
ETKİNLİK 1:DRAMALAR 

EN ÇALIŞKAN NE, KİM?   

 Öğretmen öğrencileri daire oluşturacak şekilde dizer.   

  Müzik başladığında öğrenciler dans etmeye başlarlar. Müzik durduğunda öğrenciler en son 

hareketlerinde donarlar.  

  Kımıldayan ilk öğrenci oyuna geri dönebilmek için öğretmenin istediği bir dramayı 

canlandırmak zorundadır.  

 Öğretmen oyuna dönmek isteyen öğrenciye bazı sorular yönelterek cevaplarını dramayla 

göstermelerini ister. Örneğin;  

 

 En çalışkan hayvan nedir?  

 En çalışkan eşya nedir?  

  En çalışkan organımız hangisidir?  

 En çalışkan mutfak eşyası nedir?  

  Ailenizde en çalışkan kimdir?  

 En çalışkan arkadaşın kimdir?  

 

gibi sorular yöneltir. Oyuna dönmek isteyen öğrenci soruyu canlandırma yaparak cevaplar ve 

oyuna geri döner. Müzik yeniden başlar ve oyun devam eder.  

 Öğretmen her öğrencinin canlandırma yapmasına olanak sağlar ve oyunun sonunda 

öğrencilere teşekkür ederek dramayı sonlandırır. 

ÖZGÜVEN RESMİ   

 Öğretmen öğrencilere “Sizler ünlü bir ressamın fırçaları olacaksınız. Resim yapabilmeniz için 

kendinize güvenmeniz şart. Sizin yaptığınız resimler sergilenecek ve dünyaca ünlü ressamlar 

gelip sizin serginizi izleyecekler.” diyerek dramayı başlatır. 

 Öğretmen “Kimler fırça olmak ister?” diye sorar. Öğrencilerin dramaya istekli olmalarını 

sağlar. Öğrencileri halka şeklinde dizer ve müzik eşliğinde dramayı yaptırmaya başlar. 

 o “Sizler birer fırçasınız ve önünüzdeki resim kâğıdına doğru bir adım atıyorsunuz.  

 o Şimdi kâğıdı yakalamak için hızlı koşuyoruz yerimizde.  

 o Şimdi yavaş koşuyoruz.  

o Kağıdımıza ulaşmak için zıplamamız gerekiyor. Zıplaya zıplaya kâğıdımızı aldık. Şimdi resim 

yapmaya başlayalım. 

 o Bu resmi kendine güvenenler yapabilir. Kimler resim yapmak istiyorsa resim kâğıdını 

sallasın. 

  o Herkes resim yapmak istediğine göre  başıyla resmini boyamaya başlayalım. 

 o Kollarımızda boyayalım. ( kollar sallanır ) 

  o Elllerimiz boyaya batırıp çıkarıyoruz. İyice boyayalım ellerimizi. 

  o Resim kapıdımızın her yerini güzelce boyayalım. Kollarımız ve ellerimiz fırça. Unutmayın. 

Herkes çizmek istediğini resmine yapsın. Güneş, bulut, ay… 

  o Olamaz resimde bazı yerlerinde hatalar yaptık. Ama sorun yok. Çünkü biz kendimize 

güveniyoruz. Hata da yapabiliriz. Şimdi hatalarını silmek isteyenler parmaklarıyla hatalı yerleri 

silebilir. Siliyoruz, siliyoruz. Resmimiz çok güzel olmaya başladı. 

 o Şimdi resmimize devam edelim. Kendine güvenenler cesur olur. Cesur olanlar sırtlarıyla 

boyamaya devam ediyor. 



o Kimler cesur burada? Herkes mi cesur? Harikasınız.  

 o Evet,  Sırtımızla resmimizi boyuyoruz iyice. Cesur olmak kolay değil. Resmimizin her yerini 

iyice boyuyoruz. Evet çok güzel gidiyorsunuz.  

 o Resmimizi Diz kapaklarımızla, ayaklarımızla, topuklarımızla boyayalım, boyayalım. 

Resmimizde ayrıntılı yerleri var. Azimli çalışkan olanlar kirpikleriyle resimlerini ayrıntılı bir 

şekilde boyamaya devam ediyor. Çok güzel olmaya başladı resmimiz. 

  o Bazı yerlerinde ufak düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Kendine güvenen özür dilemesini 

bilen diliyle düzeltmelerini yapıyor. Harikasınız. Çok güzel resmimiz oldu. Bize ait bir resim bu. 

Kendini sevenler resmine  o adını yazabilir. Saçımızla resmimizin köşesine adımızı yazıyoruz. 

Resmimiz muhteşem görünüyor.  

 o Resmimizi seyretmek için yere uzanıyoruz. Gözlerimizi kapıyoruz. Resmimizi hayal 

ediyoruz. Harika bir resim yaptık. Resmimiz çok ünlü galerilerde sergileniyor. Ünlü ressamlar 

resmimizi almak için acele ediyor. (Öğrencilerin hayal etmesi istenir) Tebrik ediyoruz 

kendimizi ve arkadaşlarımızı ve alkışlıyoruz.” diyerek drama sonlandırılır.    

 Drama sonunda öğrencilere sorular yöneltilir. o Oyun sırasında neler hissettin? o Ünlü 

ressamlar bizim resmimizi almak için neden acele ediyor olabilirler? o Kendinize 

güvenmeseydiniz harika bir resim yapabilir miydiniz? 

 

ETKİNLİK 2: HİKAYE OKUMA 

TAVŞAN İLE KAPLUMBAĞA  

ir kaplumbağa ile tavşan arkadaş olmuşlar; birlikte oynuyorlarmış. Birden kaplumbağanın aklına bir 

fikir gelmiş: “Haydi, gel” demiş. “Şu karşıdaki dağın eteklerine kadar yarışalım seninle.” Tavşan çok 

şaşırmış. Biraz da küçümsemeyle bakmış kaplumbağaya. -“Ben ne dediğinin fakında mısın?” demiş. 

“Bir benim ayaklarıma bir de seninkilere bak. Benimkiler koşmak için yaratılmış. Sen ancak 

emekleyebilirsin benim yanımda. Ben yarışı bitirene kadar, bir de sırtındaki kocaman evinle, bir metre 

bile ilerleyemezsin.” -“Biliyorum” demiş kaplumbağa. “İkimiz arasında çok fark var. Ama ben yine de 

yarışmak istiyorum. Denemenin ne zararı olabilir ki? Kazanamazsam da yarışmanın keyfini çıkartırım. 

Hem sen de kazanacağından emin olma bu kadar. Bazen koşmak için sadece ayaklarımızın hızları 

yeterli olmayabilir.” Tavşanla kaplumbağa sonunda yarışmak için anlaşmışlar. Tavşan kendinden emin 

bir edayla kaplumbağaya yan gözle bakmış. -“Haydi, bakalım; başlayalım” demiş. Demiş demesine de 

hiç yarışa başlar gibi görünmüyormuş hali. Hoplaya zıplaya dans etmeye başlamış. “Nasıl olsa yarışı 

kazanacağım. Acele etmeye ne gerek var? Zavallı kaplumbağa biraz çabalasın.” diye düşünüyormuş. 

Kaplumbağa ise hemen yürümeye başlamış. Onun koşması mümkün değilmiş tabi. Ama elinden 

geldiği kadar hızlı bir şekilde yola koyulmuş. Kaplumbağa yürüyedursun, tavşan bir müddet olduğu 

yerde dans ettikten sonra koşmaya başlamış. Kaplumbağaya yetişmesi ve onu geçmesi çok sürmemiş. 

Kaplumbağanın yanından geçerken onu toz içinde bırakmış. Kaplumbağa buna aldırmamış. Bir-iki 

öksürüp yoluna devam etmiş. Biraz sonra tavşanın burnuna güzel kokular gelmeye başlamış. Lezzetli 

havuçların işaretiymiş bu kokular. Arkasına dönüp kaplumbağaya bakmış. Ağır ağır ilerleyen 

kaplumbağa o kadar geride kalmış ki tavşan o keskin gözleriyle ancak görebilmiş arkadaşını. ”Bana 

yetişmesi mümkün değil nasıl olsa” diyerek havuç kokularını takip etmeye başlamış. Sonunda lezzetli 

havuçların yanına ulaşmış. Kocaman bir tarladaymış bu havuçlar. Güzelce karnını doyurmuş bizim 

tavşan. O kadar çok yemiş ki midesi şişmiş. “Birazcık uzanıp dinelivereyim şurada” demiş kendi 

kendine. Bir ağacın altına keyifle uzanmış. Bilmiş tavşan düşünememiş uyuyup kalıvereceğini. 

Uyandığında neredeyse hava kararmak üzereymiş. Bir an nerede olduğunun bile hatırlayamamış. 

Şöyle bir etrafına bakınmış ve olanları hatırlamış. ”Eyvah! Ben ne yaptım” demiş. Hemen koşmaya 

başlamış. Dağın eteğine vardığında arkadaşını kendisini beklerken bulmuş. O kadar utanmış ki 



yanaklarının kırmızılığı tüylerinin altından bile görünüyormuş. Kaplumbağaya söyleyecek bir sözü 

kalmamış tabi.   

 

 

ETKİNLİK 3: “ÇALIŞKAN ARILAR” 

ÇALIŞKAN ARILAR  

1.gün öğretmen çocukların seviyesine uygun olarak arıların nasıl çalıştığı, neden çalıştığı hakkında bir 

video seyrettirir.  

2. gün 5’er kişilik arı ailesi oluşturulur. İçlerinden biri ana kraliçe, diğerleri işçi arılar olur.   

 Öğretmen rehberliğinde fon kartonları ile bu arılara kartondan taç ve kanatlar yapılır.  

3. gün, yerlere küçük makarnalar saçılır. Her gruba farklı renklerdeki kartonlardan biri verilir. 

Öğrenciler etrafa dağılarak makarnaları toplayıp kendi rengindeki kartonlarda biriktirirler. Makarnalar 

bitene kadar bu oyun yapılır. En çok makarnası olan grup en büyük peteği yapacağı için birinci olur.  

Gruplar topladıkları makarnaları kendi, gruplarının renginde boyarlar. Bir sonraki güne kadar 

kuruması için uygun bir köşeye bırakırlar.     

Kuruyan makarnalar fon kartonlarına yapıştırılır, birinci olan grubun peteği okul panosunda sergilenir. 

 

ETKİNLİK 4: OKUL BAHÇESİNDE HOBİ BAHÇESİ OLUŞTURMA 

 

Amaç : Çocuklar başkasının yardımı olmadan kendi çalışkanlığı ve ilgisi ile kendi diktiklerini 

büyütecebilecek ve bu sayede başarma duygusuyla özgüveni gelişecektir. 

Okulun bahçesinin uygun bir köşesine çocuklarla birlikte geçilir. Önce toprağı ekmek için 

öğretmen toprağı kürek ile karıştırır. Sonra çocuklarında kendi kürekleriyle toprağı kazmalarına 

müsaade edilir. En son olarak çocuklara verilen tohumlar toprağa ekilir. Öğretmen uygun gördüğü 

zamanlarda çocuklarla birlikte bahçeye çıkarak ektikleri bitkileri sularlar. 

ETKİNLİK 5: EĞİTİCİ FİLMLER 

1. Muhteşem Türkler: Seyit Onbaşı(Özgüven) 

2. Caillou Çamaşır Yıkıyor (Çalışkanlık) 

3. Ağustos Böceği ile Karınca (Çalışkanlık ve Özgüven) 

4. Topaç Bir BaşarıÖyküsü (Çalışkanlık ve Özgüven) 

5. Thomas Alva Edison (Çalışkanlık ve özgüven) 

 

ETKİNLİK 6 : TAVSİYE EDİLEN KİTAPLAR 

 Ağustos böceği ile karınca 

 Çalışmayı seviyorum 

 Çalışkan karıncalar 



 

 

ETKİNLİK 7 : VELİ KATILIMI 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE KAVRAMLARI NASIL ÖĞRETİRİM? 

Özel eğitim ve anasınıfı öğrenci velileri okulumuza davet edilerek özbakım becerileri, bilişsel alan, 

sosyal duygusal alan, dil gelişim ve motor gelişi alanlarında çocuklara kavramları nasıl öğretecekleri 

hakkında okulumuz özel eğitim öğretmenleri tarafından önce bilgi verildi. Sonra öğrenci  velileri 

okulumuza davet edilerek tüm bu gelişim alanlarında kavramları nasıl öğretecekleri önce 

öğretmenleri tarafından model olma yoluyla gösterildi. Öğretmeni izleyen veli önce başka bir çocukla 

sonra kendi çocuğuyla da aynı çalışmaları yaparak herhangi bir kavramın özel eğitim öğrencisine nasıl 

öğretebileceğini öğrenmiş oldular. 

SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR 

1. ŞARKI ÖĞRETİMİ 

ÇOK ÇALIŞKAN OLMALIYIZ 

Çok çalışkan olmalıyız 

Çok çalışkan olmalıyız 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyız 

 

Tembel tembel durmamalı 

Günler hiç boş kalmamalı 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyız. 

 

Her iş zordur bilmeliyiz. 

Güçlükleri yanmalıyız 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyızzzz 
 

 

2.  OYUN SAATİ 

İŞLENEN DEĞER: ÖZGÜVEN 

 

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 dk. 

 

ETKİNLİK ZAMANI: Oyun Etkinliği 

 

GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ OYUNU 

Öğretmen çocukları 2’şer eşleştirir. Çiftlerden biri rehber olur, diğerinin gözleri bağlanır. 

Rehberlerden diğer üyeyi sesli talimatlar vererek masaların yerlerini değiştirerek yeniden 

düzenlenen sınıfta dolaştırmalarını istenir. (rehber diğer üyenin koluna girerek de bu işlemi 

gerçekleştirebilir.) Gruplardaki rolleri değiştirdikten sonra süreci tekrar edin. 



Oyun bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular sorularak çocukların güven kavramını daha somut 

bir şekilde anlamaları sağlanır. 

 

•Birinin sorumluluğunu almak sizde nasıl bir duygu yarattı? 

 

•Biri tarafından rehberlik edilmek sizde nasıl bir duygu yarattı? 

 

•Rehberinize duyduğunuz güven, yürüyüşün başından sonuna kadar aynımıydı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . ÇALIŞMA SAYFALARI 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 8: PANO HAZIRLAMA 

OKUL PANOSUNDE YER ALICAK RESİM VE YAZILAR 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ÇALIŞMALARIMIZDAN KARELER 

 

OKUL PANOSU 

 

 

EĞİTİCİ VİDEO İZLEME 

 

 

 



SANAT ETKİNLİKLERİ 

 

 



 

 

OYUN SAATİ  

ÇALIŞKAN ARILAR VE GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ 

 



 

 



 

 

 



HOBİ BAHÇESİ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



VELİ KATILIMI ÇALIŞMALARI

 

 



 

 



 

 

 


