 
tüm besin ögelerinin yeterli ve dengeli alınması gerekir. 

 

 

 

1.2. Besinleri Tanıyalım 

Besin, yaĢam için gerekli olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su gibi besin 
ögelerini içeren, yenilebilir ve içilebilir bitki ve hayvan dokularıdır. Yediğimiz ve içtiğimiz her 
Ģey et, yumurta, kuru fasulye, fındık, peynir, süt, makarna, ekmek, elma, kıvırcık, muz, portakal 
birer besindir. 

Karbonhidratlar, vücut için kolay ve hızlı enerji kaynağıdır, kan Ģekerini düzenler. Proteinler, 
büyüme, geliĢme ve hücrelerin yenilenmesi için gereklidir.  Yağlar vücuda enerji sağlarken A, D, 

“Yeterli ve Dengeli Besleniyorum, 
Sağlıklı Büyüyorum”

Sloganımız;
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E, K gibi vitaminlerin emilimini kolaylaĢtırır. Vitamin ve mineraller ise karbonhidrat, protein ve 
yağların kullanımı için elzemdir. Enerji metabolizmasında, kan yapımında, kemik 
metabolizmasında, vücudun hastalıklara karĢı savunmasında görev alırlar. Kısaca vitamin ve 
mineraller, sağlıklı büyüme, geliĢme ve yaĢamın devamı için çok önemli besin ögeleridir.  

Her besin, içerdiği besin ögeleri açısından farklılık gösterse de bazı besinler içerik açısından 
birbirine benzer ve bu nedenle birbirlerinin yerine geçebilir. Örneğin süt, yoğurt, ayran gibi 
besinler kalsiyum, protein ve B2 vitamini (riboflavin) yönünden zengindir. Süt içmeyen biri 
yoğurt yiyebilir. Yoğurt yemeyip ayran içebilir ya da bunların yerine peynir tüketebilir. Bu 
nedenle besinler baĢlıca beĢ baĢlık halinde sınıflandırılabilir. Bu, beslenmenin temelini oluĢturur.  
1. Süt ve süt ürünleri 
2. Et ve et ürünleri, yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar  
3. Meyveler  
4. Sebzeler  
5. Ekmek ve tahıllar.  

Her gün hatta her ana öğünde bu beĢ besin grubundan tüketmemiz gerekir. 

 

 

 

1.3. Süt ve Süt Ürünleri 

Süt ve süt ürünleri grubunda yer alan besinler süt, yoğurt, ayran, peynir, kefir, süt tozu, 
dondurma, sütlü tatlılardır.  

Süt grubu besinler protein, kalsiyum, fosfor, A, D, E, K vitaminleri ile B1 (tiamin), B2, B6 ve B12 
vitaminleri yönünden zengindir.  Süt, önemli bir kaliteli protein kaynağıdır.  

Süt grubu besinlerde bulunan kalsiyum diğer besin kaynaklarına göre vücut tarafından daha iyi 
kullanılır. Kalsiyum kemiklerin ve diĢlerin sağlıklı geliĢiminde ve hücrenin çalıĢmasında önemli 
rol oynar. Küçük yaĢlardan itibaren süt grubu besinleri tüketme alıĢkanlığı kazanan bireylerde, 
tüketmeyen bireylere göre ileri yaĢlarda görülen kemik kırık oranları çok daha düĢüktür.  

Süt ve süt ürünlerinin içerdiği kaliteli protein her yaĢ grubunda vücudun çalıĢması, çocukluk 
döneminde büyüme ve geliĢme, yetiĢkinlikte ise doku onarımının sağlanması için gereklidir. 

Bu grupta yer alan besinlerde bulunan B vitaminleri, baĢta kırmızı kan hücreleri ile sinir 
hücreleri olmak üzere tüm vücutta önemli iĢlevlere sahiptir. 

Tüm yaĢ gruplarında, özellikle çocukluk dönemi ve adolesan döneminde süt ve süt ürünleri her 
gün tüketilmelidir. 

 

 

 

 “Besinleri Tanıyorum,
Sağlıklı Besleniyorum”

 “Süt, Yoğurt, Ayran, Peynir, Kefir,
Cacık Güç Kattı”

“Süt, Yoğurt, Ayran, Peynir, Kefir
Dişlerim Daha Sağlıklı Artık”

Sloganımız;

Sloganlarımız;
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1.4. Et ve Et Ürünleri-Yumurta-Kurubaklagiller-Yağlı Tohumlar 

Bu grupta et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinler ile ceviz, fındık, 
fıstık, badem gibi yağlı tohumlar yer alır.  

Bu gruptaki besinler iyi kalitede protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineraller ile A, 
B1, B6, B12 vitaminleri açısından zengindir. Bu besinler genel olarak büyüme ve geliĢme, hücre 
yenilenmesi, doku onarımı için önemlidir. Aynı zamanda görme iĢlevi, kan yapımı, sinir ve 
sindirim sistemlerinde, deri sağlığı ve hastalıklara karĢı direnç kazanmada önemli rol oynayan 
besinlerdir. 

Kurubaklagiller ve yağlı tohumlar posa (lif) yönünden de zengin besinlerdir. Posa, bitkilerin 
sindirilmeyen kısımlarıdır. Posa, bağırsakların düzenli çalıĢmasını sağlarken kan Ģekerini 
düzenler. Kanda istenmeyen zararlı kolesterolü düĢürür, bağırsak hareketlerini artırarak, 
kabızlığı önler.  

Balık içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. Çocuklarda 
beyin geliĢimi ve öğrenme üzerine olumlu etkileri vardır. 

Etler, iyi kalitede protein kaynağıdır. Özellikle bebeklik ve çocukluk gibi protein gereksiniminin 
arttığı dönemlerde günlük beslenmede et ve et ürünlerinin mutlaka yer alması gerekmektedir.  

Yumurta protein kalitesi en yüksek besindir. Anne sütü kalitesinde protein içerir. Bu nedenle 
çocuklar her gün bir yumurta yemelidir.  

Yağlı tohumların yağ içeriği bu grupta yer alan diğer besinlerden daha fazladır. Bu nedenle 
tüketimine dikkat edilmelidir. Yağ içeriği yüksek olan yağlı tohumlar, aynı zamanda E vitamini 
için de önemli bir kaynaktır.  

 

 

 

 

1.5. Sebze ve Meyveler 

Bitkilerin her türlü yenebilen kısmı sebze ve meyve grubu altında toplanır. Sebze ve meyveler 
genel olarak vitamin, mineral ve posa bakımından zengindir. Bizleri hastalıklara karĢı korurlar. 
Örneğin sebze ve meyvelerde bulunan C vitamini vücudu hastalıklara karĢı korur. A vitamini 
hücre yenilenmesinde, doku onarımında, deri ve göz sağlığında etkilidir.  

Sağlıklı beslenmede çeĢitli renk ve türlerde, mevsiminde yetiĢen sebze ve meyveler 
tüketilmelidir. Her sebze ve meyvenin besin ögesi içeriği birbirinden farklı olduğu için çeĢitlilik, 
tüketilen miktar kadar önemlidir. Örneğin genellikle portakal, mandalina gibi turunçgiller grubu 
ve çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, karadut gibi üzüme benzer meyveler ve diğer 
üzümler C vitamini ile çeĢitli antioksidanlar açısından zengin iken elma, muz, kayısı vb. 
meyveler potasyum açısından zengindir.  

 

“Yiyelim Et, Tavuk, Balık, Yumurta 
Kalmasın Tabakta” 

“Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 
Onları Yemek Gerek”

“Fındık, Fıstık, Badem, Ceviz Yemeliyiz” 

Sloganlarımız;
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Bir gün boyunca havuç, patates gibi koyu sarı renkli; ıspanak, marul, kıvırcık, pazı, semizotu, 
brokoli gibi koyu yeĢil yapraklı; patates, bezelye gibi niĢastalı; domates, soğan, taze fasulye gibi 
diğer sebzeler de dengeli olarak tüketilmelidir. 

Birçok vitamin ve mineral, sebze ve meyvelerin özellikle dıĢ yapraklarında, kabuğunda veya 
kabuğun hemen altındaki kısımlarında bulunur, iç kısımlarında yoğunlukları daha azdır. Bu 
nedenle kabuklu yenilebilen meyveleri iyice yıkadıktan sonra soymadan tüketmeli, soyulması 
gerekiyorsa mümkün olduğunca ince soyulmalıdır. 

Sağlıklı beslenme için sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Her öğünde, sebze ve meyve 
çeĢitliliğini sağlamak için farklı renk ve türdeki sebze ve meyveler taze olarak tüketilmelidir.  

Sebze ve meyve suları yerine posa açısından zengin olan sebze ve meyvenin kendisi 
tüketilmelidir. Meyve suyu tüketilecekse hazır sebze ve meyve suları yerine hijyenik koĢullarda, 
taze sıkılmıĢ olanları yeterli miktarda tercih edilmelidir. 

 

 

 

1.6. Ekmek ve Tahıllar 

Buğday, pirinç, çavdar, yulaf, mısır gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, ekmek, bulgur, 
makarna, eriĢte, kuskus ve benzeri ürünler bu grup içinde yer alır. Ülkemizde, tahıllar 
beslenmede önemli yer tutar.  

Tahıllardan çıkartılan niĢasta, saf karbonhidrat kaynağı olup vitaminler, mineraller ve protein 
açısından fakirdir. Beyaz undan yapılan makarna, Ģehriye ve eriĢtenin vitamin mineral değerleri 
düĢüktür. En fazla tüketilen tahıl ürünü ekmektir. Ekmek tüketirken tam tahıl unlarından veya 
karıĢık tam tahıl unlarından mayalandırılarak yapılanlar tercih edilmelidir. Bu tür ekmeklerin 
besleyici ve sağlığı koruyucu değeri beyaz undan yapılan ekmekten daha fazladır. Bulgur 
buğdaydan yapılır ve besin değeri pirince göre yüksektir. Bu nedenle pirinç yerine bulgur tercih 
edilmesi önerilir. 

Vücudun temel enerji kaynağı olan tahıllar ve tahıl ürünleri; protein, posa, vitamin ve mineraller 
açısından da zengindir. SaflaĢtırılmıĢ beyaz ekmek, beyaz pirinç ve beyaz undan yapılan börek, 
makarna vb. besinlerin saflaĢtırma dereceleri arttıkça protein, posa, vitamin ve mineral içerikleri 
azalır. Bu nedenle sağlıklı beslenmede tam tahıllı besinlerin tercih edilmesi gerekir. 

Ekmek ve diğer tahıllardan hazırlanan besinler önerilen miktarlarda tüketilmelidir. Özellikle 
beyaz undan hazırlanan pastane ürünlerinin önerilenden fazla tüketimi, obezite, diyabet gibi 
hastalıklara neden olabilir. 

Tam tahıl ürünleri her gün, mümkün ise her öğün tüketilmelidir. Protein ve vitamin içeriğini 
artırmak için diğer besinlerle (kurubaklagiller, süt ve süt ürünleri) birlikte tüketilmelidir. Örneğin 
yeĢil mercimekli bulgur pilavı, nohutlu pirinç pilavı, peynirli çavdar ekmeği sandviçi vb. 

 

“Hepsinden Biraz Yeriz, 
Hastalıklara Dur Deriz”

“Büyümek, Koşmak, Oynamak İçin Enerji Gerekir, 
Makarna, Pilav, Ekmek Bize Enerji Verir”

“Hareket İçin Enerji Gerekir, Tahıllar Bize Enerji Verir”

Sloganlarımız;

Sloganımız;
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1.7. Sağlıklı Öğün Planlamayı Öğreniyoruz 

Sağlıklı beslenmede sabah kahvaltısı, öğle ve akĢam yemeği olmak üzere üç ana öğün çok 
önemlidir. Ana öğünler arasında tüketilen besinler ara öğündür. Beslenmede üç ana, üç ara öğün 
(kuĢluk, ikindi, gece) vücut ağırlığımızın kontrolünde, kan Ģekerinin düzenlenmesinde önemlidir. 

Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünüdür. Hem çocuklar, hem yetiĢkinler, hem yaĢlılar 
mutlaka sabah kahvaltısı ile güne baĢlamalı, sabah kahvaltı yapmadan evden çıkmamalıdır. 
Özellikle öğrenme açısından çocukların evde kahvaltı yaparak okula gitmeleri önerilir. Evde 
kahvaltı yapan çocukların, kahvaltı yapmayanlara göre okul baĢarıları daha yüksektir. Ev dıĢında 
simit, poğaça ve çay ile geçiĢtirilen kahvaltıların besin içerikleri sağlıklı olmayıp, genellikle 
karbonhidrat ağırlıklıdır. Bu nedenle özellikle sabah kahvaltısında tüm besin gruplarından 
almaya dikkat etmemiz gerekir. Örneğin peynir (süt grubu), haĢlanmıĢ yumurta (et grubu), taze 
sıkılmıĢ portakal suyu (meyve grubu), yeĢillik (sebze grubu), tam tahıllı ekmek (ekmek ve tahıl 
grubu). 

Sağlıklı Öğün Nasıl Planlanır? 

Günümüzde sağlıklı beslenmenin öneminin artması ile pratik bir yaklaĢım olarak sağlıklı tabak 
modeli önerilmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından geliĢtirilmiĢ olan sağlıklı 
yemek tabağında besin çeĢitliliğinin sağlanması amacıyla tüm besin grupları yer almaktadır. 
Sağlıklı yemek tabağının uygulamadaki karĢılığı ise her öğünde tabakta yer alan her besin 
grubundan bir besinin seçilerek tüketilmesidir. Saatin iĢleyiĢ yönünde sırasıyla; süt ve süt 
ürünleri (yoğurt, ayran, peynir vb.); et ve et ürünleri, tavuk, balık, yumurta ve kurubaklagiler 
(mercimek, kuru fasulye, nohut vb.) ile yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem vb.); meyveler, 
sebzeler, ekmek ve tahıllar (bulgur, pirinç, makarna vb.) görülmektedir.  

Besin gruplarında yer alan besinlerden sağlıklı seçim yapılabilmesi için bireyin sağlık ve hastalık 
durumu, yaĢ ve cinsiyeti, fiziksel aktivite durumu ve fizyolojik (gebelik, emziklilik vb.) 
özellikleri doğrultusunda besinlerin; renk çeĢitliliğine, yapısal özelliğine, posa, yağ, tuz ve 
eklenmiĢ Ģeker içeriğine dikkat edilmelidir. 

Sağlığın korunmasında yeterli ve dengeli beslenmeye ek olarak düzenli fiziksel aktivite 
yapılması, yeterli sıvı alınması, doğru yağ kullanılmasının önemini vurgulamak adına tabağın 
yanında: 

 Günlük yeterli sıvı alımı için en önemli sıvı kaynağı olan “su”, 
 Günlük beslenmede tüketimi önerilen yağlar arasında önemli bir yeri olan “sıvı yağ”, 
 Aktif yaĢamı ve düzenli fiziksel aktiviteyi simgeleyen “fiziksel aktivite figürü” yer 

almaktadır. 
 

 
 

“Kahvaltı Yapıyorum Güne Güzel Başlıyorum” 
“Öğün Atlamıyorum Sağlıklı Besleniyorum” 

“Yemeğime Dikkat Ediyorum Sağlıklı Büyüyorum”
“Sağlıklı Büyüyorum Mutlu Yaşıyorum”

“Hayat Kaynağım Sağlıklı Tabağım”

Sloganlarımız;
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ġekil 1. Sağlıklı yemek tabağı 

Süt ve süt ürünleri 
grubu Ekmek ve tahıllar 

grubu 

Et ve et ürünleri, 
yumurta, 

kurubaklagiler, yağlı 
tohumlar grubu 

Meyveler grubu 
Sebzeler grubu 

Su 

Sıvı yağ 

Fiziksel 
aktivite 
figürü 
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1.8. Su Hayat Kaynağıdır 

Su, yaĢam için en gerekli olan sıvıdır. Besinlerin sindirimi, besin ögelerinin dokulara taĢınması, 
bunların hücrelerde kullanılmasından sonra oluĢan zararlı maddelerin atılması ve vücut ısısının 
düzenlenmesi için su gereklidir. Organizmada yeterli miktarda sıvı bulunması yaĢam için 
elzemdir.   

Çocukların günlük sıvı gereksinimi ortalama olarak 1.0-1.5 litre (5-7 su bardağı) kadardır. Sıvı 
gereksinimi, içilen su ile yiyecek ve içeceklerdeki sudan karĢılanır. En iyi sıvı kaynağı sudur. 
Gazlı içecekler, Ģekerli içecekler ve hazır meyve suları yerine taze sıkılmıĢ meyve suyu, ayran, 
kefir, süt tercih edilmelidir. Gazlı içecekler protein, vitamin, mineral içermez. DiĢ çürüklerine 
neden olur, kemik sağlığını olumsuz yönde etkiler.  

 

 

 

 

 

1.9. Besinler Nereden Geliyor? 

Bitkilerden elde edilen besinlere bitkisel, hayvanlardan elde edilen besinlere hayvansal besinler 
denir. Örneğin elma, ıspanak, buğday unu, fındık, ceviz, kuru fasulye, nohut bitkisel; süt, yoğurt, 
et, balık, tavuk hayvansal kaynaklı besinlerdir. Hayvansal kaynaklı besinler daha çok iyi kalite 
protein, demir, doymuĢ yağ, B12 vitamini içerir. Bitkisel kaynaklı besinler düĢük kalite protein 
içerir ve posa yönünden zengindir. Besinlerdeki proteinin vücutta kullanılabilirliğinin yüksek 
olması iyi kalite protein, vücutta kullanılabilirliğinin az olması da düĢük kalite protein olarak 
tanımlanabilir. Buradan yola çıkarak, hayvansal kaynaklı besinlerdeki proteinin, bitkisel 
kaynaklı besinlerdeki proteine göre daha yararlı olduğu söylenebilir. Yani etteki protein, kuru 
fasulyedeki proteine göre daha yararlıdır. Özellikle okul öncesi, çocuk ve ergenlik dönemlerinde 
hayvansal kaynaklı protein tüketimi artırılmalıdır.  

 

 

 

1.10. Besin Hijyeni 

Besin hijyeni, insan sağlığı açısından, besinlerin insan sağlığına herhangi bir zarar vermemesi 
için, üretimden tüketime yapılması ve önerilmesi gereken tüm iĢlemlerdir. 

Besinlerin yemek haline dönüĢmesi ile ilgili çiftlikten sofraya her aĢamada ve çalıĢma 
alanlarında hijyenin sağlanması önemlidir. Korunmak ancak besin zehirlenmelerinde rol 
oynayan ajanları, besinler içinde geliĢme ve toksin yapabilmelerinde etkili olan çevresel 
faktörleri iyi bilmek ve koruyucu tedbirleri bilinçli Ģekilde uygulamakla mümkündür.  

 
 
 

  

“Her Gün 5-6 Su Bardağı Su İçmek Gerekir”
“Çiçekler Gibi Çocuklar Da Susar”
“Su İçelim, Bedenimiz Çöl Olmasın”

 “Su En İyi İçecektir”

“Bitkilerin Yenilebilen Türü, 
Hayvanların Eti Sütü Yumurtası 

Besliyor Bizi”

Sloganlarımız;

Sloganımız;
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Mikroplar çeĢitli hastalıklara neden olur. Grip, ishal, dizanteri bu hastalıklar arasındadır. Bu 
nedenle bazı hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Örneğin yemeklerden önce ve sonra, 
tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi iyice bol su ve sabunla yıkamalı, daha sonra iyice 
kurulamalıyız. 

Açıkta satılan paketlenmemiĢ besinlere birçok kiĢi eliyle dokunduğu için bu besinlerde mikrop 
sayısı fazladır. Pazarda, markette satılan sebze meyveler için de aynı durum söz konusudur. Bu 
nedenle iyice paketlenmemiĢ, açıkta satılan besinler alınmamalıdır. Pazar ve marketten alınan 
sebze ve meyveler çok iyi yıkandıktan sonra tüketilmelidir. AlıĢveriĢte yaparken ambalajı açık, 
delik veya yırtık olmayan, sağlam, zedelenmemiĢ, bozulmamıĢ/çürümemiĢ besinler satın 
alınmalıdır. Besinleri satın alırken son kullanma tarihine ve içeriğine dikkat edilmelidir. 
Besinleri saklama, hazırlama ve servis sırasında kullanılan araç ve gereçler temiz olmalı, 
piĢirilmiĢ ve çiğ gıdalar ayrı ayrı saklanmalıdır.    

 

1.11. BeĢ Duyumuz ve Besinler 

Besinlerin burnumuz ile kokusunu alır, gözümüz ile rengini, Ģeklini görür, derimiz ile yapısını 
anlar, dilimiz ile tadını alırız. Yemek yaparken veya yerken çıkan sesi de kulağımız ile duyarız.  
Elma ekĢi de olur, tatlı da veya tam olgunlaĢmamıĢ elmanın buruk bir tadı vardır. Örnekler 
artırılabilir. Gözümüz kapalıyken elimize verilen bir besini kokusu, Ģekli, yapısıyla tanıyabiliriz. 

 

 

 

 

1.12. Sağlıklı Büyüyorum 

Boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının yetersiz olması zayıflık, fazla olması da ĢiĢmanlıktır. Boy 
uzunluğuna göre vücut ağırlığı normal ise bu durum yeterli ve dengeli beslenmenin, sağlıklı 
olmanın ve büyüme ve geliĢmenin en iyi göstergesidir.  

Çocuklarda altı ayda bir vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülüp, referans değerlerle 
karĢılaĢtırılmalıdır. ġiĢmanlık ve zayıflık birçok hastalığa neden olur. Örneğin ĢiĢmanlık, Ģeker 
hastalığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ile iliĢkili iken, ağırlık kaybı ile bu hastalıkların 
görülme sıklığı da düĢer. Önerilenden fazla yemek yemek, Ģeker, Ģekerli besinler, Ģekerli 
içecekler, abur cuburları fazla tüketmek ve spor yapmamak ĢiĢmanlığın en önemli nedenleridir. 
Kısaca, alınan enerji harcanandan fazla ise ĢiĢmanlık ortaya çıkar. Zayıflık ise, tersidir.  Alınan 
enerji harcanan enerjiden azdır. Yetersiz beslenme kansızlık ve çabuk yorulmaya neden olur. 

 
 

“Besinlerin Tadına 
Duyularımla Varıyorum.” 

“Ellerini Yıka Hasta Olma”
“Besinlerini Mikroplarla Paylaşma”

“Elimi Yıkamadan Sofraya Oturmam”
“Ellerimi Yemekten Önce ve Sonra, Meyve ve Sebzeleri 

Yemeden Önce Yıkıyorum”
“Ellerim Temiz Besinlerim Temiz ve Leziz”

Sloganlarımız;

Sloganımız;
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Yetersiz beslenildiğinde vücudun mikroplara ve hastalıklara karĢı savunma sisteminin çalıĢması 
da zayıflayacağından hastalıklara yakalanma daha kolay olur, hastalıklar sık tekrarlar ve daha 
uzun sürer, iyileĢme gecikir. Yetersiz ve dengesiz beslenme çocukların okul baĢarılarını da 
olumsuz etkilemektedir. ġiĢmanlık ve zayıflık mutlaka tedavi edilmelidir. 

Olması gereken, alınan ile harcanan enerjini eĢit olmasıdır. Bu durumda vücut ağırlığı ve boy 
uzunluğu uyumludur. Bu, yeterli ve dengeli beslenmenin en iyi ve en basit göstergesidir. 
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“Sağlıklı Besleniyorum Vücut Ağırlığım ve
Boy Uzunluğum Uyumlu”
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“Sağlıklı Beslenirsem Sağlıklı Büyürüm”
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2.1. Neden Hareket Etmeye Ġhtiyaç Duyarız? 

Fiziksel Aktivite Nedir? 

Fiziksel aktivite günlük yaĢam içerisinde enerji harcamamızı sağlayan, kaslarımızı kullanarak 
yaptığımız tüm hareketlerdir. Egzersizler ve çeĢitli sporların yanında gün içerisinde yaptığımız 
yürümek, alıĢveriĢe gitmek, eĢya taĢımak, temizlik yapmak, banyo yapmak ve merdiven inip 
çıkmak da fiziksel aktivite kapsamına girer. 

Neden Hareket Etmeye İhtiyaç Duyarız? 

Çok basit! Çünkü diğer tüm canlılar gibi bizim yaĢamımız da bu aktiviteleri yapmamıza bağlıdır. 
Okul öncesi dönemdeki çocuklar yürüme, koĢma, atlama ve atma gibi becerilerde gittikçe yetkin 
olmaya baĢlarlar. Bu dönemdeki çocuklar oyun oynamayı, dans etmeyi,  kaydıraktan kaymayı 
veya salıncakta sallanmayı severler. Çünkü küçük çocuklar için, fiziksel aktivite aktif oyunla 
ilgilidir ve böylece çocuklar hareket etme ve çevreyi keĢfetme fırsatına sahip olurlar. 

Obezite giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Son 30 yılda 2 ile 5 yaĢ arası çocuklardaki 
obezite oranı iki kat artmıĢtır. Okul öncesi çağlarda obezitenin önlenmesinde fiziksel aktivite 
oldukça büyük önem taĢımaktadır. Kanıtlar 5 yaĢ öncesi alınan kiloların çocukluk çağı boyunca 
devam ettiğini gösteriyor. Yapılan bir araĢtırmaya göre 5 ile 14 yaĢ arasında çocukların obez 
olma ihtimalleri en yüksek orandadır (%45). 5 yaĢında iken aĢırı kilolu olan çocukların, bu yaĢ 
aralığında da obez olma oranı, normal kilodaki çocuklara göre dört kat daha fazla bulunmuĢtur. 
Bu nedenlerle bu yaĢlarda fiziksel aktivitenin korunması ve artırılması oldukça önemlidir. 

Tüm bunların dıĢında hareket etmenin insan sağlığına çok önemli olumlu etkileri vardır: 
 Kasları kuvvetlendirir, esnekliğini artırır ve korur, 
 Refleksleri ve dengeyi geliĢtirir, 
 Vücudumuzun daha dayanıklı olmasını sağlar, 
 Olası yaralanmalara ve kazalara karĢı vücudu korumaya yardımcı olur, 
 Yorgunluğu azaltır, 
 Daha sağlıklı kemik ve iskelet yapısına sahip olmamızı sağlar, 
 Kalp sağlığımızı olumlu etkiler, 
 Normal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur. 

 
Bu bölümde, okul öncesi öğretmenleri için fiziksel aktivite konusunda farkındalık 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Okul öncesi çocukların daha hareketli, sağlıklı, kaliteli bir yaĢam 

sürmeleri için fiziksel aktivite örnekleri hazırlanarak sunulmuĢtur. 

Diyabet, epilepsi ya da astım gibi özel sağlık problemi olan çocuklarda, fiziksel aktivite 

yapılmadan önce ilgili sağlık personeline danıĢılması gerektiği unutulmamalıdır. 

Engelli çocuklar için Sağlık Bakanlığı yayını olan Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi’nin 

“Engellilerde Fiziksel Aktivite” bölümünden yararlanarak fiziksel aktivite uyarlamaları 

yapılabilir. 
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Okul öncesi çağ olarak adlandırdığımız 3 ile 5 yaĢ arası çocuklarda özellikle: 

 Motor yetenekleri, motor refleksleri ve dengeyi geliĢtirir, 
 Obeziteyi önler, 
 Daha sağlıklı kemik oluĢumunu sağlayarak büyümeyi destekler, 
 Sosyal yetenekleri ve beyin fonksiyonlarını geliĢtirir, 
 Depresyon ve anksiyeteyi azaltarak, çocuğun kendine güvenini artırır. 
 
 
 
 
 

 
2.2. Fiziksel Aktivite Tipleri 

Hedefler ve Fiziksel Aktivite Türleri 

Okul öncesi çağlarda çocuklara gün içerisinde orta ve yüksek Ģiddette ortalama 120 dakika 
fiziksel aktivite önerilmektedir. Bu aktivitelerin yarısı ebeveyn ya da bakıcılar gibi kiĢiler 
tarafından planlanmıĢ yoğun oyun ve eğlence aktivitelerini diğer yarısı da çocukların 
üretkenliğini destekleyecek serbest oyun aktiviteleri olmalıdır. 

Bu çağlardaki 2 ile 5 yaĢ arası çocuklar fırlatma, yakalama, koĢma, zıplama gibi temel 
yetenekleri yeni öğrendiği için bunları içeren aktivite programları çok karmaĢık olmayacak bir 
Ģekilde kombine edilip kullanılabilir. 

Düşük, Orta ve Yüksek Şiddetli Aktivite Ne Demek? 

 DüĢük Ģiddetli aktivite, kalp hızını artırmayan aktivite olarak tanımlanır ve örnek olarak 
yürümek verilebilir. 

 Orta Ģiddetli aktivite, kalp hızını ve solunum hızını belirgin Ģekilde artıran ama kiĢinin 
hala rahatça sohbetini sürdürebildiği Ģiddetteki aktivitelerdir. Örneğin hızlı yürümek, 
yavaĢ bisiklet sürmek, dans etmek. 

Tablo 1. Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Sırasında Yararlanabileceği Materyaller 

- Elastik egzersiz bantları  

- Küçük ağırlık topları 

- Büyük egzersiz topları 

- Sabit olmayan yüzeyler (Denge pedleri, yumuĢak minderler vb. ) 

- KoĢu alanları (ya da benzeri), çocuğun dikkatini çekebilecek materyaller (farklı renk ve 

Ģekillerde), yerdeki aktiviteler için minderlerdir.  

(Materyaller farklı ebatlarda da olabilir.) 

 
 

“Haydi! Çocuklar Harekete ve Oyuna” 
“Oyunlarımız Hareketli,

Biz Sağlıklıyız”

Sloganlarımız;
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 Yüksek Ģiddetli aktiviteler ise kalp hızının ve solunumun çok hızlı olduğu ve artık 
normal sohbetin devam ettirilemediği Ģiddette aktivite demektir. Buna örnek olarak 
koĢmak, futbol, basketbol oynamak verilebilir. 

Planlanmış Fiziksel Aktivite Türleri 

Ebeveynler, öğretmenler ya da bakıcıların planladığı çeĢitli kuralları ve yapısı olan oyun ve 
aktiviteleri bu kategoride sayabiliriz. Burada ilgilenen kiĢiye düĢen görev, oyunları çocukları 
eğlendirip fiziksel aktiviteye ve egzersize teĢvik edecek biçimde planlamak ve yapılan yüksek 
Ģiddetli aktivite sırasında bir yandan çocuğu gözlem altında tutmaktır. 

Etkinlik örnekleri: 
1. Ebeveyn/bakıcı bir renk ismi söyler ve çocuklar koĢarak en kısa sürede etrafta o renkte 

olan üç eĢyaya dokunmaya çalıĢır. 
2. Ebeveyn/bakıcı kitaptan okuduğu hikâyeyi çocuklardan hareketlerle canlandırmasını 

ister.   
3. Ebeveyn/bakıcı çocuklardan yağmurlu, ĢimĢekli, güneĢli, rüzgârlı, karlı gibi çeĢitli hava 

durumlarını ya da çeĢitli hayvanları taklit ederek, odada dolaĢarak hareketlerle 
göstermelerini ister.  

4. Ev veya bahçe içerisinde güvenli (yumuĢak, can yakmayacak) materyallerden oluĢan bir 
engelli koĢu parkuru (zıplama, eğilme, yön değiĢtirme, çömelme, dengede durma gibi 
temel hareketleri içeren bir düzenek) hazırlanıp çocuklardan o parkuru tamamlamaları 
istenebilir. 

5. Ebeveyn/bakıcı halka Ģeklinde dizilmiĢ çocukların ortasına geçer ve sırayla kolları 
sallama, dans etme, zıplama, tek ayaküstünde durma gibi çeĢitli hareketler yapıp 
çocuklardan taklit etmelerini ister. Bu Ģekilde germe, esneklik egzersizleri de çok rahat 
yaptırılabilir. 

6. Yere çizilen çizgilerin üzerinden dengesini bozmadan topuk-parmak ucu yaparak 
yürümelerini isteyebilir böylece dengeleri geliĢmiĢ olur. 

7. Kendi boylarına uygun egzersiz toplarına oturup belirlenen mesafeleri zıplayarak gitme 
gibi basit yarıĢmalar yaptırılabilir.  

 
Planlanmamış Fiziksel Aktivite Türleri  

Bu kategoride çocukların kendi baĢlarına oynayabilecekleri, yaratıcılıklarını ve sosyal 
becerilerini geliĢtirecek aktivite türleri sayılabilir. 

1. Bisiklet sürme (üç tekerlekli), ip atlama gibi aktiviteler yapılabilir. 
2. KöĢe kapmaca, sek-sek, yerden yüksek gibi oyunlar oynanabilir. Uçurtma uçurulabilir. 
3. Toplarla bahçe gibi geniĢ alanlarda birbirlerine top atıp tutmaları, potaya basket atmaları, 

kaleye Ģut atmaları ya da en uzağa/en yükseğe fırlatmaları istenebilir.  

“Hareket Ediyorum,
Oyun Oynuyorum, Sağlıklı Büyüyorum”

“İp Atla, Top Oyna, Koş,
Hareket Etmek Çok Hoş”

Sloganlarımız;
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Tablo 2. Öğretmenlere Okul Öncesinde Fiziksel Aktivite ile Ġlgili Öneriler 

1. Toplar, oyuncaklar ve diğer materyaller çocukların dikkatini çekebilecek Ģekilde renklerde 

ve Ģekillerde olmalıdır.  

2. Çevredeki materyaller yuvarlak köĢeli, çok sert olmayan, mikrop barındırmayan 

malzemelerden yapılmıĢ olmalıdır ve sık sık temizlenmelidir. 

3. Çocukların kemik ve vücut geliĢimi için mümkün olduğunca güneĢli ve açık havadaki 

bahçe, park gibi yerler tercih edilmelidir.  Bu tip aktivitelere, aile/çocuğa bakım ve eğitim 

veren yetiĢkinlerin de katılması çok önemlidir. 

4. Çocuklara çevreyi keĢfetme Ģansı verilmeli ve çocuklar teĢvik edilmelidir. 

5. Yapılabilirse takvim oluĢturulup, ayın her gününe ayrı çeĢitli aktiviteler planlanıp 

uygulanabilir. 

6. Bu yaĢlardaki çocukların uyudukları süre hariç hareketsiz olarak geçirecekleri süre 60 

dakikayı aĢmayacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

7. Elektronik aletlerin kullanılma süresi kısaltılmalıdır. 
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2.3 Egzersiz Örnekleri 

2.3.1. Kanguru SıçrayıĢı  

Çocuklar büyük bir egzersiz topunun üzerine 
oturur ve bacakları ile topu sıkıĢtırırlar. 
Görseldeki gibi farklı aktiviteler yapabilirler. 

1. Çocuklara farklı renklerde toplar 
dağıtılır. Örneğin kırmızı ve turuncu 
renkte. 

2. Çocuklar önce öne, arkaya ve yana doğru 
sıçrarlar. 

3. Daha sonra kırmızı renkli top üzerindeki 
çocuklar turuncu renk top üzerindeki 
çocukları yakalamaya çalıĢırlar. 

4. Ġstenirse egzersiz yakalama olarak değil 
bir yönerge eĢliğinde toplu halde sıçrama 
egzersizi Ģeklinde de uygulanabilir. Yönerge örneği: “Çocuklar Ģimdi üç kez zıplayıp 
duruyoruz. Bir, iki, üç dur.” 

 

 

 

 

2.3.2. Mıknatıs 
 
Çocuklar büyük egzersiz topları veya 1-2 
kilogramlık ağırlık topları alırlar.  Toplar 
renklerine göre sınıflandırılır. Aynı renk 
toplar birbirini iter, farklı renk toplar ise 
birbirini çekerler. Çocuklar odanın 
içerisinde koĢarak birbirini çeker veya 
birbirini iterler.  
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2.3.3. Kırkayak  
 

Çocuklar sırtüstü yatarlar. Bacaklarının 
arasında egzersiz topunu sıkıĢtırarak havaya 
kaldırırlar. Topu düĢürmeden tutmaya 
çalıĢırlar veya ileri geri yuvarlanırlar.  
 

1. Çocuklara kırkayak oyunu oynayacakları 
söylenir. 

2. Çocuklar aralarında uygun mesafe (en az bir 
metre) kalacak Ģekilde arka arkaya otururlar.   

3. En öndeki çocuk egzersiz topunu ayaklarıyla 
kavrar. Sırtüstü yuvarlanarak arkadaki 
çocuğa doğru ayaklarının arasındaki topu 
uzatır.  

4. Sıranın en arkasındaki çocuk topu aldığında 
kendi etrafında bir tur atarak döner ve topu bir önceki arkadaĢına geri vererek oyunu devam 
ettirir.  

 

 

 

 

2.3.4. Köprü 

Çocuklar elleri ve ayakları üzerinde sırtüstü 
yatarlar. Kalçalarını havaya kaldırarak köprü 
pozisyonu alırlar. Toplar karınları veya 
uylukları üzerine yerleĢtirilir.  Topu 
düĢürmeden dengede tutmaya çalıĢırlar.  
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2.3.5. Ayıcık YürüyüĢü 

Çocuklar sırt sırta vererek aralarındaki 
egzersiz topunu sıkıĢtırırlar. Elleri ile 
baĢlangıçta destek alabilirler ancak daha 
sonra ellerini kullanmadan harekete devam 
etmelerine rehberlik edilir. Topu 
düĢürmeden yürümeye veya topu 
düĢürmeden çömelip tekrar kalkmaya 
çalıĢırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Attım, Tuttum 

Çocuklar egzersiz toplarının üzerine karĢılıklı olarak oturur. Küçük plastik topları veya ağırlık 
toplarını birbirine atarlar ve yakalamaya çalıĢırlar. Topları havaya atıp yakalama (bireysel ya da 
karĢılıklı) da yapılabilir.  
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2.3.7. Uzay Gemisi Kalkıyor 

Çocuklar egzersiz toplarının üzerine sadece 
ayaklar yerde olacak Ģekilde yüzüstü 
uzanırlar. Kollarını ileri ve yukarı doğru 
uzatarak, gövdelerini gergin pozisyonda 
tutmaya çalıĢırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8. Top Gezdirme 

Çocuklar üçlü gruplar oluĢturur ve yere 
otururlar. Ellerinde tırtıklı toplar veya tenis 
topları vardır. Önce topları öğretmeni taklit 
ederek kendi vücutlarında yuvarlayarak 
gezdirirler. Örneğin yanaklarında, 
boynunda, omuzlarında, kol ve bacaklarında. 
Topu hissetmeleri boyutuna dikkat çekilir. 
Sonra egzersiz her üçlü gruptan bir çocuğun 
yere yüzüstü uzanmasıyla devam eder. Üçlü 
gruptaki diğer çocuklar tırtıklı topları veya 
tenis toplarını yerde uzanmıĢ olan çocuğun 
kol, sırt ve bacakları üzerinde yuvarlarlar. 
Bu sırada arka planda hafif bir müzik eĢlik 
edebilir. 
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2.3.9. Tay Sıçraması 

Çocuklar bantları her iki ucundan kavrarlar 
ve ip atlarlar. Elastik bandın daha iyi 
sallanması için ortasına bir düğüm atılabilir. 
Öne, arkaya ve çapraz kollar ile sıçramalar 
ve tek bacak sıçrama yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Kızılderili Köyüne HoĢ Geldin 

Çocuklar denge pedlerinin veya yumuĢak 
minderlerin üzerinde farklı adım 
kombinasyonları çalıĢır. Her çocuk yapılan 
hareketi anlayana kadar (yaklaĢık 4-8 
tekrar) o adım tekrarlanır. Sonrasında yavaĢ 
yavaĢ yeni ve farklı adımlar eklenir. 
Adımlar alıĢtıkça, kol hareketleri de 
eklenebilir.  AĢağıda aktivite örnekleri 
verilmiĢtir.  

1. Öne - arkaya adımlar 
2. Sağa - sola adımlar 
3. Denge pedinin üzerinde durarak bir 

bacağı öne ve arkaya doğru uzatma 
4. Denge pedi üzerinde tek ayakta dururken, karĢı taraf kolu yukarı kaldırarak germe 
5. Aynı taraf veya karĢı taraf kolu havaya kaldırarak yana doğru adım atma 
6. Çift ayak veya tek ayakla denge pedinin üzerine sıçrama 
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2.3.11. KomĢu Köye Ziyaret 

Farklı renklerdeki denge pedleri yere art 
arda sıralanır ve bir yol yapılır. Çocuklar bu 
yol üzerinde öne, arkaya, yanlara doğru 
yürürler veya emeklerler. Gözler kapalı 
olarak da yürüyebilirler. Çocukların 
önerileri ile farklı yürüme figürleri de 
yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12. Dino Yumurta Transferi 

Çocuklar art arda sıraya dizilir. Büyük veya 
küçük egzersiz toplarını havaya kaldırarak 
önden arkaya doğru uzatırlar. ÇeĢitli yönlere 
uzanmak için topu baĢ üzerinden, yanlardan 
veya bacakların arasından uzatabilirler. 
Çocuklar denge pedleri veya yumuĢak 
minderler üzerinde de sıralanabilirler.   
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2.3.13. Cambaz 

Elastik bantlar, ipler veya denge pedleri yere 
dizilerek bir yol oluĢturulur. Çocuklar bu 
çizgi üzerinde dengede yürümeye çalıĢırlar. 
Sirk cambazı gibi hissetmeleri için ellerine 
bir Ģemsiye veya denge sopası verilebilir. 
Parmak ucunda bir balonu taĢıma sırasında 
dengeli yürüme Ģeklinde bu aktivite 
zorlaĢtırılabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14. Balonu Dengede Tutma 

Çocuklar parmak uçlarında balonu dengede 
tutarak farklı yönlerde yürümeye çalıĢırlar. 

Ġstenirse egzersiz aĢağıdaki gibi 
aĢamalandırılabilir. 
1. Çocuklar balonu önce tek avuç içinde 

düĢürmeden sınıfta dolaĢırlar.  
2. Daha sonra avuçları çukurlaĢtırarak 

parmak uçlarında sınıfta dolaĢırlar. 
3. Son aĢamada tek parmak ucunda balonu 

dengede tutmaya ve sınıfta dolaĢmaya 
çalıĢırlar. 
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2.3.15. Yıldız Yakalama 

Çocuklar egzersiz topunun üzerine oturur. 
Ellerine elastik bant alırlar. Bandın bir 
ucunu bacaklarının üzerinde tutarken diğer 
ucunu bandı gererek yana ve yukarı doğru 
açarlar. Bandın ucunda yıldız varmıĢ gibi 
hayal ederek yıldızı tutar, aĢağıya çekmeye 
çalıĢırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16. Ayağı Karna Çekme 

Çocuklar egzersiz topunun üzerine oturur. 
Her iki ayağının altına denge pedleri 
yerleĢtirilir. Bu pozisyonda iken yürüme, 
koĢma, dizleri yukarı çekme gibi aktiviteler 
çalıĢtırılabilir. Ġlerleyen aĢamalarda farklı 
kol ve bacak hareketleri birlikte yapılır. 
Çocuklardan alınacak fikirler ile yeni 
hareketler denenebilir. 
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2.3.17. Takla Atma 

YumuĢak minderler yere yerleĢtirilir. 
Çocuklar sıraya geçerek takla atarlar. 
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Çocukların sağlıklı yaĢam tarzlarını desteklemek için yapılan düzenli fiziksel aktivite çocukların 
fiziksel, psikolojik ve sosyal geliĢimleri için önemlidir. Bu nedenle yeterli fiziksel aktivite ve 
oyun oynama olanağının çocuklara sağlanması, sadece küçük çocukların sağlığını desteklemekle 
kalmayıp aynı zamanda uzun vadede psikolojik geliĢmelerini ve sosyal becerilerini de artıran 
fiziksel uygunluğunu geliĢtirme açısından önemlidir. Fiziksel aktivite ile birlikte küçük yaĢlardan 
itibaren çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi öğretilmeli ve sağlıklı yaĢam tarzının 
benimsenmesi sağlanmalıdır.  

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ev ve okul ortamında yapılan etkinliklerle 
desteklenmektedir. Ancak çocukların geliĢimlerinin ve öğrenmelerinin desteklenmesi için 
sistemli bir okul öncesi eğitim programına ihtiyaçları vardır.  Okul öncesi eğitim programları 
aylık plan, günlük eğitim akıĢı ve etkinlik planları Ģeklinde hazırlanmaktadır. Öğretmenler 
tarafından yapılması gereken bu planlamalarda çocukların geliĢim özellikleri, ilgileri, 
gereksinimleri dikkate alınarak önce aylık plan yapılır. Öğretmen belirlenen ayda çocuklara 
kazandırmayı planladığı kazanım ve göstergeleri, kavramları, belirli gün ve haftaları, aile katılım 
çalıĢmalarını, alan gezilerini ve değerlendirmeyi yapma Ģeklini aylık plana yazar. Kazanım ve 
göstergeler ile kavramlar grubunda bulunan çocukların geliĢim özelliklerinden yola çıkarak 
belirlenir. Belirli gün ve haftalar, aile katılımı ve alan gezilerine öğretmen önceden hazırlık 
yapılması gerektiği için aylık planda yer verir. Her ayın sonunda, aylık planın uygulanmasından 
sonra plan çocuklar, program ve öğretmen açısından değerlendirilmelidir.  

Öğretmen her gün için günlük eğitim akıĢını hazırlar ve günlük eğitim akıĢı içinde yer alan 
etkinliklerini de etkinlik planları Ģeklinde yapar. Etkinlik planındaki kazanım ve göstergeler ile 
kavramlar ilgili ayın aylık planından alınır. Öğretmen belirlediği kazanım ve göstergelere 
ulaĢmak için etkinlik sürecini planlar. Okul öncesinde drama, oyun, hareket, fen ve matematik, 
okumaya yazmaya hazırlık, Türkçe dil etkinlikleri gibi etkinlikler yer alır. Öğretmen bu 
etkinliklerin yanı sıra kitap, bilim, blok, dramatik oyun gibi öğrenme merkezlerini de 
düzenleyerek çocukların geliĢimlerini destekler.  

Öğretmen okul öncesi eğitimde çocuklar için etkinlikleri planlarken bazı faktörleri göz önüne 
almalıdır. Bu faktörlere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 Çocukların ilgileri ve gereksinimleri dikkate alınmalıdır.  
 Çocuklar arasında bireysel farklılıkların olduğu unutulmamalıdır. “Her çocuk özeldir” 

ilkesinden yola çıkılarak okul öncesi dönemde aynı yaĢta olsalar bile çocukların 
birbirinden farklı özelliklere sahip olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Etkinlikler aracılığı ile çocukların motor, biliĢsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım 
becerileri yönünden geliĢimi desteklenmelidir.  

 Bir geliĢim alanı olmamakla birlikte yaĢam için temel gereksinimleri edinmeyi sağlayan 
öz bakım becerilerinin de erken yaĢlarda kazandırılması büyük önem taĢımaktadır.  

 Etkinlikler demokratik bir bakıĢ açısı ile hazırlanmalı, çocuklar için demokratik bir ortam 
oluĢturulmalıdır.  

 Etkinliklerde çevrenin ve okulun olanaklarının da göz önüne alınması gereklidir. 
 Etkinlikler planlanırken yakından uzağa ilkesi dikkate alınmalıdır. Önce yakın çevrede 

olan etkinlikler süreç içinde uzak çevrelere doğru ilerletilmelidir. Örneğin meyve-
sebzeleri konu alan bir etkinlikte önce çocukların yaĢadıkları coğrafyadaki meyve-
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sebzeler çocuklar ile incelenir süreç içinde baĢka bölgelerde yetiĢen meyve-sebzelere 
yönelik etkinlikler yapılabilir. 

 Etkinliklere çocukların bildiği kavramlardan ve konulardan baĢlanmalı, çocukların 
yaparak yaĢayarak öğrenmesine yönelik etkinlik planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarına özen gösterilmelidir. Türkçe 
etkinlikleri bu konuda önemli olmakla birlikte okul öncesi eğitimde uygulanan tüm 
ekinliklerde Türkçenin doğru ve güzel konuĢulmasına özen gösterilmedir.  

 Etkinlikler aracılığı ile çocukların sevgi, saygı, iĢbirliği, sorumluluk, hoĢgörü, 
yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢma gibi davranıĢları desteklenmelidir.  

 Etkinlikler aracılığı ile çocukların kendilerine güvenleri, öz denetim becerileri 
desteklenmelidir.  

 Tüm etkinliklerin planlanmasında oyun bir yöntem olarak kullanılmalıdır. Oyunun baĢlı 
baĢına bir etkinlik olmakla birlikte aynı zamanda diğer etkinliklerin planlanmasında da 
bir yöntem olarak programda önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır. 

 Çocukların bağımsızlıklarını destekleyici öğrenme süreçlerine yer verilmelidir.  
 Çocukların kendi duygularının farkında olmaları, baĢkalarının duygularını anlamaları, 

duyguları ifade etme becerisi kazanmaları etkinlikler aracığı ile desteklenmelidir. 
 Çocukların problem çözme, eleĢtirel düĢünme, iletiĢim becerileri, yaratıcılıkları, hayal 

güçleri geliĢtirilmelidir. 
 Etkinliklerin planlanmasında aile katılım çalıĢmalarına yer verilmesi gereklidir. 
 Günlük akıĢta yer alan etkinlikler tamamlanmalıdır. Öğretmen tarafından, gün içinde 

hazırlanan ve uygulanan etkinlikler gün sonunda çocuk, öğretmen ve program açısından 
değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler yeni planlamalarda dikkate alınmalıdır.  

Öğretmen okul öncesi eğitim programının temel özelliklerini bilmeli ve her bir özelliğinin 
anlamını kavramıĢ olmalıdır.  

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının özellikleri aĢağıda verilmiĢtir: 
 Çocuk merkezlidir. 
 Esnektir. 
 Temalar/konular amaç değil araçtır. 
 Oyun temellidir. 
 KeĢfederek öğrenme önceliklidir. 
 Öğrenme merkezleri önemlidir. 
 Büyük grup, küçük grup ve bireysel etkinliklere dengeli bir biçimde yer verilmesini 

gerektirir. 
 Yaratıcılığın geliĢtirilmesi ön plandadır. 
 Günlük yaĢam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması 

teĢvik edilmektedir. 
 Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiĢtir. 
 Öğretmene özgürlük tanır. 
 Değerlendirme süreci çok yönlüdür. 
 Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir. 
 Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir. 
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Öğretmen etkinlik planlarını yaparken programın özelliklerini bilmelidir. Programın çocuk 
merkezli olduğunun bilinmesi tüm planlarda gruptaki her bir çocuğun dikkate alınması 
gerektiğini bize hatırlatmaktadır. Okul öncesinde diğer eğitim kademelerinde de olduğu gibi 
öğretmen merkezli değil, çocuk merkezli bir eğitim söz konusudur. Programın esneklik özelliği 
vardır, gün içinde planlanan etkinliklerin sıralamasında, içeriğinde çocukların ilgi ve 
gereksinimleri doğrultusunda değiĢiklikler yapılabilir. Oyun tüm etkinliklerde bir yöntem olarak 
kullanılır. Okul öncesi dönem çocuğu, anlatılan bilgiyi anlamaktan çok yaĢantılar yoluyla 
öğrenir, bu nedenle de doğrudan çocuğun deneyimleyebileceği etkinliklere yer verilir. Öğrenme 
merkezleri çocukların tüm geliĢim alanlarını desteklemede önemli bir etkiye sahiptir. Çocukların 
bireysel özelliklerini dikkate alarak öğretmen bireysel, küçük ya da büyük grup etkinliklerine yer 
vermelidir. Ayrıca kültürel ve evrensel değerlere özen gösteren öğrenme süreçleri ve ortamları 
oluĢturulmalıdır. Özel gereksinimli çocuğun olması durumunda etkinliklerde uyarlamalar 
yapılmalıdır. Rehberlik hizmetlerine özen gösterilmelidir. Değerlendirme yapılarak bir sonraki 
planlamalarda çocuk, öğretmen ve program açısından yapılan değerlendirmelerden 
yararlanılmalıdır.  Okul öncesi öğretmeni bu özellikleri bildiğinde daha etkili planlamalar 
yapabilir ve çocukların geliĢimleri desteklenmiĢ olur.  
 
3.1. Okul Öncesi Programda Uyarlamalar 
Etkinliklere katılımda, kaynaĢtırma programına alınan okul öncesi düzeydeki özel gereksinimli 
çocuklar da unutulmamalıdır. Etkinlikler için özel gereksinimli çocukların performansları 
dikkate alınarak amaç, içerik, materyal, öğretim süreci ve değerlendirme açısından uyarlamalar 
yapılmalıdır. Yapılacak uyarlamalar ile özel gereksinimli çocukların akranları ile birlikte aktif 
katılımı sağlanmıĢ olacaktır. Okul öncesi eğitimde bu konu öncelikli hedefler arasında yer 
almaktadır. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile birlikte öğretmenlerden etkinliklerini 
uyarlamalar açısından da düzenlemeleri beklenmektedir. 

Uyarlamalara genel olarak bakılacak olursa özel gereksinimli çocukların tanısından çok 
yetersizliğine bağlı ihtiyacı dikkate alınmalıdır. Örneğin görme engelli çocuğun etkinlik 
materyallerini hiç görmeyeceğini öngörüp sürekli sesli materyaller sunmak yerine, görme 
yetisini dikkate alarak gerekirse materyal ile aralarındaki mesafenin daha yakın olmasına ya da 
materyalin ebatlarının daha büyük hazırlanmasına özen gösterilmelidir.  

Fiziksel ortam uyarlaması: Sınıfın fiziksel ortamı ile sınıftaki materyaller ve bunların sınıf 
içerisindeki yerlerinin özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi 
çocuğun sınıfta bağımsız ve güvenli olarak hareket etmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca 
sınıftaki masa, pano vb. yüksekliğinin çocuğun ihtiyacına göre ayarlanabilir olması, sınıf 
ortamının ıĢık, ses vb. etkenler açısından uygun Ģekilde düzenlenmesi özel eğitim ihtiyacı olan 
çocuğun öğrenmesini desteleyecektir. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. 

Yöntem ve teknik uyarlaması: KaynaĢtırma uygulamasında öğretmenin uyarlama yaparken 
kullanması gereken stratejilerden biri de yöntem-teknik uyarlamasıdır. Örneğin, iĢitsel 
uyaranlara tepkisi zayıf olan bir çocuk için öğretmenin sesini yükseltmesi ya da görsel 
materyallerle anlatımını desteklemesi gibi. 

Unutulmamalıdır ki tüm uyarlamalar çocuğun özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
farklılaĢtırılmalıdır. Yani uyarlama çocuk odaklı olmalıdır.  

Öğretim uyarlamaları: Öğretmen öğretim uyarlamaları için aĢağıdaki konuları dikkate almalıdır. 
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 Günlük program tutarlı ve tüm çocuklar tarafından anlaĢılabilir olmalıdır. 
 Etkinlik sırasında davranıĢları açısından kontrol altına alınması gereken bir çocuk varsa 

çocuğun sizi takip edip konuĢmalarınızı duyabileceği bir yere oturtunuz. 
 Etkinlikte özel gereksinimli çocuğun akranını model alması açısından model olabilecek 

ve ihtiyaç duyduğu zamanlarda destek sağlayabilecek çocukların olması sağlanmalıdır. 
 Yüksek sesten rahatsız olan bir çocuk varsa etkinliğin gürültü seviyesinin yüksek 

olmamasına özen gösterilmelidir. 
 Etkinlikte yönergeleri takip açısından sade ve anlaĢılır bir dil kullanmaya özen 

gösterilmelidir.  
 Etkinliklerde çocuğun ihtiyacına göre görsel, iĢitsel ve dokunsal materyaller 

kullanılmalıdır. 
 Alerjisi olan çocuklar olabilir. Dolayısıyla çocukların alerjisi olup olmadığı ile ilgili bilgi 

edinilmeli, kayıt altında tutulmalı ve etkinliklerde dikkatli olunmalıdır. 
 Resimli etkinlik kartları ile anlatım yaparken kartların, tüm çocukların görme alanı içinde 

olmasına özen göstermelidir ve kartı tüm çocukların gördüğünden emin olunmalıdır.  
 Çocuğun edindiği bilgi ve becerileri pekiĢtirmesi, günlük yaĢama aktarabilmesi için 

ailelerle iĢbirliği yapılmalıdır. 
 Akıcı ve anlaĢılır düzeyde konuĢma becerisi konusunda düĢük performansa sahip 

çocuğun kendisini ifade etmesi için fırsatlar sağlanmalı ve yeterli zaman tanınmalıdır.  
 Çocuğun güçlü yönlerini öne çıkarmak ve kendine olan güvenini artırmak için 

motivasyon artırıcı çalıĢmalar yürütülmelidir. Olumlu davranıĢları ve baĢarıları 
ödüllendirilmelidir.  

 Etkinliklerde somut materyaller kullanılmalıdır. 
 Etkinlikler gerektiğinde küçük parçalara bölünmelidir. 
 Çocuğun çevrede daha bağımsız ve güvenli olarak hareket etmesini sağlayacak 

düzenlemeler yapılmalıdır.  
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Bu bölümde okul öncesi dönemde olan çocukların geliĢimlerini desteklemeye aynı zamanda 

erken yaĢlardan itibaren sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin etkinlikler aracılığı ile 

kazandırılmasına yönelik etkinlik örneklerine yer verilmiĢtir. Öğretmenler bu etkinliklerden 

yararlanabilirler, ancak kendi grubunda olan çocukların geliĢim özelliklerini dikkate alarak 

etkinlikleri olduğu gibi uygulamak yerine kendi grubundaki çocuklara uyarlayarak 

uygulamaları gerekmektedir. Montessori'nin de dediği gibi “Her çocuk biriciktir”. Bu biriciklik 

de bir sınıftaki çocuklar için hazırlanacak olan aylık plan, günlük eğitim akıĢı ve etkinliklerin 

baĢka bir sınıftaki çocuklar için yapılacak olan planlardan farklı olmasını gerektirir.  

Bu bölümde yer alan etkinliklerde sağlıklı beslenmeye yönelik farklı besinler kullanılmıĢtır. 

Öğretmenler bulundukları çevre olanaklarında rahatlıkla ulaĢabilecekleri besinlere öncelik 

vererek farklı besinlerle ilgili farklı etkinlikler planlayabilirler. Örneğin Adana’da olan bir 

okulda öğretmen öncelikle portakaldan yola çıkarak etkinliklerini planlarken, Malatya’da olan 

bir okuldaki öğretmen kayısı meyvesini etkinliklerinde araç olarak kullanabilir. Ayrıca bu 

bölümde yer alan etkinliklerin bazılarında rehber hazırlanırken oluĢturulan resimli etkinlik 

kartları kullanılmıĢtır. Öğretmen, resimli etkinlik kartlarını kullanabileceği gibi etkinlikleri 

kendi grubundaki çocuklara uyarladığında kendi kartlarını da hazırlayabilir. 
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1. SÜT ġĠġELERĠ 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Matematik ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Ġleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) 
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri sembollerle 
göstererek grafik oluĢturur. Grafiği oluĢturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği 
inceleyerek sonuçları açıklar.) 
Dil Gelişimi  
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle ve soru 
cümlesi kurar.) 
Sosyal Duygusal Gelişim 
Kazanım 3. Kendini üretici yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Nesneleri alıĢılmıĢın dıĢında 
kullanır. Özgün özellikler taĢıyan ürünler oluĢturur.) 
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Farklı süt ĢiĢelerinin fotoğraflarından oluĢan poster hazırlanır. 
 Farklı büyüklük ve yapılarda süt ĢiĢeleri (cam, karton, büyük, küçük gibi) 
 Turuncu, sarı, yeĢil, mavi, mor, kırmızı renklerde kutular   
 Kutularla aynı renkte olan pullar 
 Beyaz karton 
 Resim kâğıtları 
 Boya malzemeleri 
 KumaĢ parçaları, dantel, ip, kurdele, düğme 
 YapıĢtırıcı 

 
SÖZCÜKLER 
- 
 
KAVRAMLAR 
 Az-çok 
 Renk (Turuncu, sarı, yeĢil, mavi, mor) 

 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Masalara boya malzemeleri ve farklı süt ĢiĢelerinin görselleri konulur. Çocuklar istedikleri 

görseli alıp, kâğıdın istedikleri yerine yapıĢtırırlar. BoĢ kalan yerlere resim yaparlar. 
 Çocuklar farklı süt ĢiĢelerinin fotoğraflarından yapılmıĢ olan posteri inceleyip posterdeki 

ĢiĢe fotoğraflarını sayarlar.  
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 Çocuklar çember Ģeklinde otururlar. Birbirlerine getirdikleri süt ĢiĢelerini gösterirler, ĢiĢeleri 
nereden aldıkları, içindeki sütü kimin içtiği, sütü kimin, neden marketten aldığı vb. sorular 
sorarlar. Sorulan sorular cevaplanır. ġiĢelerin benzerlikleri, farklılıkları hakkında konuĢurlar.  

 Farklı renklerdeki kutular ortaya koyulur. ġiĢeleri yapı ve büyüklükleri aynı/benzer olanlar 
bir arada olacak Ģekilde kutuların içine koyarlar. Daha sonra kaç tane kutuda ĢiĢe olduğunu 
ve kaç tane kutuda hiç ĢiĢe olmadığını çocuklar sayarak söylerler.  

 Kutulardaki ĢiĢeleri sayarlar. Kutulardaki her bir ĢiĢe için kutu ile aynı renkte olan pullardan 
alırlar.  

 Pulları beyaz kartonun üzerine renklerine göre grafik oluĢturacak Ģekilde koyarlar.  
 En çok hangi renk pulun, en az hangi renk pulun olduğunu söylerler.  
 Çocuklar süt ĢiĢelerini kumaĢ, dantel, ip, kurdele, düğme, yapıĢtırıcı gibi materyalleri 

kullanarak kendi oyuncak bebek/çocuk yaparlar.   
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 ġiĢelerle neler yaptık? 
 ġiĢelerden bebek yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  
 Daha önce ĢiĢe dıĢında baĢka Ģeyleri kullanarak bebek yaptınız mı? Nelerden bebekler 

yaptınız?  
 
AĠLE KATILIMI 
 Ailelere çocuklarının ĢiĢelerden yaptıkları bebekleri kullanarak bir öykü oluĢturmaları 

önerilir.  
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4.2. SÜT VE AYRAN 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Dil Gelişimi 
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 
materyalleri açıklar.) 
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı 
materyaller hakkında konuĢur.) 
Sosyal Duygusal Gelişim 
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Özgün özellikler taĢıyan ürünler 
oluĢturur.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri yapıĢtırır. 
Çizim yapar.) 
  
MATERYALLER 
Ön Hazırlık: Resimli iki kart (insan iskeleti resmi ve azı diĢi resmi olan kartlar)   
 Farklı boyut ve yapıda süt ĢiĢeleri (büyük ve küçük, camdan ve kartondan ĢiĢeler) 
 Farklı boyut ve yapıda ayran ĢiĢeleri (büyük ve küçük, camdan ve kartondan ĢiĢeler) 
 Boya kalemleri 
 Resim kâğıtları 
 Ayran  
 
SÖZCÜKLER 
 Süt, ayran, süt ürünleri 
 
KAVRAMLAR 
 Aynı-benzer-farklı 
 
 ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar masalardaki süt ĢiĢleri ile ayran ĢiĢelerinin aynı/benzer ve farklı özellikleri 

hakkında konuĢurlar. Süt ve ayran ĢiĢelerinin üzerindeki yazılara dikkat çekiler, yazıların 
aynı olup olmadığı hakkındaki düĢüncelerini söylerler. Süt ve ayran ĢiĢelerini iki ayrı masaya 
koyarlar.   

 Çocuklar süt ĢiĢelerinin ya da kutularının olduğu masa ile ayran ĢiĢelerinin ya da kutularının 
olduğu masadan birini tercih edip o masaya giderler.   

 Çocuklar süt ya da ayran ĢiĢesi tasarımlarını resim kâğıtlarına çizerler. Ġsteyen çocuklar 
yaptığı tasarımı arkadaĢlarına anlatır.  

 Öğretmen hazırlamıĢ olduğu insan iskeleti ve diĢ resmi olan kartları çocuklara gösterir; 
çocuklar iskeletteki kemikleri incelerler, uzunlukları, Ģekilleri, benzerlikleri, farklılıkları ile 
ilgili düĢüncelerini söylerler.  



36

 

 

 Süt ve ayran içmenin yararlarının neler olabileceği ile ilgili konuĢurlar. Öğretmen çocukların 
söylediklerinden yola çıkarak süt ve ayran içersek kemiklerimizin ve diĢlerimizin daha 
sağlıklı olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunur.  
o Gerekli görüldüğü takdirde çocuklara “Ayrıca bazı insanların süt içtikten sonra midesi 

ağrıyabilir, karınlarında gaz oluĢabilir. Bu kiĢilerin süte alerjisi olabilir ya da bu kiĢiler 
sütü sindiremiyor olabilirler (laktoz intoleransı). Bu nedenle süt içemeyebilirler ya da 
midelerini ağrıtmayacak süt içmeleri gerekebilir.” açıklaması yapılır. 

 Resimli iki kart, iki farklı kartona yapıĢtırılarak iki pano hazırlanır. Çocuklar çizimini 
yaptıkları ayran ve süt ĢiĢe tasarımlarını istedikleri panoya yapıĢtırırlar. 

 Öğretmen çocuklara “Ayran ne ile yapılır? Peki, yoğurt ne ile yapılır? Sütle baĢka hangi 
besinler yapılır?” gibi sorular sorar.  

 Çocuklarla süt, ayran, yoğurt, peynir, kefir gibi süt ve süt ürünleri hakkında konuĢulur. 
Çocuklar bu içecek ve yiyecekleri ne zaman yedikleri ya da içtiklerini söylerler. Öğretmen 
çocuklardan gelen cevaplardan yola çıkarak süt ve süt ürünlerini tüketen çocukların 
kemikleri ve diĢleri ile tüketmeyen çocukların kemikleri ve diĢlerinin nasıl olacağı ile ilgili 
açıklamalarda bulunur.  

 Çocuklar masadaki süt ya da ayrandan bardaklarına koyarak içerler. Süt ve ayranın tatları ile 
ilgili konuĢurlar.   

 
DEĞERLENDĠRME 
Çocuklar etkinlik sürecinde süt ve süt ürünleri ile ilgili neler yaptıklarını, süt ve ayranın tatlarının 
nasıl olduğu söylerler.  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere evdeki süt, ayran, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini incelemeleri, tatlarına-kokularına 
iliĢkin sohbet etmeleri önerilir.  
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4.3. SÜT, PEYNĠR OLMUġ 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Ġpuçlarını 
birleĢtirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.)  
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne 
/varlığın tadını anlatır. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.) 
Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme 
sonucunu söyler.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri 
/izledikleri ile ilgili sorular sorar.) 
Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine 
getirir.)  
Kazanım 4. Ku  c u  k kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri 
kaptan kaba boĢaltır.)  
 
MATERYALLER  
Ön hazırlık: BoĢ süt ve süt ürünleri kapları (çocuklar uygulama öncesinde ön hazırlık olarak 
evden getirir) 
Etkinlikten bir gün önce sanat çalıĢması olarak çocuklarla birlikte aĢçı Ģapkaları yapılır. 
Ġnek maketi ya da resmi hazırlanır.  
 Tencere, ocak, kaĢık  
 2 litre günlük süt 
 1 tatlı kaĢığı tuz 
 1 adet limon 
 Temiz tülbent, süzgeç 
 Boya malzemesi 
 Resim kâğıtları 
 
SÖZCÜKLER 
 Kaynamak, karıĢtırmak, süzmek 
 
KAVRAMLAR 
 Sayı  
  
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Öğretmen mutfak masasının üzerine bir inek maketi ya da resmi ile birkaç tane süt ĢiĢesi 

koyar. Çocuklar inek maketi/resmi ve süt ĢiĢeleri hakkında konuĢurlar. Çocuklara “Ġnekler 
kemiklerimizin ve diĢlerimizin güçlenmesi için çok önemli olan bir içecek verir. Bu içeceğin 
ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Kimler bu içeceğin adını söyler?” sorusunu sorar. 



38

 

 
 

 Çocuklar ne zaman süt içtiklerini söylerler (sabah kahvaltıda, akĢam uyurken, vb.). Daha 
sonra çocuklar süt içiyormuĢ gibi yaparlar.  

 Çocukların cevaplarının ardından “Peki süt veren baĢka hangi hayvanlar var?” diye sorulur. 
Çocukların konu ile ilgili düĢünceleri alınır.  

 Öğretmen “Çocuklar Ģimdi sütten peynir yapacağız.” diyerek çocuklarla peynir yapımına 
geçilir.  
o Öğretmene Not: Peynir yapımı:  Bir kapta süt kaynatılır. Kaynamaya baĢlayınca tuz ve 

limonun suyu eklenir. Süt karıĢtırılır. Süt kesilmeye baĢlayacaktır. Daha sonra temiz bir 
tülbent serilmiĢ süzgeç yardımı ile suyu ayrılır. Tülbent içindeki peynirin üzerine ağırlık 
konup suyun iyice ayrıĢması sağlanır. 3-4 saat sonra çocuklar okuldan çıkmadan önce 
peynirin tadına bakarlar. 

o Sıcak sütten dolayı bir kazaya neden olmamak için gereken güvenlik önlemleri alınır.  
o Kaynamış süt ile yapılan işlemler güvenlik nedeniyle öğretmen tarafından yapılır. 

 Öğretmen peynir yapım aĢamalarını süreç içinde çocuklara anlatır. Çocuklarda anlatılan 
aĢamalarda limon sıkmak, tuz miktarını ayarlamak, ağırlık koymak gibi görevleri yerine 
getirirler. 
o Çocuklar etkinliğe baĢlamadan bir süre önce sütü bardakla ölçerek tencereye koyma, 

sütün kaynaması için ocağa konulması aĢamalarında da görev alırlar; bunu yaparken de 
kaç bardak süt koyduklarını sayarlar. 

o Çocuklar limonu sıkarlar, peynir yapımı için yeterli olacak kadar tuzu küçük bir kaba 
koyalar.  

o Kaynamakta olan süte limon suyu ve tuz eklenmeden önce kaynamıĢ sütten, çocuklar 
sütteki değiĢimi inceleyebilsinler diye bir kaba biraz alınır. Kaynayan süte limon ve tuz 
eklenince sütte nasıl bir değiĢiklik olabileceği ile ilgili çocuklar tahminlerini söylerler.  

o Çocuklar tahminlerini söyledikten sonra kaynamakta olan süre limon suyu ve tuz 
eklenir. 

o Süt karıĢtırılır. Kesilmeye baĢlayınca sütten küçük bir kaba biraz konulur. Sütte olan 
değiĢiklikler ile daha önce çocukların yaptıkları tahminler üzerinden konuĢulur.  

o Daha sonra temiz bir tülbent serilmiĢ süzgeç yardımı ile suyu ayrılır. Tülbent içindeki 
peynirin üzerine ağırlık konulup suyun iyice ayrıĢması sağlanır. Çocuklara bu ağırlığın 
neden konulmuĢ olabileceği sorulur. Çocuklar bununla düĢüncelerini söylerler.  

o Ağırlık konmadan önce peynirden biraz bir kaba konulur.  
 Çocuklara peynirin tam oluĢabilmesi için bir süre beklenmesi gerektiği ve okuldan çıkmadan 

önce oluĢan peynire bakacakları ve tadabilecekleri söylenir (Peynirin tam olarak olması için 
ortalama 3-4 saatlik bir süreye ihtiyaç vardır). 

 Çocuklar peynirin tadına bakınca süt ve peynirin tatlarının benzer olup olmadığı ile ilgili 
düĢüncelerini açıklarlar. 

 Peynirin suyu süzülmeye bırakıldıktan sonra kaynamıĢ sütün, kesilmiĢ sütün, suyu 
ayrıĢtırılan peynirin olduğu kaplar masa üzerine konulur. Ġstenirse kaynamamıĢ sütün olduğu 
bir kap da eklenebilir. Çocuklar kaplarda olan sütleri ve peyniri incelerler. Farklılıklar ve 
benzerlikler hakkında konuĢurlar. Peynir yapım süreci ile ilgili sorularını sorarlar.  
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DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklar peynir yapının aĢamaları gösteren çizimler yaparlar. Çocukların 
yaptıkları çizimler birlikte incelenir.  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere market alıĢveriĢi sırasında süt ve süt ürünleri reyonunda çocukları ile mevcut ürünler 
hakkında konuĢmaları önerilir. 
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4.4. TÜRLÜ YEMEĞĠ 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
gölgeleri ya da resimleriyle eĢleĢtirir.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri 
toplar. Malzemeleri keser. Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.) 
 
MATERYALLER 
Ön Hazırlık: Çocukların, patlıcan, kabak ve biber yemenin önemini vurgulamak için yapacağı 
afiĢ çalıĢması için her birinin köĢesinde patlıcan kabak ve biber resmi olan beyaz fon kartonları 
hazırlanır.  
Etkinlik mutfağın kullanımını gerektireceğinden ortamın düzenlenmesi gerekir.   
 Patlıcan, kabak, domates, biber, soğan, sarımsak, yağ, tuz, domates, salça  
 Çocuk kullanımına uygun bıçaklar 
 Patlıcan, kabak, domates, biber, soğan, sarımsak resimli etkinlik kartları ve bez torba 
 Keçeli kalemler 
 Hamur yapıĢtırıcı 
 Çocuk bıçağı 
 Fotoğraf makinesi 
 Fotoğrafların gösterimi için bilgisayar ve projeksiyon cihazı 
 Sepet/kap 
 
SÖZCÜKLER 
 Türlü yemeği, mikrop 

 
KAVRAMLAR 
 Renk (Kırmızı, yeĢil, mor) 
 Renk tonları  
 
ÖĞRENME SÜRECĠ  
 Çocuklar, okulun bahçesinden topladıkları ya da aileleriyle birlikte aldıkları sebzelerden 

patlıcan, kabak, domates ve biberi iyice yıkarlar. Temizlenen sebzeler büyük bir sebze 
sepet/kabının içine konulur.  

 Çocuklar çember Ģeklinde otururlar. Ellerin arkalarına koyarlar; öğretmen bir çocuğun eline 
bir sebze verir, çocuklar bu sebzeye bakmadan arkadan yanındaki arkadaĢına verirler. 
Öğretmen elini çırptığın sebze kimin elinde kaldıysa, o çocuk arkasındaki sebzeye dokunarak 
hangi sebze olduğu, büyüklüğü, Ģekli ve yumuĢaklığı ile ilgili düĢüncelerin söyler. Sonra 
sebzeye bakar. Bir süre farklı sebzelerle bu etkinliğe devam edilir.  
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 Çocuklar yıkadıkları sebzenin Ģekli, rengi hakkında konuĢurlar. Örneğin patlıcanın mor, 
domatesin kırmızı renk olduğu, kabağın ve biberin yeĢil renk olduğu ancak yeĢilin farklı 
tonlarında olduğuna vurgu yapılır.  

 Öğretmen, çocuklar sebzeleri yıkarken “Besinleri yıkamazsak ne olur?” diye sorar. 
Çocukların cevapları dinlenir. Öğretmen de ağaçtan toplandıktan sonra bizlere ulaĢana kadar 
sebze ve meyvelerin kirlendiğine, sebze ve meyvelerin üzerinde tarım ilaçlarının olduğuna, 
bu nedenle sebze ve meyveleri iyice yıkamamız gerektiğine vurgu yapar.  

 Çocuklar torbadaki patlıcan, kabak, domates, biber, soğan ve sarımsak görseli olan kartlardan 
sadece bir tane alır ve seçtiği karttaki sebzenin adını söyler. Öğretmen çocuğun verdiği cevap 
doğru ise sebzenin adını söyleyerek pekiĢtirir. Çocukların bilmedikleri sebzeler olursa, 
öğretmen bu sebzelerin adını söyler.  

 Çocuklar seçtikleri karttaki sebzenin aynısını sepette bulup incelerler. Sebzenin Ģekli, rengi 
hakkında konuĢulur. Örneğin patlıcanın mor, domatesin kırmızı renk olduğu kabağın ve 
biberin yeĢil renk olduğu ancak yeĢilin farklı tonlarında olduğuna vurgu yapılır.  

 Çocuklar seçtikleri karttaki sebzenin sembol olarak belirtildiği afiĢin yanına giderek, afiĢte 
boĢ olan yerlere resim yaparlar. Ġsteyen çocuklar sebzeleri oyun hamuru ile yapıp afiĢ 
üzerinde istedikleri yere koyabilirler. Çocuklar afiĢlerini diğer arkadaĢlarına anlatırlar. 

 Çocuklara sebzeleri etkinlik sırasında inceledikleri için türlü yemeğinde kullanılmak üzere 
tekrar yıkamak gerektiği söylenir. Sebzeleri yıkamadan önce ellerin yıkanması gerektiği 
vurgulanır.  

 Sebzeleri tekrar yıkadıktan sonra türlü yemeği yapmaya baĢlarlar. Çocuklar kendilerine 
uygun bıçakları kullanarak sebzeleri türlü yemeği yapmak için doğrarlar. Soğan, sarımsak 
gibi malzemeler de öğretmen desteği ve rehberliğinde hazırlanır. Tencereye türlü 
malzemeleri koyularak piĢmesi için ocağa konulur (PiĢen türlü yemeği, öğle yemeğinde 
yenir).  

 Tüm etkinliklerde olduğu gibi bu etkinlikte de alerjisi olan çocuklar gözden kaçırılmamalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sürecinde çekilen fotoğraflar, projeksiyon cihazına yansıtılır, çocuklar fotoğraflarda 
gördükleri hakkında konuĢurlar.  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere evde yemek piĢirmeden önce  sebzeleri yıkamaları için çocuklarına fırsat vermeleri 
önerilir.  
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4.5. MEYVELER NERELERDE YETĠġĠYOR?  

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Drama ve Fen (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden 
söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)  
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın tadını söyler.)  
Kazanım 6. Nesne/varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: Varlıkları yetiĢtikleri 
yere göre eĢleĢtirir.)  
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Yönergeye uygun 
olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirir. (Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri 
anlamlarına uygun olarak kullanır.)  
Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine 
getirir.)  
 
MATERYALLER 
Ön Hazırlık: Meyvelerin yetiĢtikleri yerlerin sembol olarak belirtildiği cepli pano hazırlanır. 
Cep kısmı meyve kartlarını koymak üzere hazırlanır.   
 Resimli etkinlik kartlarından meyve kartları (ahududu, ananas, armut, avokado, ayva, 

böğürtlen, beyaz dut, siyah dut, kırmızı elma, sarı elma, yeĢil elma, siyah erik, yeĢil erik, 
greyfurt, hurma, incir, karpuz, kavun, kayısı, kiraz, kivi, limon, muz, nar, nektarin, portakal, 
çilek, Ģeftali, siyah üzüm, sarı üzüm, viĢne)  

 Meyvelerin yetiĢtiği yerler ile ilgili görsellerin olduğu slayt 
 Dallarında incirlerin olduğu incir ağacı resmi 
 Bez bir torba 
 Kahverengi dikdörtgen Ģeklinde kesilmiĢ bir karton 
 Yoğurma maddeleri 
 Müzik 
 

 
 
 

 

Ağaçta yetiĢen meyveler 

 

 

Yerde yetiĢen meyveler 
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SÖZCÜKLER 
 Gövde, incir ağacı 
 
KAVRAMLAR 
 Büyük-küçük 
 Hızlı-yavaĢ 
 
 ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklara, meyvelerin yetiĢtiği yerler (ağaçta, çalıda, yerde yetiĢen meyveler gibi) slayt ile 

gösterilir. Çocuklardan en sevdikleri meyvelerin yer de mi yoksa ağaçta mı yetiĢtiğini sözsüz 
bedenlerini kullanarak anlatmaları istenir. 

 Öğretmen çocuklardan bez torba içindeki resimli etkinlik kartlarından bir tanesini seçmesi 
ister. 

 Çocuklar seçtikleri kartları, panoda yetiĢtiği yeri gösteren bölümdeki cebe koyarlar. Çocuklar 
meyvelerin doğru cebe konulup konulmadığı ile ilgili düĢüncelerini söylerler.  Ceplerdeki 
kart sayısı kadar el çırpılır.  

 Resimli etkinlik kartları yere dağınık bir Ģekilde konulur. Çocuklar müziğin ritmine göre 
kartlara basmadan yürürler. Müzik durduğunda çocuklar yakınlarında olan karttaki meyvenin 
heykeli olurlar. Müzik açıldığında yürümeye devam ederler. Müzik her durduğunda hangi 
meyve kartının yanındaysalar onun heykeli olurlar. Bir süre bu etkinliğe devam edilir.   

 Çocuklar önce ikili eĢ olurlar ve torbanın içinden birer kart seçerler ve seçtikleri karttaki 
meyvenin tadını (ekĢi, tatlı gibi) yüz ifadeleri ile eĢlerine anlatmaya çalıĢırlar.  

 Öğretmen yere kahverengi dikdörtgen Ģeklinde kesilmiĢ bir karton koyar.  Enstrümantal bir 
müzik açılır. Çocuklara bunun bir meyve ağacının gövdesi olduğu söylenir ve “Bu meyve 
ağacı, hangi meyvenin ağacı olsun? Peki, bu ağaçta ağacın gövdesi dıĢında baĢka neler 
olabilir?” gibi sorular sorulur, çocuklar soruları yanıtlarlar. Öğretmen “Ben bu ağaçta bir 
dalım.” der ve gövdenin yakınında bir yerde durur. Çocuklar da sırası ile bu ağaçta ne 
olduklarını söyleyip istedikleri bir yerde dururlar. Böylece tüm çocukların katılımı ile bir 
meyve ağacı oluĢturulmuĢ olur. Ġsteyen çocuklar sırası ile ağacın dıĢında durup nasıl bir ağaç 
yapmıĢ olduklarına bakarlar.  

 Ortaya, incir ağacının olduğu bir resim konulur. Çocuklara bu incir ağacının nerede 
olabileceği, neden tek baĢına olduğu, incirlerin neden toplanmamıĢ olabileceği gibi sorular 
sorulur. 

 Çocuklardan incirlerin toplanmama nedenleri ile ilgili düĢünceleri alındıktan sonra öğretmen 
“Ġncirleri birlikte toplayabiliriz. Bunun için küçük gruplar oluĢturalım.” diyerek çocuklar 
gruplara ayrılır.  Gruplar incirlerin ağaçtan toplanmasına yönelik farklı çözüm yolları 
belirleyip doğaçlama yolu ile incirleri toplarlar. 

 
DEĞERLENDĠRME 
Çocuklar yoğurma maddelerini kullanarak etkinlik sürecine yönelik figürlerini yaparlar.   
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere ağaçta yetiĢen meyveler ile ilgili olarak çocukları ile  evde bir pano hazırlamaları 
önerilir. 
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4.6. MEYVELER, KABUKLARI VE TATLARI  

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Matematik ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre ayırt eder, eĢleĢtirir. (Göstergeler: 
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder. Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder. 
Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Sohbete katılır. KonuĢmak için 
sırasını bekler. Duygu, düĢünce ve hayallerini söyler.)  
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.) 
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: ÇeĢitli meyvelerin içine sığabileceği büyüklükte kutu (Kutu içine muz, portakal, 
mandalina, elma, armut, ayva, greyfurt, kivi, nar konacaktır. Kapağı kapatılıp kutuda, sadece 
çocukların iki elinin girebileceği büyüklükte bir delik açılır.) 
Meyve yemenin yararları ile ilgili görsellerin ve videoların olduğu sunum hazırlanır. 
 Meyveler (muz, portakal, mandalina, elma, armut, ayva, greyfurt, kivi, nar) 
 Farklı renklerde kâğıt 
 Boya malzemeleri  
 Resim kâğıtları 
Not: Etkinlik kıĢ meyveleri için hazırlanmıĢtır. Mevsime uygun olarak kutu içindeki meyveler 
farklı olabilir.  
 
SÖZCÜKLER 
 Kabuk 
 
KAVRAMLAR 
 Tat (Tatlı-ekĢi) 
 Büyük-küçük 
 
 ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar çember oluĢturacak Ģekilde yere oturur. Çocuklara “meyve” deyince ilk akıllarına 

gelen meyveyi söylemeleri söylenir. Aynı meyveyi kimlerin söylediğine dikkat çekilir, sonra 
aynı meyveyi kaç kiĢinin söylediğine dikkat çekilir.   

 Meyve yemenin yararları ile ilgili görsellerin ve videoların olduğu sunum çocuklara 
gösterilir. Çocuklar görsellerde gördüklerine yönelik sorularını sorarlar, sorulan sorular 
yanıtlanır.  

 Çocukların görebileceği bir yere kutu konulur ve “Sizce bu kutuda ne var?” diye sorulur. 
Çocuklar tahminlerini söylerler.  

 Çocuklara “Kutuda ne olduğunu bilmek için elimizi kutunun içine koyalım ve tahmin etmeye 
çalıĢalım.” denir.  
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 Sıra ile çocuklar kutu içine ellerini koyarak tahminlerini söylerler. Tahminlerinden yola 
çıkarak resim yaparlar.  

 Resimler yapıldıktan sonra kutu açılır. Kutudaki meyveler çıkarılır, çıkarılırken de 
meyvelerin isimleri söylenir. Büyüklükleri hakkında konuĢulur. Kutudan çıkan meyveler 
sayılır.   

 Öğretmen meyvelerin kabuklarını soyar, her bir meyve kabuğu farklı tabaklara konulur. Her 
tabağın üzeri farklı renkte kâğıt ile kapatılır.  

 Çocuklar masadaki renklerden birini seçerler ve seçtikleri kâğıdı kaldırıp altındaki meyve 
kabuğuna dokunarak, koklayarak hangi meyveye ait olduğunu söylerler. 

 Daha sonra çocuklar tahmin ettiği meyvenin tadına bakarlar. Tatlı mı, ekĢi mi olduğunu 
söylerler.  

 Çocuk istediği bir meyvenin resmini yapar. Yaptıkları meyve resimlerini kullanarak, daha 
önce meyveleri çıkardıkları kutuyu kolaj çalıĢması yaparak süslerler.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Kutudaki meyvelere dokunduğunuzda ne hissettiniz? 
 En çok hangi meyvenin kokusunu sevdiniz? 
 Bu besinler içinde en çok hangisini seversiniz?  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere  sanat çalıĢması olarak çeĢitli meyvelerin baskısını çocuklarıyla yapmaları önerilir.  
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4.7. MEYVE - SEBZELERĠ BULUYORUZ 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Oyun ve Matematik (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü   oluĢturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü ̈ 
oluĢturur. En çok üç ögeden oluĢan o ̈rüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntu ̈de eksik bırakılan ögeyi 
söylerler. Nesnelerle özgün bir örüntü̈ oluĢturur.)  
Kazanım 15. Parc  a-bu  tu  n iliĢkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bu ̈tu ̈nün parçalarını söyler. 
Parçaları birleĢtirerek bütün elde eder.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri 
yerine getirir.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda 
yürür.) 
 
MATERYALLER 
Ön Hazırlık:  Resimli etkinlik kartları içindeki meyve ve sebzelerin birer kopyası hazırlanarak, 
her kart iki parça olarak kesilir.   
 Sarı, yeĢil, turuncu renkli daire Ģeklinde kesilmiĢ kâğıtlar  
 Resimli etkinlik kartlarındaki meyve ve sebzelerin ikiye bölünmüĢ hallerinin olduğu kartlar   
 Sepet 
 
SÖZCÜKLER 
 Sıralama 
 
KAVRAMLAR 
 Parça-bütün 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Sarı, yeĢil, turuncu renkli daire Ģeklinde kesilmiĢ kâğıtlar bir çember olacak Ģekilde yere 

konulur. Kâğıtlar sarı, yeĢil, turuncu olacak Ģekilde sıralanır. Sarı, yeĢil ve turuncu 
kâğıtlardan kaçar tane olduğu sayılır.  

 Çocuklar meyve sepeti oyununu oynamak için üç meyve adı belirlerler. Her meyve için 
çemberdeki renkli kâğıtlardan birine karar verilir. Çocukların belirlediği meyve adlarından 
yola çıkarak çocuklar üç gruba ayrılırlar. Çocuklar meyve adlarına göre çemberdeki ilgili 
renkli kâğıdın üzerinde dururlar. Bir çocuk lider olarak çemberin ortasına geçer. Liderin 
söylediği meyveler, çemberde yer değiĢtirir. Bu sırada lider de kendine bir yer kapmaya 
çalıĢır. Açıkta kalan çocuk lider olur.  

 Daha sonra çocuklar iki gruba ayrılırlar. Gruplara meyve ve sebzelerin yarımlarının olduğu 
kartlardan verilir. Gruplar sırası ile sepette olan kartlardan birer tane çekerler, çektikleri karta 
yarım olan meyve ya da sebzenin diğer yarısının kendisinde olup olmadığına bakarlar. 
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Yarıları eĢleĢen meyve ve sebzeleri ortaya koyalar. Ortaya koydukları meyve kartlarını 
sayarlar.  

 Daha sonra gruplar sırası ile kendi gruplarında olan kartları bir sebze, bir meyve olacak 
Ģekilde dizerek örüntü oluĢtururlar. Diğer gruptaki çocuklar yapılan bu örüntünün kuralını 
söylerler ve benzerini yaparlar. Sonrasında diğer grup örüntü oluĢturarak iĢlemi tekrarlar. 
Örüntülerde kullanılan kartlar sayılır.  

 Çocuklar sıra ile arkalarına döner, örüntüye bir kart eklenir ya da çıkarılır. Çocuklar sıra ile 
önlerine döner ve değiĢikliği söylerler.  

 Öğretmen meyve kartlarını gösterince çocuklar yerlerinde zıplarlar, sebze kartlarını 
gösterdiğinde ise bulundukları yere çömelirler. Hem meyve hem de sebze kartını aynı anda 
gösterirse çocuklar alkıĢlarlar. Çocukların ilgisi doğrultusunda oyuna devam edilir.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Hangi meyveler vardı? 
 Hangi sebzeler vardı?  
 En çok hangi meyveyi seversiniz? 
 En çok hangi sebzeyi seversiniz? 
 Örüntülerimizi yaparken neye dikkat ettik? 
 Etkinlikte en çok neleri yapmaktan hoĢlandınız?  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelerden çocuklarla taze sebze ve meyve göndermeleri istenir. Gelen sebze meyvelerle parça 
bütün ile ilgili çalıĢmalar yapılır.  
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4.8. RENGÂRENK MEYVELER VE SEBZELER 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Hareket ve Matematik (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 
Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
rengine göre ayırt eder, eĢleĢtirir.) 
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Yönergeye uygun 
olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.) 
Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri 
yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum 
yapar.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda 
yürür.) 
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Küçük top ile omuz 
üzerinden atıĢ yapar.) 

MATERYALLER 
Ön hazırlık: Mukavvadan ayak izi Ģeklinde plakalar kesilip hazırlanır.  
 Minder 
 Çuha pano 
 Resimli etkinlik kartlarındaki meyve ve sebzeler (Domates, kırmızı elma, kiraz, viĢne, çilek, 

nar, karpuz, böğürtlen, ahududu, incir, karadut, yaban mersini, kırmızı erik, kırmızıbiber, 
kırmızılahana (mor lahana), kayısı, limon, ayva, armut, muz, mısır, mango, sarı elma, 
patates, kereviz, taze fasulye, salatalık, bezelye, brokoli, avokado, yeĢil elma, yeĢil erik, kivi, 
ıspanak, lahana, pırasa, nane, dereotu, semizotu, maydanoz, marul, acur, dolmalık yeĢilbiber, 
çarliston biber, bezelye, bamya, dut, Hindistan cevizi, sarımsak, karnabahar, mantar, beyaz 
turp, enginar, Ģeftali, mandalina, portakal, havuç, bal kabağı, hurma, greyfurt, yenidünya) 

 Kırmızı, sarı, yeĢil, beyaz, turuncu renkte kurdeleler 
 Kırmızı, sarı, yeĢil, beyaz, turuncu renkte mandallar 
 Top 
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SÖZCÜKLER 
 Sebze, meyve 
 
KAVRAMLAR 
 Renk (Kırmızı, sarı, yeĢil, turuncu, beyaz) 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar için bir parkur hazırlanır. Parkurda çocukların görevlerinin neler olduğu öğretmen 

tarafından açıklanır. Öğretmen anlatırken kendisi de parkurda ilerleyerek çocuklara görevleri 
gösterir.  
Parkurda yapılacaklar:  
o Ayak izleri olarak hazırlanmıĢ plakalara basarak ileriye doğru yürüme 
o Minder üzerinde dört ayak pozisyonunda ilerleme 
o Minderden 1,5 metre ilerideki panoya top atma (Kırmızı- yeĢil-beyaz-sarı ve turuncu 

sebze ve meyve resimlerinin olduğu dikdörtgen çuha pano ve dıĢı cırt kaplı top) 
o Top panoda hangi meyve ya da sebzenin altına yapıĢır ise çocuk panodaki meyve ya da 

sebzenin olduğu kartı masanın üzerindeki kartlar grubundan bulup eline alarak yerine 
geçer. 

 Çocuklar kuralları anladıklarında sırası ile parkurda ilerlerler.  
 Parkuru tamamlayan tüm çocukların elinde bir meyve ya da sebze kartı bulunmaktadır. 
 Çocuklarla birlikte masa etrafında oturulur ve kartlarda olan meyvelerin adları, renkleri, 

Ģekilleri hakkında konuĢurlar.  
 Çocuklara uzunlukları ortalama iki metre olan kırmızı, yeĢil, sarı, beyaz ve turuncu 

kurdeleler, renkleri söylenerek gösterilir. Çocuklar kurdeleleri adımları ile ölçerler.  
 Daha sonra bu kurdeleler gergin bir Ģekilde (çamaĢır ipi görevi görecek Ģekilde) asılır. Her 

kurdelenin olduğu yerde kurdele rengi ile aynı renge sahip mandallar bulundurulur.  
 Çocuklara tek tek kendi kartlarında meyve mi sebze mi olduğu, adının ne olduğu ve hangi 

renkte olduğu sorulur.  
 Çocuklar kartlarındaki meyve ya da sebzenin rengi ile eĢleĢen kurdelenin olduğu yere gidip 

aynı renk mandal ile kartı asarlar. Farklı renklerdeki kurdelelere kaçar tane kart asıldığını 
sayarlar. En çok ve en az kartların hangi renk kurdelelerde olduğunu söylerler.  Tüm kartlar 
asıldıktan sonra meyvelerin renkleri ile kurdelelerin renklerinin benzer olup olmadığı ile 
ilgili düĢünceler paylaĢılır. 

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Kartlar arasında ilk kez gördüğünüz meyve var mıydı?  
 Kartlar arasında ilk kez gördüğünüz sebze var mıydı?  
 Daha önce gördüğünüz meyveler hangileriydi?  
 Daha önce gördüğünüz sebzeler hangileriydi? 
 En çok hangi meyveleri yemeyi seviyorsunuz? Neden?   
 En çok hangi sebzeleri yemeyi seviyorsunuz? Neden?   
 
 

 

 

AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile yapılan besin alıĢveriĢi sonrası meyve ve sebzeleri yerleĢtirirken renkleri 
hakkında konuĢmaları önerilir.  
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4.9. MEYVELĠ YOĞURDUMU YAPIYORUM 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın tadını söyler.)  
Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların 
tadını ayırt eder, karĢılaĢtırır.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Ku  c u  k kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri 
kaptan kaba boĢaltır.)  
Öz bakım 
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini yıkar.) 
Kazanım 6. Günlük yaĢam becerileri için gerekli araç gereçleri kullanır. (Göstergeleri: 
Beden temizliği ile ilgili malzemeleri kullanır.)  
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Yoğurdun oluĢumu ve meyveli yoğurt yapımı ile ilgili görsellerle anlatımın yapıldığı 
çocuk sayısı kadar ikiĢer kart hazırlanır. 
 Süzme yoğurt 
 Çilek veya muz 
 Çocuk sayısı kadar kâse 
 Çocuk sayısı kadar mutfak önlüğü ya da sanat önlüğü 
 
SÖZCÜKLER 
 Kâse, maya 
 
KAVRAMLAR 
 Tat (Tatlı-ekĢi)  

 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklara bir gün önce yoğurt yaparken hangi malzemeleri kullandıkları, sırası ile hangi 

iĢleri yaptıkları sorulur. Yoğurdun oluĢumu ile ilgili kartlar çocuklara dağıtılır ve 
incelemeleri istenir.  Yoğurdun süt ve maya kullanılarak yapıldığı resimli görseller yardımı 
ile çocuklara hatırlatılır.    

 Çocuklar meyveli yoğurt yapımının anlatıldığı resimli kartları incelerler. Resimli kartlara 
bakarak meyveli yoğurt yapımı için gerekli malzemelerin neler olduğunu söylerler. 

 Öğretmen çocuklara ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatır. Çocuklar ellerini yıkayıp 
mutfak/sanat önlüklerini giyerler. Kartlara bakarak ihtiyacı olan malzemelerin (kâseler, 
bıçaklar ve meyveler) masanın üzerinde olup olmadığını söylerler. Tüm malzemelerin 
olduğuna karar verdikten sonra meyveli yoğurtlarını yaparlar.  

 Çocuklar plastik bıçaklarla meyvelerini küçük küçük kesip kendi kâselerine koyalar. 
Meyvelerinin üzerine de çok koyu olmayan süzme yoğurttan istedikleri miktarda eklerler.  

 Tüm çocuklar meyveli yoğurt yaptıktan sonra kâselerdeki yoğurt miktarları karĢılaĢtırılır.  

 

 

 Son olarak yoğurdu yerken içindeki tatları ayırt etmeye çalıĢırlar. Yoğurt ve meyvenin 
tatlarını karĢılaĢtırırlar.  
 

DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Meyveli yoğurt yaparken hangi malzemeleri kullandık? 
 Meyveli yoğurt yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden? 
 Meyveli yoğurt yapmak için baĢka hangi meyveleri kullanabiliriz?  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere evde çocukları ile yoğurt mayalamaları önerilir.  
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 Son olarak yoğurdu yerken içindeki tatları ayırt etmeye çalıĢırlar. Yoğurt ve meyvenin 
tatlarını karĢılaĢtırırlar.  
 

DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Meyveli yoğurt yaparken hangi malzemeleri kullandık? 
 Meyveli yoğurt yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden? 
 Meyveli yoğurt yapmak için baĢka hangi meyveleri kullanabiliriz?  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere evde çocukları ile yoğurt mayalamaları önerilir.  
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4.10. FIRINI GEZERĠM, EKMEĞĠMĠ YAPARIM  

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Alan Gezisi ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
resimleriyle eĢleĢtirir.) 
Dil Gelişimi 
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, 
Ģiir, öykü gibi çeĢitli yollarla sergiler.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemelere 
elleriyle Ģekil verir. Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.) 
 
MATERYALLER 
 Ekmek çeĢitlerini gösteren resimli etkinlik kartları 
 Ekmek yapımı için gerekli olan un, su, tuz gibi malzemeler  
 Pasta kalıpları 
 Kraft kâğıdı 
 YapıĢtırıcı 
 
SÖZCÜKLER 
 Fırın 
 
KAVRAMLAR 
 Sıcak 
 Büyük-küçük 
  
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Ekmek fırınında çocuklar fırında çalıĢan bir görevli tarafından karĢılanır. Görevli, çocukları 

fırında ekmek yapımının gerçekleĢtiği yere alır. 
 Ekmek yapımı sırasında kullanılan malzemeler çocuklara gösterilir. Malzemeler kullanılarak 

birlikte ekmek hamuru yaparılır. Un, su, tuz ve diğer malzemelerden ne kadar kullanıldığı 
kaĢık, bardak gibi araçlarla ölçülerek çocuklara gösterilir.  

 Hazırlanan ekmek hamurundan çocuklara birer parça verilir. Çocuklar hamura istedikleri 
Ģekli vererek kendi ekmeklerini yaparlar; kendi ekmeklerini yaparken pasta kalıplarından da 
yararlanabilirler. ġekil verilen ekmek hamurları piĢmesi için fırına koyulur.  

 Ekmekler piĢerken çocuklar merak ettikleri soruları sorarlar. Görevli soruları yanıtlar.   
 Ekmek çeĢitlerinin gösteren resimli etkinlik kartları çocuklara gösterilir ve ekmek çeĢitleri 

hakkında konuĢulur. Fırındaki ekmek çeĢitlerine bakılır. Resimli etkinlik kartlarındaki 
ekmek çeĢitleri ile aynı olan ekmekler gösterilir.   

 PiĢen ekmekler geldiğinde, çocuklar kendi yaptıkları ekmeklerin büyüklükleri, Ģekilleri, tadı, 
sıcaklığı, kokusu gibi özellikleri hakkında konuĢurlar.  

 

 

 Gezi dönüĢü çocuklar ekmek yapımının aĢamalarını gösteren resim yaparlar. Çocuklar 
ekmek çeĢitlerini gösteren resimli etkinlik kartlarını kullanarak büyük bir kraft kağıdına 
kolaj çalıĢması yaparlar.   
 

DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Ekmek fırınında neler gördünüz? 
 Ekmek yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  
 Daha önce hiç ekmek fırınına gitmiĢ miydiniz? Gittiyseniz neler görmüĢtünüz?  
 
AĠLE KATILIMI 
 Ailelere çocukları ile evde ekmek yapmaları önerilir.  
 Markette ekmek reyonuna gidip ekmek çeĢitlerini incelemeleri, ekmek satın alırken hijyenin 

önemini vurgulamaları, önerilir. 
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 Gezi dönüĢü çocuklar ekmek yapımının aĢamalarını gösteren resim yaparlar. Çocuklar 
ekmek çeĢitlerini gösteren resimli etkinlik kartlarını kullanarak büyük bir kraft kağıdına 
kolaj çalıĢması yaparlar.   
 

DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Ekmek fırınında neler gördünüz? 
 Ekmek yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  
 Daha önce hiç ekmek fırınına gitmiĢ miydiniz? Gittiyseniz neler görmüĢtünüz?  
 
AĠLE KATILIMI 
 Ailelere çocukları ile evde ekmek yapmaları önerilir.  
 Markette ekmek reyonuna gidip ekmek çeĢitlerini incelemeleri, ekmek satın alırken hijyenin 

önemini vurgulamaları, önerilir. 
  



54

 

 

4.11. EKMEĞĠN OLUġUMU 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Türkçe ve Fen (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
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.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Ku  c u  k kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemelere 
elleriyle Ģekil verir.)  
 
MATERYALLER 
Ön Hazırlık: Ekmeğin oluĢumunu anlatan karton kitap oluĢturulur (Öykü beĢ sayfada anlatılır. 
Tarlada buğdayları biçen bir çiftçi, buğdayların toplanıp balya yapılıp un fabrikasına 
götürülmesi, fabrikada iĢlenen buğdayın un haline gelmesi, buğdaylardan ekmek hamuru 
yapılması, ekmeklerin fırında piĢirilmesi görüntüleri ayrı ayrı sayfada olur.) Resimler dikkate 
alınarak öykü yazılır. Ayrıca ekmek yapımını anlatan resimli kartlar çocuk sayısı kadar 
hazırlanır. 
 “Ekmeğin oluĢumu” öykü kitabı 
 Ekmek yapımını anlatan resimli kartlar  
 Resimli etkinlik kartları içindeki ekmek çeĢitleri  
 Buğday unu 
 Çocuk sayısı kadar hamur yoğurma kabı  
 Su, tuz  
 
SÖZCÜKLER 
 Çiftçi, yoğurma 
 
KAVRAMLAR 
 YumuĢak-sert 
 Büyük-küçük 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar ekmeğin oluĢumunu anlatan kitabın kapak sayfasından itibaren tüm sayfalarını 

incelerler. Sayfalarda neler gördüklerini söylerler. Resimlere bakarak kitapta anlatılanları 
tahmin etmeye çalıĢırlar.  

 Kitapta gördükleri resimler ile ilgili birbirlerine soru sorarlar, soruları yanıtlarlar.  
 Öğretmen çocuklara öyküyü okur. Öykü okunduktan sonra çocukların tahminleri ile öyküde 

anlatılanlar arasındaki benzerlikler söylenir.  
 Çocuklara ekmeğin oluĢumunu anlatan kartlar dağıtılır. Çocuklar, ekmeğin oluĢumunun 

sıralandığı kartlara bakarak kendi ekmeklerini yaparlar. Hamur yapmaya baĢlamadan önce, 
temiz ellerle çalıĢmanın önemi hatırlatılarak çocukların ellerini yıkamaları ve önlüklerini 
takmaları sağlanır.  

 

 

 Hamurun sert mi yumuĢak mı olduğu ile ilgili konuĢurlar. Daha sonra çocukların yaptıkları 
ekmekler fırında piĢirilir. PiĢen ekmeklerin Ģekilleri, büyüklükleri, yumuĢaklıkları, sertlikleri, 
sıcaklıkları karĢılaĢtırılır.  

 Çocuklar birbirlerine ekmeklerinden birer parça vererek tadına bakarlar. 
 Çocuklara farklı tatlarda ekmekler olduğu da söylenir. Örneğin çavdar ekmeği, tam buğday 

ekmeği, mısır ekmeği vb. 
 Ekmek çeĢitlerinin olduğu resimli etkinlik kartlarını inceleyen çocuklar, farklı ekmek 

çeĢitleri ile ilgili sohbet ederler.  
 Çocuklar ekmek yapım süreci ya da ekmek çeĢitleri ile ilgili kendi Ģiirlerini oluĢtururlar.  
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Ekmek hangi malzemelerden yapılıyor? 
 Ekmek yaparken sırası ile neler yaptınız?  
 
AĠLE KATILIMI 
 
 Farklı ekmek çeĢitlerini tanımak için markette ekmek reyonuna, fırına, pastaneye ya da 

bakkala gitmeleri önerilebilir. 
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 Hamurun sert mi yumuĢak mı olduğu ile ilgili konuĢurlar. Daha sonra çocukların yaptıkları 
ekmekler fırında piĢirilir. PiĢen ekmeklerin Ģekilleri, büyüklükleri, yumuĢaklıkları, sertlikleri, 
sıcaklıkları karĢılaĢtırılır.  

 Çocuklar birbirlerine ekmeklerinden birer parça vererek tadına bakarlar. 
 Çocuklara farklı tatlarda ekmekler olduğu da söylenir. Örneğin çavdar ekmeği, tam buğday 

ekmeği, mısır ekmeği vb. 
 Ekmek çeĢitlerinin olduğu resimli etkinlik kartlarını inceleyen çocuklar, farklı ekmek 

çeĢitleri ile ilgili sohbet ederler.  
 Çocuklar ekmek yapım süreci ya da ekmek çeĢitleri ile ilgili kendi Ģiirlerini oluĢtururlar.  
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Ekmek hangi malzemelerden yapılıyor? 
 Ekmek yaparken sırası ile neler yaptınız?  
 
AĠLE KATILIMI 
 
 Farklı ekmek çeĢitlerini tanımak için markette ekmek reyonuna, fırına, pastaneye ya da 

bakkala gitmeleri önerilebilir. 
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4.12. NOHUT, FASULYE, YEġĠL MERCĠMEK 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Matematik (Büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
miktarlarına, ağırlıklarına göre sıralar.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eĢli 
olarak nesneleri kontrol eder.) 
 
MATERYALLER 
Ön Hazırlık: Çocuklardan birer yemek kaĢığı kadar nohut, fasulye, yeĢil mercimek getirmeleri 
istenir. 
 Kuru baklagillerden; nohut, fasulye, yeĢil mercimek kartı  
 Besin gruplarını gösteren sağlıklı yemek tabağı görseli 
 12 tane küçük cam kavanoz 
 4 tane kap 
 
SÖZCÜKLER 
 Nohut, fasulye, mercimek 
 
KAVRAMLAR 
 Az-çok 
 Ağır-hafif 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Öğretmen çocukları dört ayrı gruba ayırır. Gruplara birer tane kap ve üçer adet cam kavanoz 

verir. 
 Çocuklar getirdikleri nohut, fasulye ve yeĢil mercimeği masaya koyarlar. 
 Öğretmen nohut, fasulye ve yeĢil mercimeğin olduğu üç kartı sırası ile çocuklara gösterir ve 

her karttaki kurubaklagilin adını söyler ve besin gruplarını gösteren sağlıklı yemek tabağı 
görseli üzerinde nohut, fasulye ve yeĢil mercimeğin “kurubaklagil” olduğunu belirtir. 

 Çocuklar sıra ile ismi söylenen kurubaklagili, getirdiklerinin arasından bulup, grup olarak 
kendilerine verilen kaba sırasıyla boĢaltırlar, sonra da hepsini karıĢtırırlar. 

 Gruplar karıĢık baklagillerden nohut, fasulye ve yeĢil mercimekleri ayırarak, ayrı ayrı 
kavanozlara koyarlar.  

 Dört grubun kavanozlarındaki nohut, fasulye ve yeĢil mercimeklerin miktarları karĢılaĢtırılır. 
Hangi grubun daha az ya da daha çok nohut, fasulye ve yeĢil mercimekleri olduğu 
karĢılaĢtırılır.  

 Daha sonra çocuklar nohut, fasulye ve yeĢil mercimek kavanozlarını miktarı çok olandan az 
olana doğru sıralarlar.  

 Son olarak da kavanozların ağırlıkları hakkında konuĢulur.   
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DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 KarıĢık olan baklagilleri ayırmak hoĢunuza gitti mi? Neden? 
 Nohut, fasulye ve yeĢil mercimeği daha önce nerelerde gördünüz?  
 Etkinlikte hangi baklagilleri kullandık? 

 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile baklagillerden biri ile yemek ya da salata yapmaları önerilir.  
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4.13. TAHIL ORKESTRASI 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Müzik (Büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın Ģeklini söyler. 
Nesne/ varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler.) 
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: 
Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eĢleĢtirir.) 
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkları özelliklerini karĢılaĢtırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların 
sesini ayırt eder, karĢılaĢtırır.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 5. Müzik ve ritim eĢliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim 
çalıĢması yapar.)  
Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Nesneleri alıĢılmıĢın dıĢında 
kullanır.)  
 
MATERYALLER 
 Birer kâse buğday, pirinç, mısır ve yulaf 
 ġeffaf 4 adet kutu 
 Resimli etkinlik kartlarındaki tahıl kartları (buğday, pirinç, mısır, yulaf) 
 Çocuk sayısı kadar küçük pet ĢiĢe 
 Çocuk sayısı kadar farklı renklerde asetat kalemi 
 Enstrümantal müzik  
 

    

Buğday Mısır Pirinç Yulaf 

 
SÖZCÜKLER 
 Tohum, tane, marakas 
 
KAVRAMLAR 
 Az-çok  
 
 
 

 

 

ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklara; Ģeffaf kâselerdeki buğday, mısır, pirinç ve yulafı daha önce görüp görmedikleri, 

adlarının ne olduğunu sorulur.  
 Küçük ve tane Ģeklinde olma gibi benzer özelliklerinin olduğuna dikkat çekilir. Benzer olsa 

da farklılıklarının olduğu üzerinde konuĢulur; çocuklar farklılıkları söylerler. 
 Öğretmen buğday, mısır, pirinç ve yulaf tanelerinin birer tohum olduğu söyler. Resimli 

etkinlik kartlarındaki tahıl kartları (buğday, pirinç, mısır, yulaf) çocuklara gösterilir. 
Çocuklar kartları incelerler. Kartlardaki resimlerin hangisinden buğday, mısır, pirinç ve yulaf 
tanelerinin elde edilebileceği ile ilgili görüĢlerinin söylerler. 

 Çocuklar resimli etkinlik kartları ile Ģeffaf kutulardaki tahıllar eĢleĢtirilir.  
 Daha sonra çocuklar küçük boy kapaklı pet ĢiĢelerin içine tahıllardan koyarak kendi müzik 

aletlerini (marakas) yaparlar. ġiĢelerinin içine istedikleri tahıldan koyarlar, sonra da ĢiĢenin 
kapağını kapatırlar.  

 Daha sonra çocuklar ikili gruplar oluĢturur. Çocuklar kendi gruplarındaki iki ĢiĢedeki tahıl 
miktarını karĢılaĢtırırlar.  

 Kapakların sıkı bir Ģekilde kapalı olup olmadığı kontrol edilir, sıkı kapalı olmaları sağlanır. 
Çocuklar farklı renklerdeki asetat kalemlerini kullanarak pet ĢiĢelerinin dıĢına çizim yaparlar.  

 Sınıftaki marakaslar ile çocukların yaptıkları marakaslar karĢılaĢtırılır.  
 Çocuklar sırası ile müzik aletlerini sallarlar. Çıkan seslerin benzer olup olmadığı hakkında 

konuĢulur. Seslerdeki farklılıkların nedenlerinin neler olabileceği ile ilgili düĢünceler 
paylaĢılır.  

 Hep birlikte bir tahıl orkestrası kurulur. Sıra ile her hecede bir vuruĢ olacak Ģekilde orkestra 
tahılların isimlerini söyleyerek tempo tutarlar: “buğ-day, mı-sır, pi-rinç, yu-laf”  

 Çocuklar açılan müziği dinlerler. Sonra da müziğe marakasları ile ritim tutarak eĢlik ederler.  
 

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Etkinlikte gördüğün buğday, mısır, pirinç ve yulaftan hangileri sizin evinizde var? Varsa 

bunlar ne amaçla kullanılıyor? 
 Yaptığınız marakaslarla ritim yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  

 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere buğday, mısır, pirinç ve yulafın bulabilirlerse baĢak ve koçanlarını çocukları ile 
incelemeleri önerilir. Olanakları varsa tarladaki görüntüsünün nasıl olduğunu yerinde 
incelemeleri istenir.  
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ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklara; Ģeffaf kâselerdeki buğday, mısır, pirinç ve yulafı daha önce görüp görmedikleri, 

adlarının ne olduğunu sorulur.  
 Küçük ve tane Ģeklinde olma gibi benzer özelliklerinin olduğuna dikkat çekilir. Benzer olsa 

da farklılıklarının olduğu üzerinde konuĢulur; çocuklar farklılıkları söylerler. 
 Öğretmen buğday, mısır, pirinç ve yulaf tanelerinin birer tohum olduğu söyler. Resimli 

etkinlik kartlarındaki tahıl kartları (buğday, pirinç, mısır, yulaf) çocuklara gösterilir. 
Çocuklar kartları incelerler. Kartlardaki resimlerin hangisinden buğday, mısır, pirinç ve yulaf 
tanelerinin elde edilebileceği ile ilgili görüĢlerinin söylerler. 

 Çocuklar resimli etkinlik kartları ile Ģeffaf kutulardaki tahıllar eĢleĢtirilir.  
 Daha sonra çocuklar küçük boy kapaklı pet ĢiĢelerin içine tahıllardan koyarak kendi müzik 

aletlerini (marakas) yaparlar. ġiĢelerinin içine istedikleri tahıldan koyarlar, sonra da ĢiĢenin 
kapağını kapatırlar.  

 Daha sonra çocuklar ikili gruplar oluĢturur. Çocuklar kendi gruplarındaki iki ĢiĢedeki tahıl 
miktarını karĢılaĢtırırlar.  

 Kapakların sıkı bir Ģekilde kapalı olup olmadığı kontrol edilir, sıkı kapalı olmaları sağlanır. 
Çocuklar farklı renklerdeki asetat kalemlerini kullanarak pet ĢiĢelerinin dıĢına çizim yaparlar.  

 Sınıftaki marakaslar ile çocukların yaptıkları marakaslar karĢılaĢtırılır.  
 Çocuklar sırası ile müzik aletlerini sallarlar. Çıkan seslerin benzer olup olmadığı hakkında 

konuĢulur. Seslerdeki farklılıkların nedenlerinin neler olabileceği ile ilgili düĢünceler 
paylaĢılır.  

 Hep birlikte bir tahıl orkestrası kurulur. Sıra ile her hecede bir vuruĢ olacak Ģekilde orkestra 
tahılların isimlerini söyleyerek tempo tutarlar: “buğ-day, mı-sır, pi-rinç, yu-laf”  

 Çocuklar açılan müziği dinlerler. Sonra da müziğe marakasları ile ritim tutarak eĢlik ederler.  
 

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Etkinlikte gördüğün buğday, mısır, pirinç ve yulaftan hangileri sizin evinizde var? Varsa 

bunlar ne amaçla kullanılıyor? 
 Yaptığınız marakaslarla ritim yapmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  

 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere buğday, mısır, pirinç ve yulafın bulabilirlerse baĢak ve koçanlarını çocukları ile 
incelemeleri önerilir. Olanakları varsa tarladaki görüntüsünün nasıl olduğunu yerinde 
incelemeleri istenir.  
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4.14. ÖĞÜNLERĠMĠ ATLAMIYORUM 
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Drama (Büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme 
çeĢitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Probleme çözüm yolları önerir.) 
Dil Gelişimi 
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 
Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, Ģiir, öykü gibi çeĢitli yollarla sergiler.) 
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri 
kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluĢturur.) 
 
MATERYALLER 
 Mor ve turuncu renkte üçer tane kâğıt 
 Süt ĢiĢeleri 
 Öğle yemeği saatinde masada oturan ve tabakları boĢ olan çocukların olduğu resim  

 
SÖZCÜKLER 
 Öğün 
 
KAVRAMLAR 
 Önce-sonra 
 Renk (Mor, turuncu) 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Öğretmen çocuklara “Sabah uyandığınızda evden çıkmadan önce neler yiyorsunuz?”,  

“Okula geldiğinizde neler yiyorsunuz?”, “Okuldan çıkıp eve gittiğinizde akĢam neler 
yiyorsunuz?” gibi sorular sorar. Çocuklar soruları yanıtlarlar. Sonra çocuklar öğretmenin 
yönergeleri doğrultusunda kahvaltı yapıyormuĢ gibi, yemek yiyormuĢ gibi yaparlar.   

 Çocuklar kahvaltı, öğle ve akĢam yemeği ile ara öğünlere yönelik görselleri incelerler. 
Görsellerde gördükleri besinleri sözsüz anlatmaya çalıĢırlar.  

 Öğretmen yere bir turuncu bir mor renk kâğıt gelecek Ģekilde kâğıtları sıralar. Kahvaltının 
olduğu görseli baĢtaki turuncu kâğıdın üzerine, öğle yemeği görselini ikinci sıradaki mor 
kâğıdın üzerine, akĢam yemeğini de üçüncü sıradaki mor kâğıdın üzerine koyar.  

 Öğretmen mor ve turuncu kâğıtlardaki görselleri göstererek sabah kahvaltı yaptığımızı, sonra 
öğle yemeği daha sonra da akĢam yemeği yediğimizi vurgular.   

 Turuncu kâğıtların üzerinde hiçbir Ģey olmadığına dikkat çekilir ve çocuklara süt ĢiĢeleri ve 
bir gün önce sanat etkinliğinde yoğurma maddeleri ile yaptıkları meyve figürleri verilir. 
Çocuklar bunları turuncu kâğıtların üzerine istedikleri gibi koyarlar.  

 Öğretmen mor deyince çocuklar yemek yiyormuĢ gibi, turuncu deyince meyve yiyormuĢ gibi 
ya da süt içiyormuĢ gibi yaparlar. Öğretmen bazen sırası ile mor ya da turuncu derken bazen 
de arka arkaya mor ya da turuncu diyerek çocukları ĢaĢırtmaya çalıĢır.  

 

 

 Çocuklara okulda öğle yemeği saatinde masada oturan ve tabakları boĢ olan çocukların 
olduğu bir resim gösterilir. Öğretmen çocuklara “Bir gün anaokulunda çocuklar öğle yemeği 
için masalara oturmuĢlar. Ama tabaklarında, masada hatta mutfakta hiç yemek olmadığını 
fark etmiĢler. Bu çocuklar o kadar da çok acıkmıĢlar ki... Yemek de yok, ne yapacaklarını 
bilememiĢler...” der.  

 Çocuklar yemek ile ilgili problemi nasıl çözülebileceği ile ilgili öneriler söylerler. 
Önerilerden birine karar verilir. 

 Çocuklar buldukları çözüm önerisinden yola çıkarak bir öykü oluĢtururlar. OluĢturdukları 
öyküye yönelik canlandırmalar yaparlar.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Çocuklar oluĢturdukları öyküye iliĢkin resim yaparlar.  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere ara öğün hazırlamaları için çocuklarına fırsat vermeleri önerilir.  
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62

 

 

4.15. NEDEN BESLENMELĠYĠZ? 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla 
ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile 
gerçek durumu karĢılaĢtırır.) 
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
gölgeleri ya da resimleriyle eĢleĢtirir.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda 
yürür.) 
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Atlama, konma, baĢlama, durma ile ilgili 
denge hareketlerini yapar.) 
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Etkinlikte kullanılacak besinlerin sığabileceği büyüklükte, içi göstermeyecek 
kumaĢtan 18 adet bez torba dikilir.  
 Resimli etkinlik kartları  

o Meyveler (elma, erik, limon, ananas, armut, incir)  
o Sebzeler (salatalık, kabak, maydanoz, brokoli, kırmızıbiber, havuç) 
o Et ve et ürünleri, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar (haĢlanmıĢ yumurta, 

nohut, kuru fasulye, midye, badem, ceviz) 
 Resimli etkinlik kartlarındaki meyveler, sebzeler, et ürünleri, yumurta, kurubaklagiller ve 

yağlı tohumların kendisi 
 18 adet bez torba  
 Besinlerin konulacağı sepet 
 Resimli etkinlik kartlarının konulacağı sepet 
 Farklı renklerde denge pedleri 
 Resim kâğıtları 
 Boyama kalemleri 
 
SÖZCÜKLER 
 DeğiĢim 
 
KAVRAMLAR 
 YumuĢak-sert  
 Büyük-küçük 
 Pürüzlü-pürüzsüz 
 Hızlı-yavaĢ 
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ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar besinlerle ilgili resimli etkinlik kartlarının olduğu sepetten bir kart seçerler.  

Çocuklar, seçtikleri karttaki besinin adını söyler.  
 Çocuklar ellerindeki karttaki besini en son ne zaman yediklerini, kimin verdiğini ya da 

yedikleri yemeği kimin yaptığını, kimlerle birlikte yediklerini söylerler. 
 Farklı renklerdeki denge pedleri (farklı renklerde denge pedleri yoksa üzerine basabilecekleri 

çeĢitli oyuncaklar, minderle, bloklar vb.) yere art arda sıralanır ve bir yol yapılır. Bu yolun 
bir ucunda çocuklar yer alır diğer ucuna içinde besin torbalarının olduğu sepet koyulur. 

 Öğretmen çocuklara ped üzerinde içinde besinler olan torbalara kadar yavaĢ yavaĢ 
yürümelerini, sepetten birer torba alıp tekrar aynı yoldan hızlı hızlı yürüyerek gelmelerini 
söyler. 

 Çocuklar aldıkları torbaların içinde bulunan besini, bakmadan dokunarak boyut, sertlik ya da 
yumuĢaklık açısından tahminde bulunurlar. Tahminlerinin nedenlerini söylerler. 

 Daha sonra torbaları yere sırası ile dizerler. Her torbanın yanına torbanın içinde olduğunu 
düĢündükleri besine iliĢkin görselin olduğu kartı koyarlar.  

 Tüm torbaların yanlarına kartlar koyulduktan sonra tahminlerin doğru olup olmadığı 
torbaların içindeki besinlere bakarak kontrol edilir.  

 Çocuklar torbalardan çıkan besinlerden en çok hangilerini sevdiklerini, neden sevdiklerini 
söylerler.  

 Çocuklar besinlerden hangilerinin su ile ıslandığında değiĢeceğini ve nasıl değiĢeceğine 
iliĢkin yorumlarını söylerler.  

 Çocuklar istedikleri besinleri farklı kaplardaki suyun içine koyarlar. Günün ilerleyen 
zamanlarında suyun içindeki besinlere bir değiĢiklik olup olmadığını gözlemlerler, 
gözlemledikleri değiĢiklikleri küçük kâğıtlara çizerler (Ġlerleyen günlerde de gözlemlerine ve 
çizim yaparak not almaya devam ederler.). 

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Bu besinlerden hangilerini sık tüketiyorsunuz? 
 Su ile ıslatılan besinlerde bir değiĢiklik oldu mu? Nasıl değiĢiklikler oldu? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile birlikte ceviz, fındık gibi yağlı tohumları suda ıslatmaları, daha sonra 
ıslatılmıĢ ve ıslatılmamıĢ yağlı tohumları karĢılaĢtırmaları önerilir.  
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4.16. KURDELELERLE DANS 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Hareket (Büyük grup ve küçük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
renk tonlarına göre sıralar.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 1: Yer değiĢtirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini 
bir rehber eĢliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koĢar. 
Belli bir yüksekliğe zıplar.) 
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda 
yürür.) 
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eĢli 
olarak nesneleri kontrol eder.) 
Sosyal-Duygusal Gelişim 
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine 
getirir.)  
 
MATERYALLER 
 Farklı tonlarda birer metre uzunluğunda mor ve turuncu kurdeleler  
 Üzerine mor ve turuncu renk sembol yapıĢtırılmıĢ iki adet kutu ya da sepet 
 Çocuk Ģarkılarından hareketli bir parça  
 
SÖZCÜKLER 
 Kurdele 
 
KAVRAMLAR 
 Renk (Mor, turuncu) 
 Renk tonu 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Mor ve turuncu kurdelelerin olduğu kutular ortaya konulur. Çocuklar her kutudan birer tane 

kurdele alırlar. Aldıkları kurdelelerden açık ve koyu renkli olanı gösterirler.  
 Aynı renkleri almıĢ olan çocuklar ikiĢerli grup oluĢtururlar. Turuncu kurdeleliler birbirleri ile 

mor kurdeleliler de birbirleri ile eĢ olurlar. Gruplar ellerindeki dört kurdeleyi renk tonlarına 
göre sıralarlar. Mor ve turuncu renklerdeki kurdelelerden açık ve koyu tonda olanları 
birbirlerine gösterirler.   

 Daha sonra öğretmen çocukların kurdelelerini sıra ile alıp birbirlerine bağlar. Böylece uzun 
bir kurdele olur. Tüm kurdeleler uç uca bağlandıktan sonra birinci ve sonuncu kurdeleler de 
birbirine bağlanır. Kurdeleden büyük bir çember oluĢturulmuĢ olur. Çember kurdele sınıfın 
orta alanına konulur.  

 Öğretmen çocuklara çember dıĢında kalmalarını söyler. Müzik baĢladığında ise çemberin 
içine girip söylediği hareketi müzik eĢliğinde yapmalarını söyler. Müzik bitince tekrar 

 

 

çemberden dıĢarı çıkmaları gerektiğini belirtir.  Oyunda her müzik baĢladığında çember 
içinde yapılacak hareketler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

o Ellerimizi çırparak yürüyoruz. 
o YavaĢ yavaĢ yerimizde koĢuyoruz. 
o Yerimizde zıplıyoruz. 
o Olduğumuz yerde kollarımızı içten dıĢa doğru dairesel olarak çeviriyoruz. 
o Yerimizde duruyor, eğilip ellerimizi ayaklarımıza değdiriyoruz.  

 Son olarak öğretmen “Sağlık için hareket etmek çok önemli çocuklar” der. 
 Çocukların yaptıkları hareketlerden dolayı kendilerini alkıĢlamalarını ister.  
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Yaptığınız hangi hareket size kolay geldi? 
 BaĢka hangi hareketleri yapabilirdik? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile kurdele gibi farklı materyalleri kullanarak dans etmeleri önerilir.   
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 BaĢka hangi hareketleri yapabilirdik? 
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4.17. BESLENME KĠTABIM 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Matematik ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği)  
  
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)  
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Ġleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)  
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri sembollerle 
göstererek grafik oluĢturur. Grafiği oluĢturan nesneleri veya sembolleri sayar. Grafiği 
inceleyerek sonuçları açıklar.)  
Dil Gelişimi  
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle kurar.) 
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 
materyalleri açıklar.)  
Sosyal Duygusal Gelişim 
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Özgün özellikler taĢıyan ürünler 
oluĢturur.)  
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Besinlerle ilgili grafiği yapmak için yaklaĢım 10 cm aralıklarla paralel bir Ģekilde 
çizgilerle bölünmüĢ bir karton, paralel çizgiler arasındaki boĢluğa sığacak büyüklükte küçük 
kâğıtlar 
 Resimli etkinlik kartları 
 Boya kalemleri 
 Resim kâğıtları (A4 boyutunda) 
 Beyaz fon kartonları 
 
SÖZCÜKLER 
 Tasarım  
 
KAVRAMLAR 
 Az-çok 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar resimli etkinlik kartlarından birer adet alırlar. Çocuklara ellerindeki kart ile ilgili 

sorular sorulur. “Kimlerin kartında süt ya da sütten yapılmıĢ peynir, yoğurt gibi besinler 
var?”, “Kimlerin kartında et ile ilgili besinler var?”, “ Kimlerin kartında meyve ya da sebze 
var?”, “Kimlerin kartında buğday, ekmek gibi besinler var?” gibi sorular sorar. Çocuklar her 
sorudan sonra ellerinde sorulan besinler varsa kartlarını gösterirler. 

 Daha sonra çocuklara beĢer adet A4 boyutunda resim kâğıdı dağıtılır. Çocuklar kâğıtlara en 
çok tükettikleri/yedikleri ve içtikleri yiyecek ve içeceklerin resimlerini çizerler.  

 

 

 Çocuklar yaptıkları resimleri arka akaya koyarak kendi beslenme kitaplarını oluĢtururlar. 
Çocuklar yaptıkları kitap için kitap kapağı tasarımı da yaparlar. Öğretmen çocukların 
kâğıtlarının baĢına kitap kapağı olacak kâğıdı koyarak zımbalar.  

 Tüm çocuklar kitaplarını oluĢturduktan sonra her çocuk kitabını arkadaĢlarına tanıtır.  
 Kitaplarda çizilmiĢ olan besinlerden yola çıkarak bir grafik oluĢturulur. Bunun için çocuklar 

kitaplarındaki besinleri tek tek küçük not kâğıtlarına tekrar çizerler. Sonra çocuklar aynı olan 
besinleri bir kartonun üzerine yan yana sıralarlar. Her sırada aynı besinin olmasına dikkat 
ederler.  

 Çocuklar aynı besinden kaç tane olduğunu sayarlar. En çok hangi besinin olduğu, en az hangi 
besinin olduğunu söylerler.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Etkinlikte resimleri kullanarak neler yaptık? 
 Kendi beslenme kitabınızı oluĢturmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  
 En çok sevdiğiniz besinler neler? 
 En az sevdiğiniz besinler neler? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere tüm aile bireyleri ile beslenme kitabı oluĢturmaları önerilebilir.  
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 Çocuklar yaptıkları resimleri arka akaya koyarak kendi beslenme kitaplarını oluĢtururlar. 
Çocuklar yaptıkları kitap için kitap kapağı tasarımı da yaparlar. Öğretmen çocukların 
kâğıtlarının baĢına kitap kapağı olacak kâğıdı koyarak zımbalar.  

 Tüm çocuklar kitaplarını oluĢturduktan sonra her çocuk kitabını arkadaĢlarına tanıtır.  
 Kitaplarda çizilmiĢ olan besinlerden yola çıkarak bir grafik oluĢturulur. Bunun için çocuklar 

kitaplarındaki besinleri tek tek küçük not kâğıtlarına tekrar çizerler. Sonra çocuklar aynı olan 
besinleri bir kartonun üzerine yan yana sıralarlar. Her sırada aynı besinin olmasına dikkat 
ederler.  

 Çocuklar aynı besinden kaç tane olduğunu sayarlar. En çok hangi besinin olduğu, en az hangi 
besinin olduğunu söylerler.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Etkinlikte resimleri kullanarak neler yaptık? 
 Kendi beslenme kitabınızı oluĢturmak hoĢunuza gitti mi? Neden?  
 En çok sevdiğiniz besinler neler? 
 En az sevdiğiniz besinler neler? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere tüm aile bireyleri ile beslenme kitabı oluĢturmaları önerilebilir.  
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4.18. FARKLI TATLAR 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği) 
  
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, 
dokusunu ve kokusunu söyler.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap 
verir. Dinlediklerini/izlediklerini baĢkalarına anlatır.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Ku  c u  k kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri 
kaptan kaba boĢaltır. Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak biçimde bir araya getirir.)  
Öz bakım 
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini yıkar.) 
Kazanım 6. Günlük yaĢam becerileri için gerekli araç gereçleri kullanır. (Göstergeleri: 
Beden temizliği ile ilgili malzemeleri kullanır.)  
 
MATERYALLER 
Ön Hazırlık: Öğretmen uygulama için ailelerden limon sıkacağı getirmelerini ve sıkacakların 
altına çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu bir etiket yapıĢtırmalarını ister.  
 Portakal 
 Limon 
 Mandalina 
 Yoğurt 
 KaĢık 
 Su  
 Çocukların evlerinden getirecekleri limon sıkacağı 
 Çocuk sayısı kadar cam bardak 
 Çocuk sayısı kadar önlük 
 ÇeĢitli dergi, gazete, mecmualar  
 Makas, yapıĢtırıcı, resim kâğıdı  
 
SÖZCÜKLER 
 Limon sıkacağı 
 
KAVRAMLAR 
 Az-çok 
 Tat (Tatlı-ekĢi) 
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 ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar çember oluĢturacak Ģekilde yere otururlar. Çocuklarla suyun önemi, suyu nerelerde 

kullandıkları, her gün ne kadar su içtikleri ile ilgili konuĢulur. Daha sonra diğer içeceklerden 
bahsedilir. 

 Çocuklar evden getirdikleri limon sıkacağını alıp masaya otururlar.  Limon sıkacağını daha 
önce kullanıp kullanmadıkları, kullandılarsa neler sıktıklarını hakkında konuĢurlar.  

 Öğretmen çocuklara “Bunun için önce ne yapmamız gerekir?” diye sorar ve gerekirse 
çocukların ellerini yıkayıp önlüklerini giymeleri gerektiği hatırlatır.  

 Çocuklar meyveleri, limon sıkacağı kullanarak sıkıp meyve suyu yaparlar. Ġsterlerse farklı 
meyvelerin sularını karıĢtırarak farklı tatları deneyebilirler. Öğretmen meyve sularını yapınca 
taze bir Ģekilde içilmesinin -vitamin kaybı olmaması için- önemli olduğunu çocuklara söyler.  

 Ġsteyen çocuklar yoğurt ve suyu karıĢtırarak ayran yaparlar. 
 Çocuklar meyve ve meyve sularının adını söylerler. Renklerini, kokularını, tatlarını ve 

hakkındaki düĢüncelerini açıklarlar. Meyve sularının miktarlarını karĢılaĢtırırlar.  
 Çocuklar birbirlerine meyve ve meyve suları ile ilgili sorular sorar, kendilerine sorulan 

soruları yanıtlarlar.  
 Son olarak çocuklara çeĢitli gazete, dergi ve mecmualar dağıtılır. Çocuklardan bu yazılı 

materyallerde gördükleri içecek fotoğraflarını ya da resimlerini keserek kolaj çalıĢması 
yapmaları istenir.  

 Yaptıkları kolaj çalıĢması sergilenmek üzere asılır.  
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Ġnsanlar dıĢında baĢka hangi canlıların suya ihtiyacı var? Neden? 
 Meyve sularımızı yapmak için neler kullandık? 
 Ayran yapmak için neler kullandık? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukların evde kendi ayran veya farklı meyveler kullanarak meyve sularını 
hazırlamaları için olanak sağlamaları önerilebilir. Çocuklar hazırladıkları içecekleriaile üyelerine 
ikram edebilirler.  
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4.19. ÇĠFTLĠKTEKĠ BESĠNLER  

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Matematik (Büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 
nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili 
sorulara cevap verir.) 
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Büyük bir çiftliği canlandıran poster (hayvanlar, sebze-meyve bahçeleri, tahılların 
ekili olduğu alanlar ve bu alanların içine saklanmıĢ yumurta, süt, et, çeĢitli meyve ve sebzeler, 
çeĢitli tahıllar) hazırlanır. 
 Resimli etkinlik kartları  
 
SÖZCÜKLER 
 Çiftlik 
 
KAVRAMLAR 
 Sayı 
 
 ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar çember oluĢturacak Ģekilde yerde otururlar. Çiftlik posterini incelerler. Çiftlikte 

neler olduğu hakkında konuĢulur.  
 Çiftlikte hangi besinlerin olduğuna dikkat çekilir. Çocuklar bu besinleri nerelerde 

gördüklerini söylerler. Çiftlikteki besinleri sayarlar.  
 Besinler ile ilgili kartlardan birer tane alan çocuklar kartlarındaki besinlerin kendi evlerinde 

olup olmadığı, nerelerde gördükleri gibi konularda konuĢurlar. Birbirlerine kartlardaki 
besinlerle ilgili soru sorabilir, sorulan soruları yanıtlayabilirler.  

 Çocuklardan posterde saklanmıĢ besinleri bulmaları istenir. Kaç tane yiyecek ya da içecek 
bulduklarını sayarlar.  

 Besin kartlarındaki besinler ile posterdeki besinleri eĢleĢtirirler. Kaç yiyecek ve içeceği 
eĢleĢtirdiklerini sayarlar.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Çiftlikte neler vardı? 
 Posterimizde hangi yiyecek ve içecekler saklanmıĢtı? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere posterde olan besinlerin isimleri gönderilir ve çocukları ile incelemeleri önerilir.  
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4.20. SAĞLIKLI BESĠNLER  

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen ve Oyun (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
  
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları 
bire bir eĢleĢtirir. Nesne/varlıkları rengine, sekline göre ayırt eder, eĢleĢtirir. Es ̧ nesne/varlıkları 
gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eĢleĢtirir.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 5: Müzik ve ritim eĢliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim 
çalıĢması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eĢliğinde dans eder. Müzik ve ritim 
eĢliğinde çeĢitli hareketleri ardı ardına yapar.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/ izlediklerini baĢkalarına 
anlatır.)  
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)  
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir. Yazının 
günlük yaĢamdaki önemini açıklar.)  
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Daha önceden biriktirilen ya da ailelerden istenilen paketli besinlerin boĢ paketleri 
(Örneğin makarna, peynir kutusu, yoğurt kabı, süt kutusu gibi) 
Dergi, mecmua, kataloglardan besinlerin saklama yöntemlerini anlatan dört resimli kart (1. 
Kart: Mutfakta rafta serin yeri temsilen bir raf resmi, 2. Kart: Buzdolabında raf resmi, 3. Kart: 
Buzdolabında meyve-sebzelik resmi, 4. Kart: Buzdolabının buzluk/derin dondurucu resmi)  
oluĢturulur. 
 Resimli etkinlik kartlarındaki besinler 
 
SÖZCÜKLER 
 Saklama 
 
KAVRAMLAR 
 Aynı-farklı  
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar resimli etkinlik kartlarından birer tane kart seçerler. Her çocuğun bir arkadaĢına 

elindeki karttaki besini nereden alabileceğini ve bu besin ile neler hazırlanabileceğini 
anlatması istenir. 

 Öğretmen, çocuklara “Kartlarınızda olan besinleri bozulmadan nasıl saklayabiliriz?” 
sorusunu sorar. Çocuklar düĢüncelerini söylerler.   

 Daha sonra öğretmen çocuklara boĢ bir besin paketi gösterir. Çocuklar paketi incelerler; 
içinde ne olduğu, üzerinde neler yazıyor olabileceği ya da üzerindeki çizimlerin neler 
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anlattığı ile ilgili düĢüncelerini söylerler. Öğretmen, paketin üzerinde yer alan ve çocukların 
merak ettikleri bilgileri okur.  

 Öğretmen paket üzerinde yer alan ve besinin ne zamana kadar tüketilebileceğinin yazdığı 
yere çocukların dikkatini çeker ve “Marketten bir Ģey alacağınız zaman anne ve babanızın 
burayı okumasını isteyin. Çünkü burada besinleri ne zamana kadar tüketmemiz gerektiği 
yazıyor.” der.  

 Daha sonra tüketilmiĢ bazı besinlerin boĢ paketlerini çocuklara dağıtılır. Çocuklara “Üretim 
ve son tüketim tarihi nerede yazıyor acaba? Bulabilir misiniz?” diye sorularak çocukların 
paketleri incelemeleri istenir. Çocuklar paket üzerinde inceleme yaparlarken gerektiğinde 
onlara yardımcı olunur. BoĢ paketler, daha sonra geri dönüĢüm kutusuna atılır. 

 Ardından çocuklar mutfağa geçerler ve mutfaktaki besinlerin nerelerde olduğunu, nasıl bir 
kabın içinde bulunduğunu gözlemlerler. Buzdolabının raflarında, meyveliğinde ve 
buzluğunda olan besinleri, mutfak dolabının raflarında bulunan besinleri incelerler. Bu 
besinlerin bulundukları yerlerde bozulup bozulmayacağı ile ilgili düĢüncelerini söylerler.   

 Mutfak dolabı ve buzlukta bulunan besinlerin bazıları seçilir (maydanoz, elma, Ģeker, pirinç, 
ekmek gibi). Seçilen besinlerden azar azar farklı kaplara koyulur. Bu kaplar mutfakta, 
besinler dökülmeden bir süre kalabilecekleri uygun bir yere yerleĢtirilir. Gün sonunda ve 
ilerleyen günlerde besinlerdeki değiĢiklikler gözlemlenir.  

 Sonra sınıfa dönülür ve öğretmen çocuklara “ġimdi yeni bir oyun oynayacağız.” der. Oyun 
için önceden hazırlanmıĢ olan besinlerin saklama yöntemlerini anlatır (mutfak dolabı rafı, 
buzdolabı rafı, buzdolabı meyvelik-sebzeliği, buzdolabı buzluğu) dört kartı çocuklara 
gösterir. Öğretmen çocuklara az önce resimli etkinlik kartlarında seçtikleri besin kartını 
tekrar ellerine almalarını söyler ve müzik açar. 

 Çocuklar müzik eĢliğinde dans ederler. Müzik durduğunda öğretmen besinlerin saklama 
yöntemlerini anlatan hangi kartı havaya kaldırırsa çocuklar ellerindeki karta bakıp besin ile 
gösterilen kart eĢleĢiyor ise öğretmenin yanına giderler.  

 Oyun bu Ģekilde bir süre daha devam eder.  
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Mutfakta hangi besinleri gördük? Bu besinler nasıl saklanmıĢtı?  
 Buzdolabında saklanan besinler hangileri? 
 Mutfak dolabında saklanan besinler hangileri? 
 Kaplara koyduğumuz besinlerde sizce nasıl değiĢiklikler olur? Maydanoz nasıl değiĢir, Ģeker 

nasıl değiĢir?  
 

AĠLE KATILIMI 
Ailelere alıĢveriĢ sonrası çocukları ile aldıkları ürünleri yerleĢtirmeleri ve ne Ģekilde 
sakladıklarını anlatmaları önerilir.  
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4.21. AYAK ĠZĠNDE NE VAR? 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen ve Hareket (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler.)  
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Yönergeye uygun 
olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir. Mekânda konum alır.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirir. (Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri 
anlamlarına uygun olarak kullanır.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Konma ile ilgili denge hareketleri yapar. 
Tek ayak üzerinde durur.) 
Kazanım 5. Müzik ve ritim eĢliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Müzik ve ritim eĢliğinde 
çeĢitli hareketleri ardı ardına yapar.)  
 
MATERYALLER 
 Resimli etkinlik kartları (25 adet) 

o Süt ve süt ürünleri grubu (süt, ayran, beyaz peynir, kaĢar peyniri, yoğurt) 
o Meyve grubu (mandalina, dut, ananas, böğürtlen, incir) 
o Sebze grubu (kırmızıbiber, karnabahar, maydanoz, kabak, bamya) 
o Ekmek ve tahıllar grubu (buğday, makarna, pirinç, ekmek, bulgur) 
o Et ve et ürünleri, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu (tavuk, yumurta, 

nohut, karides, kırmızı mercimek)  
 Besin gruplarını gösteren sağlıklı yemek tabağı görseli 
 Kartondan kesilmiĢ ayak izleri  
 Tabak Ģeklinde kesilmiĢ kâğıtlar 
 Enstrümantal müzik 
 
SÖZCÜKLER 
 Süt ürünleri, meyve, sebze 
 
KAVRAMLAR 
 Büyük-küçük 
 Hızlı-yavaĢ 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar besin gruplarına iliĢkin aĢağıdaki görseli incelerler. Görseldeki besinlerin adlarını 

söylerler. 
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 Görselin dıĢ renklerine bakarlar ve her bir renk için çocuklar en koyu ve en açık alan 
kısımların nereler olduğunu gösterirler. Daha sonra “Sağlıklı beslenmek için neler 
tüketmemiz gerekiyormuĢ bakalım…” denilerek sağlıklı yemek tabağı görseli üzerinde her 
renk bölümde yer alan besinler üzerinde çocuklarla konuĢur. Örneğin mavi bölümde sütten 
baĢka hangi besinlerin olduğu çocuklara sorulur. Uygulama diğer besin grupları içinde 
yapılır. Çocuklar neden bu besinlerin birbirlerine yakın bir yere konmuĢ olabileceği ile ilgili 
fikirlerini söylerler.  

 
 Daha sonra besin grupları kesilip, gruplar görünür bir Ģekilde beĢ farklı yere koyulur.  
 Ayak izleri dağınık bir biçimde yere yerleĢtirilir. Her bir ayak izinin altına bir adet resimli 

etkinlik kartı yerleĢtirilir. 
 Çocuklara “Sağlık için hareket etmek gerektiği” söylenir, müzik açılır, çocuklar ayak izlerine 

basmadan müziğin ritmine uyarak yürürler. Müzik durduğunda çocuklar ayak izlerinden 
birine basarlar. Bastıkları ayak izinin altındaki kartı alıp, üzerindeki besinin ne olduğuna 
bakarlar. Sonra da kartı üzerindeki besine göre ait olduğu besin grubunun olduğu yere 
koyarlar. 

 Oyun tüm kartlar/tüm ayak izleri bitene kadar devam eder. 

 

 

 Daha sonra çocuklarla birlikte besin grupları sırayla incelenebilir. Her gruba konulan kartın o 
gruba ait olup olmadığı çocuklarla birlikte tartıĢılır.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Siz bu besinlerden hangilerini yiyorsunuz? En çok hangisini, en az hangisini yiyorsunuz? 

Neden? 
 Tabak Ģeklinde kesilmiĢ kâğıtlara etkinlikteki görselde kahverengi, mavi, yeĢil, pembe, mor 

renklere yakın olan besinlerden istedikleri birer tanesinin resmini çizerler.   
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile markete giderek süt ve süt ürünleri grubu, meyveler grubu, sebzeler grubu, 
ekmek ve tahıllar grubu, et ve et ürünleri, yumurta, kurubaklagiller, yağlı tohumlar grubundaki 
besinlerin olduğu reyonlardaki ürünleri incelemeleri önerilir.   
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 Daha sonra çocuklarla birlikte besin grupları sırayla incelenebilir. Her gruba konulan kartın o 
gruba ait olup olmadığı çocuklarla birlikte tartıĢılır.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Siz bu besinlerden hangilerini yiyorsunuz? En çok hangisini, en az hangisini yiyorsunuz? 

Neden? 
 Tabak Ģeklinde kesilmiĢ kâğıtlara etkinlikteki görselde kahverengi, mavi, yeĢil, pembe, mor 

renklere yakın olan besinlerden istedikleri birer tanesinin resmini çizerler.   
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile markete giderek süt ve süt ürünleri grubu, meyveler grubu, sebzeler grubu, 
ekmek ve tahıllar grubu, et ve et ürünleri, yumurta, kurubaklagiller, yağlı tohumlar grubundaki 
besinlerin olduğu reyonlardaki ürünleri incelemeleri önerilir.   



76

 

 

4.22. VÜCUDUM SU ĠSTER  
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Öz bakım  
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve 
içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.)  
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemleri alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması 
gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.) 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın uzunluğunu 
söyler. Nesne/varlığın rengini söyler.)  
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Ġki ayrı saksıya daha önceden bitki tohumu ekilir ve çimlendirilir. 
 Resimli etkinlik kartları (bardakta su olan kart ve gazlı bir içecek resmi olan kart) 
 2 adet saksıda çim  
 Kraft kâğıdı 
 Boya malzemeleri 
 
SÖZCÜKLER 
 Gazlı içecek 
 
KAVRAMLAR 
 Uzun-kısa 
 Renk tonu (Açık yeĢil-koyu yeĢil) 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Öğretmen daha önce çimlendirdiği ve çocuklar tarafından bir haftadır birine su, diğerine 

gazlı içecek dökülen iki ayrı saksıyı masanın üzerine koyar. Çocuklara bir haftadır yaptıkları 
deneyde bir saksıya su, diğerine ise gazlı içecek verdiklerini hatırlatır.   

 Su dökülen saksının üzerinde “su resmi”, gazlı içecek dökülen saksının üstünde ise “gazlı 
içecek resmi” bulunmaktadır.  

 Masa etrafına çocuklarla birlikte oturulur. Çocuklar iki saksıdaki bitkileri incelerler. 
Renklerinin açık ya da koyu olmaları, uzunlukları, benzer ve farklı özellikleri hakkında 
konuĢurlar. Hangi bitkinin iyi göründüğünü hangisinin kötü göründüğünü tartıĢırlar. 

 Gazlı içeceğin bitkiye verdiği zarar tartıĢılır. Gazlı içecekler ile beslenen insanların zarar 
görüp görmeyecekleri ile ilgili çocuklar düĢüncelerini söylerler. Öğretmen de kendi 
düĢüncelerini açıklar.  

 Daha sonra çocuklar ortadan kalın bir çizgi çizilmiĢ olan büyük bir kraft kâğıdının bir 
tarafına su ile beslenen bitkilerin, diğer tarafına ise gazlı içecek dökülen bitkilerin resimlerini 
çizerler.  Resim bittikten sonra çizdikleri resimler ile ilgili konuĢurlar.  
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DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Gazlı içecek verilen bitki nasıl olmuĢtu? Neden?  
 Gazlı içecek içenler, gazlı içecek içmemek için neler yapabilirler? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile günlük yaĢantıda suyu nasıl ve nerelerde kullandıklarını konuĢmaları ve 
resimlemeleri önerilir. 
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4.23. KAHVALTI MASASINI HAZIRLIYORUZ 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Drama (Büyük grup etkinliği)  
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)  
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/ varlığın adını söyler.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: KonuĢmayı baĢlatır. KonuĢmayı 
sürdürür. Sohbete katılır.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri 
takar. Nesneleri çıkarır.) 
Öz bakım 
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve 
içecekleri yemekten ya da içmekten kaçınır.)  
 
MATERYALLER  
Ön hazırlık:  
 Üzerinde 1 m. cırt cırt dikili olan 100x100 cm ölçülerinde her dört çocuk için örtü 
 Arkası cırt cırtlı 10x10 cm. ölçülerinde yiyecek ve içeceklerin olduğu resimli kartlar (Her 

karttan 4’er adet. Kartlar; çay, süt, meyve suyu, kahve, peynir, zeytin, bal, ceviz, cips, ekmek, 
reçel, pekmez, domates, salatalık, çikolata, makarna, yumurta, patates kızartması, köfte, 
sosis, yaĢ pasta dilimi, dondurma gibi)  

 Oyuncak tavĢan 
 
SÖZCÜKLER 
 Kahvaltı, öğün 
 
KAVRAMLAR 
 Sayı  
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Öğretmen çocuklara “Bugün evden çıkmadan yaptığınız kahvaltıda neler yediniz?” diye 

sorar. Çocuklar cevaplarını sözel olarak söylemezler, hareketleri ile anlatırlar.  
 Daha sonra çocuklar dörderli gruplara ayrılır. Her gruba bir örtü verilir. Çocuklara “Çocuklar 

bu sizin masa örtünüz ve sizden bir kahvaltı sofrası hazırlamanızı istiyorum. Bunun için 
yerde gördüğünüz kartlardan kahvaltı için neler seçeceğinizi düĢünün ve seçtiğiniz kartları 
masa örtüsünün üzerine yerleĢtirin” denir. 

 Çocuklar seçtikleri kartları masa örtüsünün üzerindeki cırt cırtlı yerlere takar. Kahvaltı 
sofrasını hazırlama bittikten sonra dört grubun masa örtüsüne taktığı kartlardaki besinlerin 
hangilerinin bizim için yararlı olduğu ile ilgili düĢünceler söylenir. Sağlıklı olmayan 
besinlerin olduğu kartlar örtünün üzerinden alınır.  

 

 

 Çocuklar, grupların hazırladıkları kahvaltıda kaç çeĢit yiyecek ve içecek olduğunu sayarlar 
ve kaç tane yiyecek varsa o kadar zıplarlar, kaç tane içecek varsa o kadar alkıĢ yaparlar. 

 Öğretmen ortaya oyuncak bir tavĢan koyar. Oyuncak tavĢana birlikte bir isim bulurlar. 
Öğretmen bu tavĢanın sabahları kahvaltı yapmak istemediğini, her sabah anne ve babası ile 
kahvaltı konusunda sorun yaĢadığını söyler. Çocuklarla birlikte tavĢanın kahvaltı yapması 
için neler yapılabileceği konuĢulur.  

 Öğretmen tavĢan rolüne girer. Bulunan önerileri çocuklar sırası ile tavĢana söylerler ya da 
hareketleri ile anlatırlar. Ama tavĢan hiçbir öneriyi kabul etmez ve huysuzluk yapar.  

 Öğretmen tavĢan rolünden çıkarak çocuklara “Bu tavĢan hiçbir önerimizi kabul etmedi? 
Nasıl ikna edeceğiz? BaĢka neler yapabiliriz?” diye sorar. Çocukların farklı öneriler bulması 
desteklenir; “BaĢka ne olabilir?”, “Daha önce kimsenin aklına gelmeyen bir çözüm bulalım.” 
gibi yönergelerle çocukların farklı öneriler üretmesi desteklenir.  

 Çocukların önerilerinden yola çıkarak doğaçlamalar yapılır.   
 Doğaçlamalardan sonra çocuklar küçük gruplara ayrılır. Her grubun bir aile olduğu söylenir, 

çocuklar ailede anne mi, baba mı, çocuk mu olduklarını belirlerler ve belirledikleri kiĢini 
rolüne girerler.  Öğretmen bir kere el çırptığında tüm çocuklar donarlar. Ġki kere el 
çırptığında aileler kahvaltı yapıyormuĢ gibi yaparlar. Öğrenmen bazen sırası ile bir kere ve 
iki kere el çırpar. Bazen de arka arkaya birer kere ya da ikiĢer kere el çırpar. Çocuklar bir ya 
da iki kere el çırpılmasına göre donarlar ya da rollerini yaparlar.   

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Siz kahvaltıda en çok neyi seversiniz? 
 Siz hiç evde kahvaltı hazırladınız mı?  
 TavĢan, bulduğumuz önerileri kabul etmeyince ne hissettiniz? Neden?  
 TavĢan, önerilerimizi beğendiğinde ne hissettiniz? Neden? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile kahvaltı hazırlamaları önerilir.  
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 Çocuklar, grupların hazırladıkları kahvaltıda kaç çeĢit yiyecek ve içecek olduğunu sayarlar 
ve kaç tane yiyecek varsa o kadar zıplarlar, kaç tane içecek varsa o kadar alkıĢ yaparlar. 

 Öğretmen ortaya oyuncak bir tavĢan koyar. Oyuncak tavĢana birlikte bir isim bulurlar. 
Öğretmen bu tavĢanın sabahları kahvaltı yapmak istemediğini, her sabah anne ve babası ile 
kahvaltı konusunda sorun yaĢadığını söyler. Çocuklarla birlikte tavĢanın kahvaltı yapması 
için neler yapılabileceği konuĢulur.  

 Öğretmen tavĢan rolüne girer. Bulunan önerileri çocuklar sırası ile tavĢana söylerler ya da 
hareketleri ile anlatırlar. Ama tavĢan hiçbir öneriyi kabul etmez ve huysuzluk yapar.  

 Öğretmen tavĢan rolünden çıkarak çocuklara “Bu tavĢan hiçbir önerimizi kabul etmedi? 
Nasıl ikna edeceğiz? BaĢka neler yapabiliriz?” diye sorar. Çocukların farklı öneriler bulması 
desteklenir; “BaĢka ne olabilir?”, “Daha önce kimsenin aklına gelmeyen bir çözüm bulalım.” 
gibi yönergelerle çocukların farklı öneriler üretmesi desteklenir.  

 Çocukların önerilerinden yola çıkarak doğaçlamalar yapılır.   
 Doğaçlamalardan sonra çocuklar küçük gruplara ayrılır. Her grubun bir aile olduğu söylenir, 

çocuklar ailede anne mi, baba mı, çocuk mu olduklarını belirlerler ve belirledikleri kiĢini 
rolüne girerler.  Öğretmen bir kere el çırptığında tüm çocuklar donarlar. Ġki kere el 
çırptığında aileler kahvaltı yapıyormuĢ gibi yaparlar. Öğrenmen bazen sırası ile bir kere ve 
iki kere el çırpar. Bazen de arka arkaya birer kere ya da ikiĢer kere el çırpar. Çocuklar bir ya 
da iki kere el çırpılmasına göre donarlar ya da rollerini yaparlar.   

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Siz kahvaltıda en çok neyi seversiniz? 
 Siz hiç evde kahvaltı hazırladınız mı?  
 TavĢan, bulduğumuz önerileri kabul etmeyince ne hissettiniz? Neden?  
 TavĢan, önerilerimizi beğendiğinde ne hissettiniz? Neden? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile kahvaltı hazırlamaları önerilir.  
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4.24. DĠġ SAĞLIĞI  

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Fen (Büyük grup etkinliği) 
  
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların 
rengini, dokusunu ve kokusunu ayırt eder, karĢılaĢtırır.)  
Kazanım 17. Neden-sonuç  iliĢkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir 
olayın olası sonuçlarını söyler.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Çift ayak sıçrayarak belirli bir 
mesafeyi ilerler.)  
Dil Gelişimi 
Kazanım 5: Dili iletiĢim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Duygu, düĢünce ve hayallerini 
söyler.) 
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri 
yerine getirir. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)  
Öz bakım 
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığı için yapması gerekenleri 
söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.)   
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık:  Etkinlikten bir gün önce çocuklarla sodada bekletilen yumurta deneyi yapılır. 
(ġeffaf bir kabın içine gazlı soda ve bir iki damla gıda boyası damlatılır.)  
 Dergi, mecmua, katalog vb. kesilmiĢ diĢleri gözüken bebek ve yetiĢkin yüzünün fotoğraf ya da 

resmi 
 Öğretmen A4 boyutunda iki kâğıttan birine sağlıklı diĢ resim diğerine çürük diĢ resmi çizer. 

Örnek resim: 
 
 
 
 
 
 

 HaĢlanmıĢ yumurta  
 DiĢ fırçası  
 DiĢ macunu 
 DiĢ ipi 
 Resimli etkinlik kartları 
 Kartları koymak için kutu  
 
SÖZCÜKLER 
 Çürük 
 

 

 

KAVRAMLAR 
 Aynı-farklı  
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar çember Ģeklinde otururlar ve diĢ sağlığı hakkında konuĢulur. “DiĢlerin sağlıklı 

olduğunu nasıl anlarız?”, “Sizin diĢleriniz sağlıklı mı?”, “Neden sağlıklı, neden sağlıksız?”, 
“DiĢlerin sağlıklı olması için neler yapmak gerekir?” gibi sorulara yanıt verirler. 

 Ġçine bir iki damla siyah boya damlatılmıĢ sodaya bir gün önce çocukların koydukları 
yumurtalar ile sadece haĢlanmıĢ olan yumurtalar masaya konulur.   

 Çocuklar küçük gruplara ayrılarak, kendilerine sodada bekletilmiĢ ve sadece haĢlanmıĢ olan 
yumurtalardan alırlar. Yumurtaları karĢılaĢtırırlar. Renkleri, dokuları, Ģekilleri açısından 
benzer ve farklı olan özellikleri söylerler.  

 Sodada bekletilmiĢ olan yumurtanın neden değiĢmiĢ olabileceği ile ilgili tahminlerini 
söylerler.  

 Daha sonra diĢ fırçası üzerine bir miktar diĢ macunu konularak yumurtanın üzerinde oluĢan 
plakalar temizlenir.  

 Öğretmen, diĢleri görülebilen bebek ve yetiĢkin fotoğraflarını çocuklara gösterir. Fotoğraflar 
çocuklarla hakkında sohbet edilir.  

 DiĢ sağlığı ve bakımı hakkında konuĢulur. DiĢ fırçalamanın, diĢ ipi kullanmanın, diĢ 
muayenesinin önemi vurgulanır.  DiĢi çürük olan varsa nasıl çürük olduğunu anladıkları, diĢ 
hekimine gidip gitmedikleri, gittiler ise orada ne yaptıkları ile ilgili konuĢulur. 

 Öğretmen sınıfın ortasına iki farklı yere sağlıklı diĢ ve çürük diĢ resmi koyar. Çocuklara 
hangi diĢi nereye koyduğunu söyler.  

 Çocuklar resimli etkinlik kartlarının olduğu kutudan bir kart seçer ve sınıfın farklı 
köĢelerine gider.  

 Öğretmen, çocuklara “Siz birer tavĢansınız. Ellerinizdeki kartta bulunan yiyecek ya da içecek 
diĢlerimiz için sağlıklı ise sağlıklı diĢin, sağlıksız ise sağlıksız diĢin olduğu yere zıplayarak 
gidip kartlarınızı koyun” der.   

 Çocuklar kartlarını koyduktan sonra öğretmen çocuklarla önce sağlıklı diĢin olduğu yerdeki 
kartları inceleyip diĢ sağlığı için doğru yiyecek ve içeceklerin olup olmadığını birlikte 
kontrol eder ve değerlendirirler. YanlıĢ konulmuĢ kart varsa, çürük diĢin olduğu yere kart 
götürülür. Aynı uygulama çürük diĢ etrafındaki yiyecek ve içeceklerle de yapılır.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Sodanın içinde beklettiğimiz yumurtada ne gibi değiĢiklikler oldu? Neden? 
 DiĢlerimizin çürümesini önlemek için neler yapmalıyız? 
 DiĢlerimizi korumak için hangi besinleri yememeliyiz? 
 
AĠLE KATILIMI 
 Ailelere çocuklarla evde diĢ sağlığı hakkında konuĢmaları önerilir. Çocuk ve yetiĢkin diĢ 

fırçalarını karĢılaĢtırmaları istenir. 
 Ailelere tüm aile bireyleri için haftalık diĢ fırçalama kartı hazırlamaları ve diĢini fırçalayanın 

kartta iĢaretleme yapması önerilir.   
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KAVRAMLAR 
 Aynı-farklı  
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar çember Ģeklinde otururlar ve diĢ sağlığı hakkında konuĢulur. “DiĢlerin sağlıklı 

olduğunu nasıl anlarız?”, “Sizin diĢleriniz sağlıklı mı?”, “Neden sağlıklı, neden sağlıksız?”, 
“DiĢlerin sağlıklı olması için neler yapmak gerekir?” gibi sorulara yanıt verirler. 

 Ġçine bir iki damla siyah boya damlatılmıĢ sodaya bir gün önce çocukların koydukları 
yumurtalar ile sadece haĢlanmıĢ olan yumurtalar masaya konulur.   

 Çocuklar küçük gruplara ayrılarak, kendilerine sodada bekletilmiĢ ve sadece haĢlanmıĢ olan 
yumurtalardan alırlar. Yumurtaları karĢılaĢtırırlar. Renkleri, dokuları, Ģekilleri açısından 
benzer ve farklı olan özellikleri söylerler.  

 Sodada bekletilmiĢ olan yumurtanın neden değiĢmiĢ olabileceği ile ilgili tahminlerini 
söylerler.  

 Daha sonra diĢ fırçası üzerine bir miktar diĢ macunu konularak yumurtanın üzerinde oluĢan 
plakalar temizlenir.  

 Öğretmen, diĢleri görülebilen bebek ve yetiĢkin fotoğraflarını çocuklara gösterir. Fotoğraflar 
çocuklarla hakkında sohbet edilir.  

 DiĢ sağlığı ve bakımı hakkında konuĢulur. DiĢ fırçalamanın, diĢ ipi kullanmanın, diĢ 
muayenesinin önemi vurgulanır.  DiĢi çürük olan varsa nasıl çürük olduğunu anladıkları, diĢ 
hekimine gidip gitmedikleri, gittiler ise orada ne yaptıkları ile ilgili konuĢulur. 

 Öğretmen sınıfın ortasına iki farklı yere sağlıklı diĢ ve çürük diĢ resmi koyar. Çocuklara 
hangi diĢi nereye koyduğunu söyler.  

 Çocuklar resimli etkinlik kartlarının olduğu kutudan bir kart seçer ve sınıfın farklı 
köĢelerine gider.  

 Öğretmen, çocuklara “Siz birer tavĢansınız. Ellerinizdeki kartta bulunan yiyecek ya da içecek 
diĢlerimiz için sağlıklı ise sağlıklı diĢin, sağlıksız ise sağlıksız diĢin olduğu yere zıplayarak 
gidip kartlarınızı koyun” der.   

 Çocuklar kartlarını koyduktan sonra öğretmen çocuklarla önce sağlıklı diĢin olduğu yerdeki 
kartları inceleyip diĢ sağlığı için doğru yiyecek ve içeceklerin olup olmadığını birlikte 
kontrol eder ve değerlendirirler. YanlıĢ konulmuĢ kart varsa, çürük diĢin olduğu yere kart 
götürülür. Aynı uygulama çürük diĢ etrafındaki yiyecek ve içeceklerle de yapılır.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Sodanın içinde beklettiğimiz yumurtada ne gibi değiĢiklikler oldu? Neden? 
 DiĢlerimizin çürümesini önlemek için neler yapmalıyız? 
 DiĢlerimizi korumak için hangi besinleri yememeliyiz? 
 
AĠLE KATILIMI 
 Ailelere çocuklarla evde diĢ sağlığı hakkında konuĢmaları önerilir. Çocuk ve yetiĢkin diĢ 

fırçalarını karĢılaĢtırmaları istenir. 
 Ailelere tüm aile bireyleri için haftalık diĢ fırçalama kartı hazırlamaları ve diĢini fırçalayanın 

kartta iĢaretleme yapması önerilir.   
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4.25. DĠġ DOSTU BESĠNLER 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ  Fen ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Dil Gelişimi 
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri 
/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)  
Motor Gelişim 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yan 
yana dizer. Malzemeleri yapıĢtırır.) 
Öz bakım 
Kazanım 6. Günlük yaĢam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Göstergeleri: 
Beden temizliği ile ilgili malzemeleri kullanır.)  
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Artık materyallerden azı diĢi maketi hazırlanır.  
 Her çocuk için küçük bir ayna 
 Küçük kâğıtlar 
 Boya kalemleri 
 Karton ayakkabı kutusu 
 Plastik bardaklar 
 Makas, yapıĢtırıcı  
 Çubuk/oklava 
 DiĢ macunu kutusu, uzun-kısa olarak kesilmiĢ strafor parçaları, ip, kurdele, kürdan vb. 

malzemeler 
 
SÖZCÜKLER 
 Çürük  
 
KAVRAMLAR 
 Yukarı-aĢağı 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Çocuklar aynada kendi diĢlerine bakarlar. DiĢlerini incelerler. Sonra küçük kâğıtlara diĢ 

resimleri yaparlar.  
 Önceden hazırlanmıĢ olan büyük bir azı diĢi maketi çocuklara gösterilerek “Bu gördüğünüz 

bir diĢ. Bu diĢin sağlıklı olması için ne yapmamız gerekir?” denir. Çocukların yanıtları 
dinlenir. 

 Sonra büyük bir dıĢ fırçası yapmak için ayakkabı kutusu, plastik bardaklar ve diğer 
malzemeler ortaya koyulur. Çocuklar, ayakkabı kutusunun dıĢ yüzeyine plastik bardakların 
alt kısımları gelecek Ģekilde boĢluk bırakmadan yan yana yapıĢtırırlar. Çocuklara “Sizce Ģu 
an yaptığınız, diĢ fırçasının neresi olabilir?” diye sorulur ve cevapları alınır.   

 Öğretmen, yapıĢtırma iĢlemi sonrası plastik bardakları ağız kısmından tabana doğru sık 
aralıklarla keserek diĢ fırçasının “fırça” kısmını oluĢturur. Daha sonra da bir çubuk/oklava 
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diĢ fırçasının sapı olarak kutuya monte edilir. Çocuklar pastel boyalarla diĢ fırçasına 
istedikleri süslemeleri yaparlar.  

 Çocuklar sırayla hazırladıkları diĢ fırçası ile azı diĢini yukarıdan aĢağıya doğru fırçalarlar.  
 Her çocuk azı diĢini fırçaladıktan sonra çocuklar sınıfın ortasında birbirlerine değmeyecek 

Ģekilde aralıklı dururlar. Öğretmen diĢler için yararlı ve zararlı olabilecek; su, çikolata, gazlı 
içecek, süt gibi besin adlarını söyler ve çocuklardan bu besinlerin diĢler için yararlı mı yoksa 
zararlı mı olduğuna dair düĢüncelerini belirtmelerini ister. Çocuklar diĢler için yararlı ve 
zararlı olan besinlerin hangileri olduğuna yönelik düĢüncelerini ifade ederler (Söylenen 
yiyecek ve içecekler: su, kola, çay, ayran, süt, gazoz, peynir, zeytin, yoğurt, maydanoz, 
ceviz, kabak çekirdeği, elma, balık, çilek, elma Ģekeri, çikolata, Ģeker, yaĢ pasta, jöle olabilir. 
Çocuklar da yiyecek ve içecek adı ilave edebilirler.). 

 Çocuklar diĢ için yararlı olan besin adını duyduklarında bir kez, zararlı bir besin adını 
duyduklarında ise iki kez zıplarlar.  

 Çocuklar masalara geçerler ve diĢ macunu kutusu, uzun-kısa olarak kesilmiĢ strafor parçaları, 
ip, kurdele, kürdan gibi malzemeleri kullanarak kendi diĢ fırçalarını tasarlarlar.  

 Öğle yemeğinden sonra çocuklar okuldaki kendi fırçalarını kullanarak diĢlerini fırçalarlar. 
 Öğretmen diĢlerin doğru fırçalanıĢını kendisi de diĢlerini fırçalayarak çocuklara gösterir.  
 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Siz de diĢlerinizi fırçalar mısınız? Neden? 
 DiĢ fırçanızı tarif eder misiniz?  
 Yaptığınız diĢ fırçası kadar büyük bir fırça ile siz diĢlerinizi fırçalayabilir misiniz? Neden? 
 DiĢlerimiz için yararlı olan diĢ dostu besinler nelerdir?  
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları için diĢ fırçalama kayıt kartı hazırlamaları ve çocukları her diĢ fırçaladığında o 
güne ait kutucuğu birlikte iĢaretlemeleri önerilir. 
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4.26. SPOR YAPALIM 

ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ : Hareket ve Sanat (BütünleĢtirilmiĢ büyük grup etkinliği) 
 
KAZANIM VE GÖSTERGELER 
Bilişsel Gelişim 
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne ya da varlığın kullanım 
amaçlarını söyler.) 
Dil Gelişimi 
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Sohbete katılır. KonuĢmak için 
sırasını bekler. Duygu, düĢünce ve hayallerini söyler.) 
Motor Gelişim 
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Belli bir yüksekliğe zıplar.) 
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri 
yapıĢtırır.) 
 
MATERYALLER 
Ön hazırlık: Küçük Ģeffaf poĢetler içine buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç koyulur. 
Farklı spor malzemelerinin çizili olduğu renksiz resimler (basketbol topu, bisiklet, palet, kask, 
raket) hazırlanır. 
 YapıĢtırıcı 
 Enstrümantal müzik 
 Yoğurma maddeleri 
 ÇeĢitli renklerde kalemler ve kâğıt 
 
SÖZCÜKLER 
 Tahıl  
 
KAVRAMLAR 
 Renk 
 Büyük-küçük 
 
ÖĞRENME SÜRECĠ 
 Küçük poĢetlerdeki tahıllar tek tek çocuklara tanıtılır. Renkleri, büyüklükleri, Ģekilleri 

hakkında konuĢulur.  
 Öğretmen çocuklara “basketbol topu” deyince çocuklar zıplar, “palet” deyince yüzme 

hareketi yaparlar, “bisiklet” deyince bisiklete biniyormuĢ gibi yaparlar. Öğretmen, çocukların 
ilgisi doğrultusunda baĢka spor malzemelerini de söyler, çocuklar da malzemenin 
kullanımına iliĢkin hareketleri yaparlar.  

 Öğretmen spor malzemelerinin çizili olduğu kâğıtları tek tek çocuklara gösterir. Çocuklar da 
kendilerine hangi spor malzeme gösterilirse o malzemenin çağrıĢtırdığı hareketi yaparlar. 
Daha sonra çocuklara spor malzemelerinin çizili olduğu bu kâğıtlar dağıtılır. Her çocuk 
kendinde olan malzemenin ne amaçla kullanıldığını sırası ile söyler ve sonra da hareketleri 
ile gösterir.  
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 Tahıllar poĢetlerden küçük kaplara boĢaltılarak masaya koyulur. Çocuklarla masadaki tahıllar 
hakkında (adı, rengi, büyüklüğü, Ģekli gibi) konuĢulur. Daha sonra çocuklar istedikleri 
tahılları ellerindeki spor malzemelerinin çizili olduğu resimlere yapıĢtırırlar.  

 Çocukların yaptıkları çalıĢmalar Spor Yapalım baĢlığının yer aldığı panoda sergilenir. 
Çocuklar sergide yer alan çalıĢmaları incelerler.  

 Çocuklar masalara geçerlerler. Yoğurma maddelerini kullanarak kendi toplarını yapar ya da 
kendi top resimlerini çizerler. Hazırlanan top figürleri ve resimlerini incelerler. 

 Çocuklar kendileri için topla oynanan bir oyun belirlerler ve müzik eĢliğinde belirledikleri 
oyunu oynuyormuĢ gibi yaparlar. Müzik kapatılana kadar oyunu oynuyormuĢ gibi yapmaya 
devam ederler.  

 
DEĞERLENDĠRME 
Etkinlik sonunda çocuklara aĢağıdaki sorular yöneltilebilir: 
 Sizin evinizde kimler spor yapar? Hangi sporları yaparlar? 
 Siz topla hangi oyunları oynamayı seversiniz? Neden? 
 Tahılları yapıĢtırmak hoĢunuza gitti mi? Neden hoĢunuza gitti/gitmedi? 
 
AĠLE KATILIMI 
Ailelere çocukları ile tahıl koleksiyonu hazırlamaları önerilir. Çocuklardan, hazırladıkları 
koleksiyonu arkadaĢları ile sınıfta anlatarak paylaĢmaları istenebilir. 



  

 

 

 

  



Süt ve Süt Ürünleri
Süt



 
 

 

   
 



Süt ve Süt Ürünleri
Yoğurt



 
 

 

   
 



Süt ve Süt Ürünleri
Beyaz Peynir



 
 

 

   
 



Süt ve Süt Ürünleri
Kaşar Peynir



  

 

 

  



Süt ve Süt Ürünleri
Ayran



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Kırmızı Et



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Tavuk



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Balık



  

 

  



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Yumurta



 
 

 

 
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Karides



 
 

 

 
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Kırmızı Mercimek



 
 

 

 
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Kuru Fasulye



  

 

 

 

  



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Börülce



 
 

 

   
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Yeşil Mercimek



 
 

 

   
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Nohut



 
 

 

   
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Bakla



 
 

 

 
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Barbunya



  

 

  



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Ceviz



 
 

 

 
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Yer Fıstığı



 
 

 

 
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Fındık



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Badem



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Antep Fıstığı



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Ayçiçeği Çekirdeği



 
 

 

  
 



Et ve Et ürünleri - Yumurta - 
Kurubaklagiller - Yağlı Tohumlar

Kabak Çekirdeği



 
 

 

  
 



Sebzeler
Bal Kabağı



 
 

 

  
 



Sebzeler
Acur



 
 

 

  
 



Sebzeler
Bamya



 
 

 

  
 



Sebzeler
Bezelye



  

 

 

  



Sebzeler
Dolmalık Yeşilbiber



 
 

 

  
 



Sebzeler
Brokoli



 
 

 

  
 



Sebzeler
Kırmızıbiber



 
 

 

  
 



Sebzeler
Çarliston Biber



 
 

 

   
 



Sebzeler
Brüksel Lahanası



 
 

 

   
 



Sebzeler
Dereotu



 
 

 

   
 



Sebzeler
Taze Fasulye





Sebzeler
Havuç



  

 

 

 

 

  



Sebzeler
Domates



 
 

 

    
 



Sebzeler
Enginar



 
 

 

    
 



Sebzeler
Göbek Marul (veya Iceberg)





Sebzeler
Ispanak



 
 

 

   
 



Sebzeler
Kabak



 
 

 

   
 



Sebzeler
Karalahana



 
 

 

   
 



Sebzeler
Kıvırcık



 
 

 

   
 



Sebzeler
Mantar



 
 

 

   
 



Sebzeler
Karnabahar



 
 

 

   
 



Sebzeler
Kereviz



 
 

 

   
 



Sebzeler
Marul



 
 

 

  
 



Sebzeler
Maydanoz



 
 

 

  
 



Sebzeler
Mısır (Koçanlı)



 
 

 

  
 



Sebzeler
Mor Lahana (veya Kırmızılahana)



 
 

 

  
 



Sebzeler
Nane



 
 

 

  
 



Sebzeler
Patates



 
 

 

  
 



Sebzeler
Patlıcan





Sebzeler
Pazı



 
 

 

  
 



Sebzeler
Pırasa



 
 

 

  
 



Sebzeler
Salatalık



 
 

 

  
 



Sebzeler
Semizotu



 
 

 

  
 



Sebzeler
Kuru Soğan



 
 

 

  
 



Sebzeler
Yeşilsoğan (veya Taze Soğan)



 
 

 

  
 



Sebzeler
Kırmızı Turp



 
 

 

  
 



Sebzeler
Siyah Turp



 
 

 

  
 



Meyveler
Ahududu (Frambuaz)



  

 

 

  



Meyveler
Ananas



  

 

 

 

  



Meyveler
Armut



 
 

 

   
 



Meyveler
Avokado



 
 

 

   
 



Meyveler
Ayva



 
 

 

   
 



Meyveler
Böğürtlen



 
 

 

  
 



Meyveler
Dut



 
 

 

  
 



Meyveler
Karadut



  

 

 

  



Meyveler
Kırmızı Elma



  

 

 

  



Meyveler
Sarı Elma



  

 

 

  



Meyveler
Yeşil Elma



 
 

 

  
 



Meyveler
Mürdüm Eriği



  

 

 

  



Meyveler
Kırmızı Erik (veya Angelica Erik)



  

 

 

  



Meyveler
Yeşil Erik



 
 

 

  
 



Meyveler
Yenidünya



 
 

 

  
 



Meyveler
Greyfurt



 
 

 

  
 



Meyveler
Hindistan Cevizi



 
 

 

  
 



Meyveler
Trabzon Hurması

(veya Cennet Meyvesi)



 
 

 

  
 



Meyveler
İncir



 
 

 

  
 



Meyveler
Karpuz



 
 

 

  
 



Meyveler
Kavun



 
 

 

  
 



Meyveler
Kayısı



  

 

 

  



Meyveler
Kiraz



 
 

 

  
 



Meyveler
Kivi



  

 

 

  



Meyveler
Limon



 
 

 

  
 



Meyveler
Mandalina



 
 

 

  
 



Meyveler
Nar



 
 

 

  
 



Meyveler
Nektarin



 
 

 

  
 



Meyveler
Mango



 
 

 

  
 



Meyveler
Muz



 
 

 

  
 



Meyveler
Portakal



 
 

 

  
 



Meyveler
Çilek



 
 

 

  
 



Meyveler
Şeftali



 
 

 

  
 



Meyveler
Sarı üzüm



 
 

 

  
 



Meyveler
Siyah Üzüm





Meyveler
Vişne



 
 

 

  
 



Meyveler
Kuru Dut



 
 

 

  
 



Meyveler
Kuru erik



 
 

 

  
 



Meyveler
Kuru Hurma



 
 

 

  
 



Meyveler
Kuru İncir



 
 

 

  
 



Meyveler
Kuru Kayısı (Gün Kurusu)



 
 

 

  
 



Meyveler
Kuru Kayısı (Kükürtlü)



 
 

 

     
 



Meyveler
Kuru Üzüm (Sarı)



 
 

 

     
 



Meyveler
Kuru Üzüm (Siyah)



 
 

 

     
 



Ekmek ve Tahıllar
Buğday Başağı ve Buğday Taneleri



 
 

 

     
 



Ekmek ve Tahıllar
Bulgur



  

 

 

 

  



Ekmek ve Tahıllar
Bazlama



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Beyaz Ekmek



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Kepekli Ekmek



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Çok Tahıllı Ekmek



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Makarna Çeşitleri



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Mısır Taneleri



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Pirinç



 
 

 

   
 



Ekmek ve Tahıllar
Yulaf Kepeği





Siyah Zeytin



 
 

 

   
 



Yeşil Zeytin



  

 

 

 

  



Su
Şişe Su



  

 

 

 

  



Su
Bardak Su



  

 

 

  



Su
Su İçen Erkek Çoçuğu



  

 

 

  



Su
Su İçen Kız Çoçuğu



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Omlet



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Kaşar Peynirli  Sandviç



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Izgara Balık Yemeği



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Menemen



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Cacık



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Domates Çorbası



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Mercimek Çorbası



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Yayla Çorbası



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Dolma



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Karnıyarık



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Izgara Köfte



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Etli Kurufasulye



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Lahmacun



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Soslu Makarna



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Sade Spagetti Makarna



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Mantı



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Bulgur Pilavı



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Sebzeli Pirinç Pilavı



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Salata



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Çoban Salatası



 
 

 

   
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Yaprak Sarma



  

 

 

 

  



Kahvaltılıklar / Yemekler
Sebze Sote



 
 

 

      
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Söğüş



 
 

 

      
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Fırın Tavuk But



  

 

 

 

 

 

 

  



Sıvı Yağlar
Ayçiçek Yağı



  

 

 

 

 

 

 

  



Sıvı Yağlar
Zeytin Yağı



  

 

 

  



Kahvaltılıklar / Yemekler
Bal



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar / Yemekler
Reçel

(Görseldeki Ahududu Reçeli)



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar /  Yemekler
Marmelat

(Görseldeki Kayısı Marmelatı)





Kahvaltılıklar /  Yemekler
Pekmez



  

 

 

  



Kahvaltılıklar /  Yemekler
Simit



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar /  Yemekler
Peynirli Börek



 
 

 

  
 



Kahvaltılıklar /  Yemekler
Peynirli Tost



 
 

 

  
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Tatlı Bisküvi



  

 

 

  



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Dondurma



 
 

 

  
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Patlamış Mısır (Az Yağlı Az Tuzlu)



  

 

 

  



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Tuzlu Bisküvi



  

 

 

  

  

 

 

  



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Limonata



 
 

 

   
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Sosis



  

 

 

 

  



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Sucuk



 
 

 

   
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Şeker (Toz Şeker ve Küp Şeker)



 
 

 

   
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Salam



 
 

 

  
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Kurabiye



 
 

 

  
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Kek



  

 

 

  



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Taze Sıkılmış Meyve Suyu

(Görseldeki Portakal Suyu)



 
 

 

  
 



Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler
Kraker (Tuzlu)



 
 

 

 
 



 Dikkatli Tüketilmesi Önerilenler 
Tereyağı



 
 

 

 
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Margarin



 
 

 

 
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Şekerlemeler



 
 

 

 
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Baklava



  

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Sürme Çikolata

(Kakaolu Fındık Kreması)



 
 

 

   
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Patates Cipsi



  

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Çay



  

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Çikolata



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Çikolatalı Hazır Dondurma



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Hazır Meyveli Buz



 
 

 

  
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Gofret



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Elma Şekeri



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Aromalı Gazlı İçecek (Bardak)



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Gazlı İçecek (Bardak)



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Kahve



  

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Gazlı İçecek (Teneke Kutu)



  

 

 

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Aromalı Gazlı İçecek (Cam Şişe)



  

 

 

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Gazlı İçecek (Cam Şişe)



  

 

 

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Lokum



  

 

 

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Lolipop



 
 

 

   
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Kavrulmuş Mısır (Soslu Mısır)



 
 

 

   
 



Tüketimi Önerilmeyenler
Patates Kızartması



  

 

 

 

  



Tüketimi Önerilmeyenler
Yaş Pasta
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