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PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN 
ÖZGEÇMİŞİ 

 
• 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu.  
• 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  
• 1993’de AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını 

tamamladı.  
• Ankara’da 5 yıl DKAB öğretmenliği, 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı 

olarak görev yaptı.  
• 1994-2011 arası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din 

Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi Anabilim  Dalında çalıştı.  
• 2011’de Marmara  Üniversitesi’ne naklen atandı. 
• Tunus’ta 10 ay, Belçika’da 3 ay, Fransa ve Almanya’da birer ay araştırmalarda 

bulundu.  
• 1998’ de doçent 2004'de profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası. 
• İLGİ ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, karşılaştırmalı din 

eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk eğitimi. 



Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 

 

OKUL ÖNCESİNDE 
DİN EĞİTİMİ 
YÖNTEMLERİ 
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Temel Kavramlar 
 • Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı 

yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik değişiklik 
oluşturma sürecidir.  

• Yaşantı : Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik 
göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin tümü. 

• İstendik : Önceden plânlanmış; belli bir amaç (hedef) 
doğrultusunda; kasıtlı; istenilen. 

• Davranış : Bir organizmanın etkiye gösterdiği tepki; bireyin 
görülen görülmeyen tüm hareketi. 

• Süreç : Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp 
gitmesi. 
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BİLİŞSEL    



DUYUŞSAL 



PSİKOMOTOR/BECERİ/DEVİNSEL 



Eğitimde; 

•  “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı  
eğitimin amaçlarını;  

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  
öğretim yöntemlerini;  

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  
eğitim araç ve gereçlerini;  

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 
sorusunun cevabı ise  

ölçme ve değerlendirme  

konusunu oluşturur. 
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 YÖNTEM 
   Bir sorunu çözmek 

   Bir deneyi sonuçlandırmak 

   Bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi 
amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak 
seçilen ve izlenen düzenli yoldur. 



 

Öğretim Yöntemi  
 

 
Öğretimde amaçlara ulaşabilmek için 
tekniklerin, muhtevanın, araç-gereç 
ve kaynakların birbiriyle ilişkili bir 
bütünlük oluşturacak biçimde 
düzenlenerek hizmete sunulmasında 
izlenen bir öğretme yoludur.  
 
 



 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Genel öğretim yöntemleri, bütün 
derslerde ortak olarak 
kullanılabilen yöntemlerdir.  

Özel öğretim yöntemleri ise her 
dersin, her konunun kendine 
özgü yöntemidir.  
 



Öğretim yöntemleri çeşitli şekillerde 
sınıflandırılmıştır. 

 

Öğretim yöntemleri 
 

1.Öğrenci merkezli 
2.Öğretmen merkezli 
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Öğretme Yolları 
 

Öğretme Yaklaşımı

Öğretme Yöntemi

Öğretme Tekniği
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Sunuş yoluyla 

öğretme  

yaklaşımı 

Buluş yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı 

Araştırma 

yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı 

İşbirliğine 

dayalı öğretme  

yaklaşımı 

Oyun yoluyla 

öğretme  

yaklaşımı 

Y
A

K
L

A
Ş

IM
 

-Takrir (anlatma) 

- Dramatizasyon (rol 

yapma)  

- Örnek olay incelemesi 

- Buldurma (sokrates) 

-Tartışma 

- Problem 

çözme 

-

Dramatizasyon 

(rol yapma) 

- Örnek olay 

incelemesi 

- Gezi- gözlem 

- Bireysel 

çalışma 

- Gösterip 

yaptırma 

- Tartışma 

- Küme çalışması 

- Dramatizasyon (rol yapma) 

- Eğitsel oyun 

Y
Ö

N
T

E
M

 

- Biçimsel (formal) 

konuşma-konferans 

- Biçimsel olmayan 

(informal) konuşma 

- Sempozyum 

- Gösteri 

(demontrasyon) 

- Soru cevap 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

- Taklidi oyun (benzetme) 

- Büyük grup  

- Küçük grup tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

- Soru cevap 

- Parmak 

oyunu 

- Sözsüz oyun 

(pandomim) 

- Bağımsız 

dramatizasyon 

- Bağımlı 

dramatizasyon 

- Kukla ve 

bebekler 

- Taklidi oyun 

(benzetme) 

-workshop 

-Altı şapkalı 

düşünme 

- Soru cevap 

- Büyük grup 

tartışması 

- Küçük grup 

tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

-Workshop 

- Kart oyunları (siz 

olsaydınız ne yapardınız?) 

- Kutuplaşma 

- Kavram kontrolü 

- Grup oyunları (mektup 

yada telgraf oyunu) 

- Nesi var? 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

- Taklidi oyun (benzetme) 

-Başka, ters başka 

-Akrostiş 

T
E

K
N

İK
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Öğretme öğrenme süreçleri ve 
öğretmen öğrenci iletişimi 

Öğretmen

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci
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Okul öncesi öğretim yöntemleri 

• Anlatma, soru-cevap, drama, 
oyun, örnek olay inceleme, 
problem çözme, tartışma, proje, 
gösteri, öyküleştirme, resim ve 
müzik etkinlikleri, gezi gözlem, 
kavram haritaları, gösterip 

yaptırma, küme, görüşme  



ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÖNTEMİ 

Bir olayın veya sorunun, yazılı veya sözlü 
anlatıldıktan ya da filmle gösterildikten sonra, 
konu hakkında öğrencilerin tartışarak çözüm 
önerilerini ortaya koymaları temeline dayanan 
bir öğretme yoludur. 
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PROBLEM ÇÖZME İNCELEMESİ YÖNTEMİ 

Öğrencilerin o güne kadar öğrenmedikleri, 
bilmedikleri birtakım konuları kendi 

kendilerine araştırarak öğrenme yoludur. 

 

Hazır bilgilere kolaylıkla sahip olmak yerine 
emek harcayarak, araştırarak, uğraşarak 

öğrenmek demektir. 
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Problem Çözme Yönteminin Basamakları 

 Problemin hissedilmesi 

 Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması 

 Problem durumu ile ilgili bilgilerin toplanması 

 Problemin çözümü ile ilgili hipotezlerin kurulması 

 Verilerin toplanması ve analiz edilmesi 

 Hipotezlerin test edilmesi ve doğruluklarının  

belirlenmesi 

 Çözüme ulaşma ve uygulama 



Gösterip – Yaptırma Yöntemi 

Özellikleri 

 Öğretmen ve öğrenci 

merkezlidir 

 

 Yaparak-yaşayarak öğrenme 

temellidir 

 

 Daha çok psiko-motor 

(devinişsel) becerilerin 

kazandırılmasında kullanılır. 

 



Kullanımı 

*Öğrenciye ne yapılacağının  

söylenmesinin yetersiz kaldığı, 

nasıl yapılacağının da gösterilmesi gerektiği 

durumlarda kullanılır 

 

*Bir işlemin uygulanmasını, bir araç-gerecin 

çalıştırılmasını, önce gösterip, sonra da 

öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak 

öğretme yoludur. 

 



Gezi Gözlem Yöntemi 

Yararları Sınırlılıkları 

İlk elden somut yaşantı 

kazandırır 

Planlayıcılar açısından 

sıkıntılıdır 

Okul çevre ilişkisini geliştirir Disiplin sorunları yaşanabilir 

Birçok duyu organı aktif hale 

gelir 
Ekonomik açıdan pahalıdır 

İlgi çeker ve öğrenmeye motive 

eder 
Organizasyonu karışıktır 

Farklı öğretim ortamlarının 

kullanılmasını sağlar 

Tam olarak planlanmazsa 

zaman israfına neden olabilir 



Proje Yöntemi 
 

 Öğrencinin etkin olmasına dayanır 

 Öğrenci bir konu hakkında araştırma yapmak 

için planlama yapar, inceler, araştırır, uygular 

ve değerlendirir 

 Proje yöntemi bireysel ve grupla 

öğrenmeye, okul ile gerçek hayat arasında 

bağ kurulmasına önem verir 

 Okullardaki köşeler; Deney köşesi, dil 

köşesi, mevsim köşeleri, sergiler vb ortamlar 

birer proje çalışmasıdır 

 



Proje tabanlı öğretim yönteminin yararları 

• Öğrencilerin, yaparak-yaşayarak öğrenmelerine 

imkan sağlar 

• Öğrencilere bağımsız düşünme ve eleştirel 

düşünme alışkanlığı kazandırır 

• Öğrencilerin problem çözme yeteneği 

kazanmalarını sağlar 

• Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak 

katılmalarını sağlar  

• Öğrencilerin kendi kendine ve grupla birlikte 

çalışmasına imkan verir  



 

Proje tabanlı öğretim yönteminin sınırlılıkları 
  

• Öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemi hakkında 

ön bilgilerinin olması gerekir.  

• Proje çalışmaları çok uzun zaman alabilir.  

• Öğretmenin iyi bir planlama ve yönlendirme 

yapması gerekir.  

• Bazı projeler pahalı araç-gereç ve materyal 

gerektirebilir.  
 

 



Öyküleştirme (hikayeleştirme) 
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Resim yorumlama 
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Resim yorumlama 

 



Gösteri (Demonstrasyon)Tekniği 
 

 Anlatım yönteminin görsel materyaller kullanılarak 

gerçekleştirilmesidir. 

 Öğrencilerin bir konuyu dinlerken görerek de öğrenmelerini 

sağlayan bir öğretim yoludur. 

 Anlatımlarda ve bilgileri aktarmada görsel yaklaşımların 

kullanılmasıyla uygulanır. 

 Gösterimlerde öğretmen bir uygulamayı, bir süreci öğrencilere 

göstererek öğretirken onlara bir model oluşturur 

 Kalabalık gruplarda uygulanabilir. 
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Görüşme Tekniği 

  Görüşme tekniği, belirli bir konuyla ilgili gerekli 

bilgiyi almak için konunun uzmanı bir veya birkaç 

kişi ile yüz yüze konuşmadır. 
 

 Görüşme, okul ortamında bir konuda, o konunun 

uzmanı, yazar, sanatçı, bilim insanı, vaiz, imam 

vb. tanınmış kişilerle, sınıfa davet etmek veya o 

kişinin yanına gitmek suretiyle bilgi almayı amaçlar. 

 Bu teknikle ders yapmak isteyen bir öğretmen, 

uzmanı olmadığı, yani yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmadığı bir konuda, konunun uzmanını sınıfa 

çağırabilir. 



KAVRAM HARİTALARI  
   

Kavramlar, olgular hakkındaki zihinsel 

soyutlamalardır.  

Tümüyle soyut bir içeriğin öğrenilmesi oldukça zordur. 

Bu zorluğu azaltarak kavramları daha öğretilebilir ve 

öğrenilebilir kılmak amacıyla kısmen somutlaştırmak 

için arayışlar olmuştur. 

   

Kavram öğretiminde bu amaçla grafik materyaller 

geliştirilmiştir.  

Grafik materyaller, metinlerdeki ana düşünceleri, 

yapıları ve bunlar arasındaki ilişkileri yansıtan 

görsel şekiller ve haritalardır.  

   
 



SAHUR 

İMSAK 

İFTAR 

TERAVİH 



KELİME-İ 
ŞEHADET 

NAMAZ ORUÇ ZEKAT HAC 





KÜME / GRUP ÇALIŞMALARI 

İLGİ VE YETENEKLER GÖRE  

KÜMELERE  

AYIRMA 
 

TEK ÖĞRETMENLİ  

OKULLARDA 

 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR 

Küme Çalışması = Grup Çalışması Yöntemi 



OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

• Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı 
olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha 
sonraki dönemler için çocukta hazırbulunuşluk 
oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir 
öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ana-babadan 
bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, 
potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel 
alanlardaki becerileri kazanması ancak uygun öğrenme 
ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde özellikle 
kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını 
oluşturma, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa 
vurma vb. ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerin yapılması 
gerekmektedir. 

 

 



OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
YAKLAŞIMLARI/MODELLERİ 

• HIGH/SCOPE 

• HEAD STARTE 

• MONTESSORI 

• WALDORF 

• REGGIO EMILIA 

• BANK STREET 

• YARATICI OYUN 



•Öğrenme 

•Öğretme 
 



Öğretme ilkeleri 
 

1.Amaca Dönüklük İlkesi 
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AMACIMIZ NE? 
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SİZCE 
 

AMACIMIZ NE OLMALI? 

HANGİSİNE AĞIRLIK 
VERMELİ? 
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AMACIMIZ 
 

SEVDİRMEK 

İKNA ETMEK 

BİLGİLENDİRMEK 
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. 

DİN NEDİR? 
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DİN 

• İNANÇ 

• İBADET 

• MUAMELAT 

• AHLAK 
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Öğretme ilkeleri 
 
 • 2.Öğrenciye Görelik İlkesi 

• İlgisi, beklentisi, isteği, yaşı, yeteneği, 
cinsiyeti, olgunlaşma, gelişim, 

hazırbulunuşluk 
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Öğrenci kim? 

• ÇOCUK 

• ADI ÜSTÜNDE ÇOCUK 

 



 
Yaşlara göre din eğitimi  

 
 

Hangi yaşta ne öğretelim? 
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sadaka   

Kur’an ve dua okuma, ezberleme   

ibadetleri gözleme namaz 

alıştırmaları 

oruç alıştırmaları  

namaz uygulama  

hac  

zekât  

namaz  

oruç 

  

masal ve hikâyeler 

                   

kıssa ve hikâyeler 
  

basit dinî bilgiler 

iman esasları  

(Allah, peygamber)                          

iman esasları 

(kitaplar, peygamberler) 

iman esaslarının tamamı 

TEMİZLİK                             GÖRGÜ KURALLARI                              AHLAK 

(ninni)               (Kur’an, ilahi, ezan)                       MÜZİK                                                (Kur’an, ilahi, ezan)   

DUA   

İYİ BİR ÇEVRE   

AİLEDE ÖRNEK OLMAK   

HELAL GIDA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
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KİŞİLİK 

•NE ZAMAN 
OLUŞUR? 
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KİŞİLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE OKUL ÖNCESİ 
OLUŞUR 

•OLUŞAN 
NEDİR? 
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Gelişim, kişide hayat boyu gözlenen düzenli ve sürekli 
değişikliklerdir. Gelişim, dönemler itibariyle incelenir ve her gelişim 
döneminin farklı gelişim görevleri bulunmaktadır. 

 
 bebeklik 0-2 yaş sevgi ve 

disiplin 

ilk çocukluk 2-6 yaş  telkin, emir, 

yasak 

son çocukluk 6-11 yaş telkin, ikaz 

ergenlik 12-18 yaş hoşgörü 
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ÇOCUKTA DUYGUSAL GELİŞİM 

 

 Duyguları ortaya çıkış sırasına göre: 
1- Basit ve bencil duygular 
2- Diğerkâm veya sosyal duygular 
3- Yüce ve aşkın duygular  
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ÇOCUKTA DUYGUSAL GELİŞİM  

 1. Taklitçilik  
 
2. Animizm (canlıcılık) 
 
3. Antropomorfizm (insanbiçimcilik) ve somut düşünce  

 
4. Egosantrizm (benmerkezci) 
 
5. İnatçılık ve olumsuzluk  
 
6. Meraklılık 
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Çocuğun ahlâk gelişimi:  
 

Bencillik dönemi (5 yaşına kadar) 

Başkalarına uygunluk dönemi (5-10 yaş) 

Duygusal vicdan dönemi (10-15 yaş) 

Akılcı vicdan ve evrensel ahlâk dönemi (15 

yaş sonrası) 
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Selam verme adabını,  

İzin isteme adabını, 

Oturup- kalkma adabını, 

Konuşma ve susma 
adabını, 

Oyun oynama adabı, 

Yolda yürüme adabı, 

Yardımlaşma ve 
sorumluluk yüklenme 
adabı, 

KUL HAKKI 

 

Çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını sağlayacak kurallar  

 

Giyinme ve süslenme adabı, 

Yeme içme adabı, 

Tuvalete gitme adabı, 

Başkalarının haklarına riayet 

adabı, 

Başkalarını rahatsız etmeme 

adabı, 

Yaşlılara saygılı davranma 

adabı, 

Temizlik adabı, 

EMPATİ 



• AYVAYI YEDİRTMEYECEĞİZ. 



AYVAYI YEDİRTMEYECEĞİZ. 

• NE ZAMAN? Sordukça cevaplayacağız.  

• NE KADAR? Anlayacağı kadar / kapasitesi / 
gelişimi kadar / olgunlaştığı kadar 

• 1.bilgi  2.duygu 



AYVAYI YEDİRTMEYECEĞİZ. 

• NE KADAR? Yapabileceği kadar  

• 1.genel  (tüm çocuklar) 2.özel (her çocuğun 
özelliği kapasitesi) 

• Bedensel / zihinsel / duygusal 



•Zevkle mi 
zorla mı 

öğretelim? 



O halde 

•Çocuk neyi zevkle 
yapar? 

•Neyi zorla yapar? 



Çocuklar ne zaman zorlanır? 

• Bir çocuğun dikkati toplama süresi? 

• Sessiz durma süresi? 

• Oyun oynama süresi? 

• Resim yapma süresi? 

 

 



SİZCE 
 

AMACIMIZ NE OLMALI? 

HANGİSİNE AĞIRLIK 
VERMELİ? 
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AMACIMIZ 
 

SEVDİRMEK 

İKNA ETMEK 

BİLGİLENDİRMEK 
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İLÂHÎ 
SÖYLEMEK 

    

 

       

1 İLAHÎ = 1 SAAT DERS 
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YÜCE KİTABIM 

  

 Elimde Kur'an, 

 Dilimde Kur'an, 

 Benimle her an, 

 Yüce Kitabım. 

 

 Rabbimin sözü, 

 Her şeyin özü, 

 Uyarır bizi, 

 Yüce Kitabım. 

 

 Seni okuyan, 

 Sesini duyan, 

 Mutlu her zaman, 

 Yüce Kitabım. 
 
  

 HAZIRLAYAN: HATİCE AKTÜRK 

 



soralım 

•Çocukların işi ne? 

•Çocuklar dünyaya 
niçin gelmişlerdir? 



ÇOCUKLARIN İŞİ OYUN OYNAMAKTIR. 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&realattid=f_fdmtanv3&attid=0.8&disp=inline&view=att&th=11897bb1fba701ef


Öğretme ilkeleri 

3. Aktiflik İlkesi 

4. Ekonomiklik İlkesi 
 

www.mehmetzekiaydin.com 



Öğretme ilkeleri 

5. Somutluk İlkesi 

6. Yakından Uzağa İlkesi 

7. Bilinenden Bilinmeyene 
İlkesi 

 
www.mehmetzekiaydin.com 



Öğretme ilkeleri 

•İyiyi öğretmek 

•Kötüyü örnek gibi 
göstermemek 

www.mehmetzekiaydin.com 



 

Hayvanları sevmeyi 

öğretmelidir. 

 

 

 

 

Dinî kitaplarla tanışmasını 

sağlamalıdır. 

 

 



 

Çocuklara güzel 

davranmalı, şiddete 

başvurmamalıdır. 

 

Çocuklarına karşı 

beddua etmemelidir. 

 

Çirkin sözler 

söylememelidir. 



Çocukların korkuları 

önemsenerek onların 

olumsuz 

etkilenmelerine engel 

olunmalıdır. 

 

Çocuğunun yaşını, 

güç ve yapısını 

dikkate alarak uygun 

oyuncak almalıdır. 



Nasıl öğreteceğiz? 

• Hayatın içinden örnekler 

• Atasözü 

• Deyim 

• Bilmece 

• Bulmaca 

• Tekerleme 

www.mehmetzekiaydin.com 



Nasıl öğreteceğiz? 

• Dua 

• Hadis 

• Kıssa 

• Kur’an 

 

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&realattid=f_fdmta7u9&attid=0.4&disp=inline&view=att&th=11897bb1fba701ef


• 1. Okul öncesi eğitim çocuğun ihtiyaçlarını ve bireysel 
farklılıklarına uygun olmalıdır.  

• 2. Okul öncesi eğitim çocuğun motor, sosyal ve 
duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz 
bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula 
hazırlamalıdır. 

• 3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik 
eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları 
hazırlanmalıdır.  



• 4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve 
ihtiyaçlarının yanı sıra çevrenin ve okulun 
olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.  

• 5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden 
başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak 
tanınmalıdır.  

• 6. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel 
konuşmalarına gereken önem verilmelidir.  

 



• 7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile 
çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, 
hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi 
duygu ve davranışları geliştirilmelidir.  

• 8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven 
duymasını sağlamalı, ona öz denetim 
kazandırmalıdır.  

• 9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun 
öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli 
düzenlenmelidir.  

 

 



• 10. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini 
zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve 
kısıtlamalara yer verilmemelidir.  

• 11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi 
desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında 
yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı 
sağlanmalıdır.  

• 12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının 
duygularını fark etmesi desteklenmelidir.  

 

 

 



• 13. Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik 
hizmetleri bütünleştirilmelidir.  

• 17. Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim 
programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.  

• 18. Değerlendirme sonuçları çocukların, 
öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla 
etkin olarak kullanılmalıdır.  
 

 



• 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını 
anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.  

• 14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde 
bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.  

• 15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin 
katılımı sağlanmalıdır.  

 

 



• Öğretmen özellikleri okul öncesi eğitimin niteliğini ve çocuğun gelişimini 
etkileyen en temel belirleyicilerden biridir. Çocuklar sadece değer gördükleri, 
sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri 
destekleyici ortamlarda keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını 
değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmen ile 
çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli ilişkidir.  

• Öğretmen, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve 
farklı yeterliliklere sahip olduğunu daima aklında tutmalıdır. Öğretmen, 
çocuk ile tutarlı ve güvenli bir ilişki geliştirdiğinde, çocuğun sahip olduğu 
yeterliliklerin farkında olduğunda ve bu yeterlilikleri dikkate alarak çocuğa 
yeni öğrenme deneyimleri sunduğunda çocuğun gelişimini desteklemiş, 
toplumsal yeterliliğini arttırmış ve gelecekteki okul başarısını olumlu yönde 
etkilemiş olur.  

 

 
Öğretmenlerin Önemi  

 



• Öğretmen çocuğun var olan yeteneklerini geliştirmesine ve yeni beceriler 
edinmesine destek olmak için etkinlikler sırasında sonuçtan ziyade sürece 
önem vermeli, çocuğun çabalarına odaklanmalı, bu çabaları takdir etmeli, 
çocuğa iyi bir model olmalı ve yeni öğrenme fırsatları yaratmalıdır. Öğretmen 
tüm bu yaklaşımları oyun sırasında veya yapılandırılmış etkinliklerde 
kullanabilmelidir. Aynı şekilde öğretmenin öğrenme ortamını gelişimi 
destekleyici bir şekilde düzenlemesi, çocuğu keşfetmeye isteklendirmek için 
belirli aralıklarla güncellemesi ve bireysel, küçük grup veya büyük grup 
etkinliklerinde her çocuğun kazanımlara ulaşmasına yardımcı olmak için 
fırsat eğitimine yer vermesi oldukça önemlidir. 

 

 

Öğretmenlerin Önemi  

 



Öğretme Mekanları 



 

• Blok Merkezi:  
 

• Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve 
renkteki figürleri ve bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve 
farklı figürler kullanarak yapı-inşa oyunları aracılığıyla 
yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir merkezdir. Bu 
merkez için geniş bir alana ihtiyaç vardır ve çocuklar hareketli 
olup çok ses çıkarabilecekleri için sessiz olunması gereken 
merkezlerden uzak olmalıdır.  



• Materyaller:  

 

• Farklı materyallerle (ahşap, köpük, plastik, kâğıt, karton) 
yapılmış bloklar, içi boş bloklar, minyatür hayvan figürleri 
(çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar) insan 
figürleri (itfaiyeci, polis, asker vb. figürleri), kamyonet ve 
arabalar, farklı eğimlerdeki rampalar, yol-sokak-bina-trafik 
işaret ve levhaları, legolar, ev figürleri, farklı renklerde kâğıt ve 
kartonlar, tekerlekler, kâğıt havlu-tuvalet kâğıdı ruloları, farklı 
boyutlarda kutu-kartonlar (süt, meyve suyu vb kutu-kartonları), 
figür ve blokların içine konabileceği kutu ve sepetler vb. 
bulundurulabilir.   
 



• Kitap Merkezi:  

 
• Çocukların okuma-yazma etkinliklerine ve kitaplara karşı olumlu 

tutumlar geliştirmesini sağlamayı, dil ve iletişim becerilerini 
desteklemeyi amaçlayan bu öğrenme merkezinin rahat, aydınlık 
ve görece sessiz bir mekânda olmasına özen gösterilmelidir. Bu 
merkez çocukların basılı materyalleri inceleyebileceği, bazen 
masada bazen bir mindere uzanarak kitap/dergi vb. bakabileceği 
bir alandır.  



 

• Materyaller:  

 
• Çocukların ulaşabileceği yükseklikte kitaplık-raflar, resimli kitaplar, 

sandalye-koltuk, minderler, masa, broşürler, dergiler, ansiklopediler, 

atlaslar, kataloglar, çalışma defteri, farklı boyutlarda resimli kartlar, 

yazılı materyaller, gazete, farklı temalara uygun olarak hazırlanmış 

afişler, ABC kitapları, kumaş kitaplar, çocukların hazırladığı kitaplar, 

haritalar, büyüteçler, restoran menüleri, telefon rehberi, hikâye ve 

masal kahramanlarının maketleri, üç boyutlu resimli kitaplar, 

hikâyelerin anlatıldığı CD’ler, bilgisayar, yansı cihazı, masa lambası, 

bilmece kitapları ya da kartları, boyama kitapları, tekerleme, şiir 

kitapları, biyografiler ve kavram kitapları, bellek kartları, kavram 

oyuncakları vb. bulundurulabilir.  

 



 

 



Müzik Merkezi:  
 

• Çocukların müzik ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim 
kazanmalarını sağlayan etkinliklerin yapıldığı bir öğrenme merkezidir. Okul 
öncesi eğitim kurumunda müzik merkezinin olması, çocukların hem erken 
dönemde müzik eğitimiyle ilgili bireysel bilgi ve becerilerinin oluşmasını ve 
gelişmesini sağlayacak hem de genel müzik kültürünün oluşmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu merkezde özellikle gerekli çalgı ve araç-gereçlerin 
bulundurulması ve bunların hem çocuklar hem de öğretmenler tarafından 
etkin bir şekilde kullanılması, ritim duygusunun gelişebilmesi ve işitsel algının 
uyarılması açısından önemlidir. Çocuk bu merkezdeki çalgı ve araç-gereçler 
yardımıyla bilişsel, sosyal duygusal ve motor becerilerini artırmaya yönelik 
çalışmalar da yapabilecektir.  

• Ayrıca öğretmen çocuklarla birlikte artık materyallerden farklı sesler çıkaran 
müzik araç ve gereçleri yapmaya da özen göstermelidir.  



 

• Müzik merkezinde bulunması gereken çalgı ve araç-gereçler:  

 

• Vurmalı çalgılar (Orff çalgıları):  

 

Ezgililer; glockenspiel, metalofon, ksilofon.  

 

Ezgisizler; ritim (tartım) çubuğu, kastanyet, marakas, agogo, çelik üçgen, 

ziller, davul, tef vb.  

 

 Öğretmenin kullanması için piyano, org, gitar, keman, blokflüt veya 

melodika,vb. bulundurulmalıdır.  

 

Çocuklarla kullanmak üzere CD çalar, klasik müzik CD’leri, çocuk 

şarkıları CD’leri ve müzik kitapları bulundurulmalıdır.  



Sanat Merkezi:  
 

• Çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve 
özgün ürünler ortaya koymalarına olanak tanımayı amaçlayan, farklı 
malzemelerle etkileşime geçerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler 
yaşayabileceği bir merkezdir. Bu çalışmalar süresince çocukların estetik algıları 
ve manipülatif becerileri gelişir. Dönem başında ve daha küçük yaş gruplarında 
daha basit materyaller ile başlanması ve çocukların beceri düzeyleri arttıkça 
materyallerin de daha karmaşıklaşması gerekir. Çocukların ürettikleri ürünlerin 
çocukların göz hizasında ve çocuklar tarafından sergilenmesine özen 
gösterilmelidir.  



• Materyaller: 
 

•  Pastel boya, kuru boya, gazlı kalem, sulu boya, akrilik boya, tutkallı boya, beyaz 
kağıt, renkli fon kartonları, rulo kraft kağıtları, naylon poşetler, köpük (strafor) 
panolar, kumaş, cam, metal yüzeyler, düz taşlar, şişe kavanoz ve çeşitli büyüklükte 
karton kutular, kağıt bardaklar, desenli duvar kağıtları, kap kağıtları, gazete dergi, 
ahşap boyama materyalleri, her türlü kolaj (kesme yapıştırma) malzemeleri, değişik 
renk ve desende kağıtlar, aliminyum folyo, yoğurma materyali olarak oyun 
hamurları, kil, yapıştırıcı olarak beyaz (plastik) tutkal, makaslar, kağıt peçete ve 
ruloları, pipetler, kürdan, kumaş parçaları, renklendirilmiş pamuklar, şampuan 
şişeleri, ipler, düğmeler, alçı kalıpları, maskeler, makarnalar, boncuklar, ressamlara 
ait tablolar ve reprodüksiyonlar, kartpostallar, posterler, gezi fotoğrafları, müze 
broşürleri, çıkartmalar, resimli takvimler, çocukların yaptığı resimler, sergi panosu, 
sanat haberlerinin yer aldığı gazete ve dergiler, çocukların çektiği fotoğraflar, proje 
çalışmaları, koleksiyonlar, ülkeleri tanıtan resimler, çocuklar için önlük veya eski 
tişörtler, palet, tuval, baskı çalışmaları için; yaprak patates, çarşaflar, süngerden 
kalıplar, fırçalar, şövaleler vb. bulundurulabilir.  

 

 



Fen Merkezi:  
 

• Çocuklar dünyaya karşı içten gelen bir merak duyar ve 
çevrelerinde olup biteni öğrenmek isterler. Bu öğrenme 
merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu 
uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler 
öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar. Çocukların bilimsel süreç 
becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez, aydınlık ve rahat 
çalışılabilecek şekilde düzenlenmeli ve görece sessiz merkezlere 
yakın olmalıdır.  



• Materyaller:  
 

• Standart ve standart olmayan duyu malzemeleri bulundurulabilir (örn: kum, su, pirinç, 
nohut, mısır farklı boyuttaki kaplara konabilir veya büyükçe bir kap farklı zamanlarda 
farklı malzemelerle doldurulabilir). Materyallerin gerçek nesnelerden oluşmasına özen 
gösterilmelidir. Akvaryum, saat, takvim, cetvel, mezura, metre, hesap makinesi, kum 
saati, küre, harita, ülkeleri tanıtan resimler, büyüteç, mikroskop, steteskop, bilgisayar, 
ayna, termometre, kronometre, pusula, dürbün, ip, lastik, rafya, kurdele, rüzgar gülü, 
mıknatıs, terazi, kuru yapraklar, taşlar, böcek koleksiyonları, ölçü kapları ve ölçü 
kaşıkları, bilim kitapları, slayt ve slayt makinesi, kamera, fotoğraf makinası, fen ve doğa 
konusu ile ilgili fotoğraflar, afişler, filmler, belgeseller, insan vücudu modeli, iskelet 
modeli, diş modeli, evcil hayvanlar, evcil hayvan kafesleri, kuş yuvaları, hayvan tüyleri, 
bitkiler ve çimlendirme kapları, kum, kil, toprak, su, deniz kabukları, el feneri, saç 
kurutma makinesi, piller, teller, ampuller, radyo gibi elektrikli aletler, süzgeç, huni, plastik 
kaplar, kapaklar, kek kalıpları ve kovalar gibi çeşitli mutfak eşyaları, fasulye, nohut, 
mercimek gibi değişik baklagiller ve tohumlar, un, tuz, şeker, kabartma tozu, tutkal, 
mum, tebeşir, pamuk, tarak, farklı dokularda kumaşlar, makas, besin piramidi panosu, 
balonlar, naylon torbalar, çeşitli demir ve tahta çubuklar, röntgen filmleri gibi 
malzemeler bulundurulabilir. Sayı kartları, (karton, mukavvadan, tahtadan sayılar), 
eşleştirme kartları, boncuklu abaküs, üç boyutlu nesneler (renkli kapaklar, kâğıt bardak), 
renkli kâğıtlar, çeşitli uzunluklarda materyaller (kalemler, pipetler, boyalar), toplar, 
balonlar, legolar, bloklar, yazı tahtası, yap-boz lar.  

 



Dramatik Oyun Merkezi:  
 

• Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarını destekler. Çocuklar dramatik/sembolik 
oyun sırasında nesnelerle ve kişilerle etkileşimde bulunur ve nesneleri 
düşünce, durum ve diğer nesneleri temsil etmek için kullanırlar. Sembolik 
düşünmenin gelişimini destekleyen bu öğrenme merkezinde çocuğun farklı 
roller almasına, yeni keşiflerde bulunmasına, günlük yaşamdan olayları ve 
kişileri doğaçlama olarak canlandırmasına imkân sağlayan materyaller yer 
almaktadır. Bu merkez için çocukların serbestçe oyun oynamasını, 
birbirleriyle etkileşmesini ve farklı oyun senaryoları oluşturmasını 
destekleyecek genişlikte bir alan düzenlenmeli ve bu alanın sessiz olunması 
gereken merkezlerden uzak olmasına özen gösterilmelidir.  





• Materyaller: 

 
•  Kukla perdesi, çeşitli kuklalar (el kuklası, ipli kukla, parmak kuklası, çomak 

kukla vb.), maskeler, kostümler, şapkalar, şallar, atkılar, kurdeleler, tüller, 
eşarplar, çantalar, aksesuarlar, yapılandırılmış oyuncaklar (örn; evcilik 
oyuncakları, tamir malzemeleri vb.), minderler, çantalar, peruklar, 
eldivenler, kemerler, gözlükler, yağmurluklar, oyun evi, bloklar, çadır, 
sepetler, çeşitli tiyatro oyunlarının afişleri, posterler, maketler, minyatür 
oyuncaklar, çeşitli meslek gruplarına özgü materyaller, örn: steteskop, 
itfaiyeci miğferi, aşçı şapkası, tarak, ayna, bardaklar, oyuncak yemek takımı 
(tabak, çanak, kaşık, çatal), piknik sepeti, vazo ve çiçekler, boş kutular, 
süpürge, fırça, faraş, telefon, cep telefonu ve telefon rehberi, gazete, dergi, 
magazinler, defterler, kalemler, renkli kâğıtlar, kendinden yapışkan not 
kâğıtları, eski daktilo, klavye, önlükler, kablosu kesilmiş eski saç kurutma 
makinesi vb. bulundurulabilir. 

 



Drama Etkinliği:  

• Drama çocukların bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola 
çıkarak, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul 
öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişimlerini 
destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel 
olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir 
etkinliktir.  

 

• Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve 
değerlendirme çalışmaları yer almaktadır. Isınma çalışmalarına hareket çalışmaları ile 
başlanabilir. Hareket çalışmaları çocukların kendi vücudunu tanımasına ya da uzamsal 
farkındalık geliştirmesine yönelik oyunlardan oluşur. Bu süreç çocukların oyuna katılma 
isteğini artırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar, çocukları 
doğaçlama yapmaya hazırlar. Canlandırma aşamasında, belirlenen kurallar içinde 
çocuklar özgürce oyun kurarlar. Bu aşamada hikâye oluşturma, dramatizasyon, rol 
oynama, doğaçlama gibi tekniklerden birine ya da bir kaçına birden yer verilebilir. 
Belirtilen tekniklerden hem canlandırma aşamasında hem de diğer aşamalarda 
yararlanılabilir. Değerlendirme aşamasında, eğitimci tarafından yansıtma ve 
değerlendirme sorularıyla drama etkinliğinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
Değerlendirmede çocuklardan süreç ile ilgili afiş hazırlamaları, resim yapmaları gibi 
farklı çalışmalar yapmaları da istenebilir.  

 



Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği:  
 

• Küçük ya da büyük gruplar halinde gerçekleştirilmesi önerilen etkinliklerdir. 
Çocukların ilgi ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bireysel olarak da hazırlanabilir.  

• İlköğretime hazırlık çalışmaları; çocukların anaokuluna devam ettiği süre boyunca (3-
5 yaş) sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi tüm alanlarda 
eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar 
çocuğun anaokuluna başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim alanlarını kapsamalı 
ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla 
kazanabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, ilköğretime hazırlık 
çalışmaları genel anlayışın aksine, sadece anasınıflarında okuma-yazmaya hazırlık 
etkinlikleri içinde yapılan bir senelik çalışmalar değildir. 3-5 yaş programının bütünü 
aynı zamanda ilköğretime hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde 
kazanılabilir.  



• Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalışmalarının içerisinde yer 
alan ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini 
artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma ya da yazma öğretmek 
amacını taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri 
göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur.  

• Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi 
çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik 
türü ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir.  

• Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların 
ilköğretimde okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri 
kazandırmaktır. Çocukların öncelikle, okuma-yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile 
ilişkisini anlamaları önemlidir. Böylece çocukların, okuma-yazmaya ve okula karşı 
olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenecektir. Okuma-yazma için farkındalık yaratmak 
ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece 
önemlidir. 

 



Alan Gezisi:  
 

• Alan gezileri çocukların araştırma yapma, problem çözme ve 
olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı 
öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. 
Yalnızca fen eğitimi etkinlikleri kapsamında düşünülmemesi 
gerekir. Bu geziler biryandan çocukların yaşadıkları çevreyi 
tanımalarına, biryandan da eğitim programına alınan 
kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam 
hazırlayan etkinliklerdir.  



Örnek etkinlikler:  

 

Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve 

güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal 

öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki tarihî bir yer, 

müze, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, 

park ve herhangi bir materyalin, araç veya gerecin üretim 

atölyesi gibi mekânlara alan gezileri düzenlenebilir.  



Sanat Etkinliği:  
 

• Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, 
eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat 
etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim 
becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat 
etkinlikleri çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri 
daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da 
yardımcı olur.  

 

• Küçük grup çalışması olarak planlanan, çocukların ilgi ve gereksinimlerine 
yönelik olarak bireysel olarak da uygulanabilen etkinliklerdir. Sanat 
etkinlikleri bir öğrenme merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir 
etkinlik olarak da yer alabilir. Süreç tek bir ürün ortaya çıkarmak amaçlı 
planlanmaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler ve 
etkinliklerle ilgili materyaller hazırlanmalı, çocuğa seçme fırsatı 
tanınmalıdır.  



• Örnek etkinlikler:  

• Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve 
üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları 
yapılabilir, bir sanatçının atölyesi ziyaret edilebilir, bir müze veya 
galeriye gezi düzenlenebilir.  
 



Türkçe Etkinliği:  
 

• Türkçe etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük 
dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan bireysel ve grup 
etkinlikleridir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, 
sesleri çıkarabilmesini, farklı sözdizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme 
becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade 
etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların 
yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı 
olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.  

• Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenebilmesi için çocuk-çocuk ve yetişkin-
çocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın kullanılması önemlidir. Seçilen etkinliklerin 
sözel ve sözel olmayan dil becerilerini kapsaması, örneklerle çeşitlendirilmesi, yorumlara 
ve farklı çıkarımlara olanak sağlaması, ilk elden deneyim kazanmanın, yaparak-yaşayarak 
öğrenmenin desteklenmesi kalem-kâğıda dayalı becerilerden çok daha fazla önem 
taşımaktadır.  



 

• Örnek etkinlikler:  

 
• Tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, 

resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, 
dramatizasyon, öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, bir 
öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinliklerdir.  

• Resimli öykü okuma çalışmalarında eğitimciler, öykü sonunda çocuklarla sohbet ederek 
öyküdeki ana olay, karakterler, öyküyü oluşturan sorunlar ve giriş, gelişme ve sonuç 
hakkında sorular sorabilirler. Resimli kitapları oluşturan resim, yazı, renk, boyut gibi 
temel özellikler ile yazar ve çizerler hakkındaki konuşmalar çocuklara kitabı oluşturan 
unsurları tanıtır.  

• Etkileşimli kitap okuma çalışmalarında öğretmen çocuklara sorular sorar, tahminlerde 
bulunmalarını isteyerek onların kitapta geçen olay ve karakterlere tepki vermesini 
sağlar, hedef sözcükler belirleyerek yeni sözcükler kullanır.  

• Paylaşımlı kitap okuma çalışmalarında öğretmen büyük ve resimli öykü kitapları 
kullanarak çocukların kitabın yazı ve resimlerini görmelerini sağlayacak şekilde oturur. 
Kitap, birlikte etkileşimli bir şekilde okunur.  

 

Türkçe Etkinliği:  
 



Oyun Etkinliği: 
• Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her 

zaman, her şeyle oyun oynayabilirler. Oyun sadece çocukların değil yaşam boyu 
bireylerin haz verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocukluk döneminin vazgeçilmez 
uğraşı olan oyundan en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme 
deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler ve zenginleştirirler. Oyun, çocukların 
eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını 
giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, 
nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir. Oyun 
çocukların zorunlu değil gönüllü eylemidir. Oyun çocukları fiziksel ve duygusal olarak 
rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocuklar oyun 
oynayarak tüm deneyim alanlarında gelişim gösterirler bir başka deyişle oyun çocuğu 
geliştirir, ancak aynı zamanda oyunun kendisi de gelişimsel bir süreçtir. Yani, çocukların 
yaşlarıyla paralel olarak oyunları da gelişir. Bu nedenle çocukların yaşlarına, gelişimsel 
gereksinimlerine ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunmak gerekmektedir. Örneğin 
sadece sınıf içinde değil, çocuklar açık havada da oyun oynayabilecekleri fırsatlardan 
yararlandırılmalıdır. Ayrıca çocuklara yeni ve orijinal oyunlar üretebilecekleri çeşitli oyun 
materyalleri de sunmak önemlidir. Çocuklar sadece eğitsel materyal olarak yapılmış 
oyuncaklarla oynamazlar, onlar için sağlık ve güvenlik tedbiri alınmış her şey etkili bir 
eğitsel materyale dönüştürülebilir. Bu bağlamda çocukların öğrenme deneyimlerini 
destekleyecek uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş çevreler de önemlidir.  



• Oyun çocukların hareket gereksinimini de karşıladığı gibi oynanan oyunun türüne göre 
hayal dünyasını zenginleştirir. Ayrıca oyunda günlük yaşamsal deneyimlerin provasının 
yapıldığını, gerçek yaşam becerilerinin temellerinin atıldığını, çocuğun kendisini ve 
çevresini tanıma fırsatı bulduğu duygusal güvenlik alanı yarattığını da vurgulamak 
gerekir.  

• Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük eğitim programı 
kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama 
fırsatları sunmak önemlidir:  

• Yapılandırılmamış oyun/serbest oyun:  
• Oyun köşelerinde-merkezlerinde bireysel, eşli, küçük ya da büyük grup halinde 

oynanan oyunlar sırasında çocuklar tamamen kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda 
oynarlar. Nerede, kiminle, ne ile ve nasıl oynayacaklarına çocuklar karar verirler. 
Çocukların çok yönlü gelişimini göz ardı eden akademik hedeflere odaklanmış 
okullarda çocukların bu oyun türünde oyun oynaması çok sınırlı olabilir, bu nedenle 
çocukların oyun oynama haklarını koruyacak tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
Tüm günlük okul programlarında sabah okula gelişte ve akşamüstü okuldan 
ayrılmadan önce mutlaka yapılandırılmamış oyun köşelerinde serbest oyun oynanması 
sağlanmalıdır.  

Oyun Etkinliği: 



•  Yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri:  
• Çocukların gelişiminin tüm boyutlarda desteklenmesini hedefleyen, öğretmen ya da 

çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, 
açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşan oyunlardır. 
Oyunun bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı bu etkinliklere, günlük eğitim programı 
içinde mutlaka yer verilmelidir.  

   

• Yapılandırılmış oyun etkinlikleri:  
• Çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla kuralları başkası tarafından 

belirlenmiş oyun etkinliklerine küçük ve büyük gruplarda katılmasını kapsayan 
oyunlardır. Geleneksel çocuk oyunları bu kategorideki oyunlardır. Özellikle her ay en az 
beş geleneksel çocuk oyununun sürece dâhil edilmesi sağlanmalıdır.  

  

• Bu farklı oyun türlerine günlük eğitim programında dengeli bir şekilde yer vererek 
çocukların gelişimlerini en üst seviyede desteklemek mümkün olabilecektir.  

 

Oyun Etkinliği: 



ŞİMDİ OYUN 

ZAMANI GELDİ 

www.mehmetzekiaydin.com 



Müzik Etkinliği:  
 

• Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, sosyal duygusal, motor ve dil 
gelişimlerini destekleyen, hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde 
etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme 
çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı 
çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü 
oluşturma gibi etkinliklerden oluşur.  

 

• Bu etkinlikler, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma 
alışkanlıklarını çocuğa kazandırmanın yanı sıra, yerel ulusal ve evrensel 
çocuk müziğini tanımasını da destekler. Ayrıca bu etkinlikler, bireysel olarak 
ve toplulukta müzik yapma, başkalarını dinleme, işbirliği yapma gibi 
sorumluluklar kazandırır.  



MÜZİK: Bugün bayram 

 Sen gittin gideli içimde öyle 

bir sızı var ki 

Yalnız sen anlarsın 

Sen şimdi uzakta cennette 

meleklerle bizi düşler 

ağlarsın 

 

Bugün bayram erken kalkın 

çocuklar 

Giyelim en güzel giysileri 

Elimizde taze kır çiçekleri 

üzmeyelim bugün annemizi 

 
 

Sen yaz geceleri yıldızlar 

içinde 

Ara sıra bize göz kırparsın 

Sen soğuk günlerde kalbimi 

ısıtan en sıcak anısın 

 

Bu gün bayram çabuk olun 

çocuklar 

Annemiz bugün bizi bekler 

Bayramda hüzünlenir 

melekler 

Gönül alır bu güzel çiçekler  



• Konu:  

• Temizliğin önemi 

 

• Hazırlayan: 
• FATMA ÇORUMLU 

 

 



•TEMİZLİK 
İMANDAN’DIR 





 



Su ve sabunla temizlik güzel  

El yüz yıkamak  şap şap şap şap 

 

 
  



Her gün diş fırçala fış fış fış fış 
 



Her hafta banyoda foş foş foş foş 
 



A L L A H  T E M İ Z  Ç O C U K L A R I  H E P  
 S E V E R !  

  



ÇOK ÇOK ÇOK SEVER! 
 



A L L A H  T E M İ Z  Ç O C U K L A R I  H E P  
 S E V E R !  

  



Su ve sabunla temizlik güzel  

El yüz yıkamak  şap şap şap şap 

 

 
  



Her gün diş fırçala fış fış fış fış 
 



Her hafta banyoda foş foş foş foş 
 



A L L A H  T E M İ Z  Ç O C U K L A R I  H E P  
 S E V E R !  

  



ÇOK ÇOK ÇOK SEVER! 
 



 

Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. 

Müzik etkinlikleriyle çocuk, ince – kalın, hızlı-yavaş, uzun- kısa gibi pek 

çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bunun yanı sıra konuları daha kolay 

anlayabilir. Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları, ezgili saymaca, bilmece, 

tekerleme ve atasözleri dil gelişimine katkı sağlamak için kullanılan 

araçlardır. Çocuk bunları söylerken hem zevk alacak, hem de doğru ve 

akıcı konuşma becerilerini kazanacaktır.  

 

Müzik etkinliğinin, çocuğun motor gelişimine de büyük katkısı vardır. 

Çocuklar müzikle bedensel hareketleri birleştirerek, müziğin karakterine 

ve ritmine uygun olarak belli bir düzen içerisinde hareket etme becerisini 

kazanır. Müzik etkinliği ayrıca basit vurmalı çalgılar çalarak el-göz 

koordinasyonu ve aynı anda iki elini birlikte kullanabilme becerisini de 

kazandırır.  

 

Çocukların kendilerini sözel olarak kolayca ifade edemediği durumlarda, 

müzik etkinlikleri sosyal duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven 

kazanmalarına yardımcı olur.  

 

Müzik Etkinliği:  
 



Fen Etkinliği:  
 

• Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, 
incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden deneyimler 
kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmelidir. Bu 
etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanacaktır. 
Çocukların çevrelerine karşı doğru tutumlar geliştirebilmeleri ve doğru davranabilmeleri 
için öğretmenin tutumlarının da doğru olması ve doğru davranması gerektiği 
unutulmamalıdır.  

 

• Örnek etkinlikler: 
•  Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları 

gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme yapma, keşifler ve 
icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim ya da hava durumu 
panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel 
vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, doğal ve 
doğal olmayan malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk 
olarak çağırma etkinlikleri fen eğitimine destek veren etkinliklerdendir. Deney, kavram 
ağı ve analoji (benzetişim) yöntemleri ile gerçekleştirilen kavram eğitimi çalışmaları da 
fen etkinlikleri arasında yer almaktadır.  

 



Hareket Etkinliği:  
 • Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun 

fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimine ve özbakım becerilerine katkıda 
bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. 
Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket 
becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini 
içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden 
farkındalığı ve motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk), fiziksel yeterliliği 
(esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Çocukların motor gelişim düzeylerinin belirlenerek 
farklı etkinliklerin hazırlanıp uygulanması, kazanımlara dayalı bir eğitim programının 
oluşturulması önemlidir.  

 

• Örnek etkinlikler:  
• Beden farkındalığı (bedenin omuz, bel, dirsek ve bilek gibi değişik bölümleri), alan 

farkındalığı (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, 
dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler yapılabilecek etkinlikler arasındadır. 
Çocukların bireysel özelliklerini dikkate alan, onları motive edici, benlik algılarını ve 
özgüvenlerini pekiştirici etkinliklere yer verilmelidir. Uygulamalarda çevre 
düzenlemesine, çocukların yaşlarına uygun ve temel hareket becerilerini kazandırmada 
etkili olacak materyaller seçilmesine özen gösterilmelidir.  



• Etkinliklerde top, ip, tebeşir, hullahup, denge tahtası gibi yapılandırılmış 
materyaller gibi açık hava oyun materyallerinin kullanımına ek olarak doğanın 
çocuklara sunduğu farklı yapıdaki zeminler, tırmanma olanakları, denge için 
kullanılabilecek kütükler gibi materyal ve ortamlar da kullanılmalıdır.  

• Ayrıca geleneksel/yöresel çocuk oyunlarının, açık havada oynanan sokak 
oyunlarının da hareket etkinlikleri kapsamına dâhil edilmesi etkinlikleri 
çeşitlendirecektir.  

• Hareket etkinliği, beceri öğretilmesi ve pekiştirilmesi olarak planlanabilir. Beceri 
öğretiminde hareket çocuklara öğretmen tarafından model olunarak gösterilmeli 
ve aynı zamanda sözel olarak açıklaması yapılmalıdır.  

• Etkinlikler en az 30 dakika sürmeli bu sürenin ilk 5 dakikası ısınma oyunları, 20 
dakikası bir önceki uygulamanın tekrarı ve yeni temel hareket becerileri, son 5 
dakikası da soğuma etkinlikleri olmalıdır. Hareket beceri etkinlikleri sınıf içinde ya 
da açık havada, bahçede uygulanabilir. 

 

Hareket Etkinliği:  
 





Günlük Eğitim Planı Akışı 

• Bir günlük eğitim planı akışı; güne başlama zamanı, oyun zamanı, 
etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı bölümlerinden 
oluşmaktadır.  

• Güne Başlama Zamanı;  
• Okul öncesi eğitim kurumlarında günün başlangıcında yer 

verilmesi gereken bir zaman aralığıdır. Çocukların birbirlerine ve 
gün içinde yapılacak diğer etkinliklere uyum veya toplumsal olaylar 
gibi). Çocuklar güne başlama süreci konusunda deneyim 
kazandıkça onları konuşma konusu belirlemeleri için 
cesaretlendirmeye özen gösterilmelidir.  

• Oyun Zamanı;  

• Günü Değerlendirme Zamanı;  
 



5. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

• Eğitimin tüm aşamalarında, gerçekleştirilen eğitim ve öğretim 
etkinliklerinin çocuklar üzerinde ne derece etkili olduğunun 
belirlenmesi son derece önemlidir. Araştırma bulguları, eğitim 
aşamalarının birbirine bağlı olduğunu; üst aşamadaki 
öğrenmeleri bir önceki aşamada yeterli düzeyde gerçekleşen 
öğrenmelerin olumlu, gerçekleşmeyen öğrenmelerin ise olumsuz 
etkilediğini göstermektedir. Bu anlamda okul öncesi dönem, 
çocuklar için gerekli olan temel yaşam becerilerinin ve üst eğitim 
aşamaları için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazanılması 
gereken önemli bir eğitim dönemidir. Bu yaşlarda verilecek 
eğitim, çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim 
alanları ile özbakım becerilerinin eş güdümlü ve çok boyutlu 
olarak desteklenmesini ve çocukların bireysel özelliklerini dikkate 
alarak nesnel olarak değerlendirilmesini zorunlu kılar. 



Günü Değerlendirme Zamanı;  
 

• Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da 
yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün 
sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı 
sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular aracılığıyla, hangi öğrenme 
merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, büyük veya küçük grup etkinlikleri, ortam 
ve materyaller gibi konularda çocuklarla beraber değerlendirme yapılır. Gerekli 
durumlarda o gün alınan kavramların öğrenilme durumu ile kazanımlara ulaşılma 
durumunu değerlendirme amaçlı çalışma sayfaları, kavram oyunları veya kavram 
materyalleri kullanılır.  

• Ayrıca o güne ait paylaşmak istedikleri mutlu ya da üzücü bir olayın olup olmadığı 
veya örnek davranış gösteren çocuklar hakkında konuşulabilir. Gerektiğinde gün 
içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir.  

• Öğretmen, her gün, günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim 
sürecinde neler yapmak istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine 
de aktif katılımına özen göstermelidir.  

• Ardından ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak bir 
çalışma, okula getirilecek bir materyal veya gidilecek bir gezi gibi konularda 
hatırlatma yapılır. Eve gidiş ile ilgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.  
 



5. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

• Betimleyici Sorular;  

• Değerlendirmeye başlarken ilk olarak etkinlikte ne yapıldığı 
açıklanır. Böylece etkinliğin süreç olarak gözden geçirilmesi 
sağlanır.  

• Örnek Sorular:  

• Biraz önce oynadığımız oyunda kimler vardı?  

• Oyunda senin rolün neydi?  

• Biraz önce yaptığımız deneyde önce ne oldu sonra ne oldu?  

• Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?  

• Bugün nereye gittik? Nasıl gittik? Neler gördük?  

• Etkinliğimizde hangi malzemeler kullandık?  



5. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

• Duyuşsal Sorular;  

• Çocuklara etkinlik sırasında ne hissettikleri sorulur ve böylece hem kendi 
duygularının hem de başkalarının duygularının farkına varmaları sağlanır.  

• Örnek Sorular:  

• Biraz önce …….. rolünü canlandırmak hoşunuza gitti mi? Neler hissettiniz?  

• Az önce dinlediğiniz hikâyede kaybolan çocuk sizce neler hissetmiş 
olabilir?  

• Kazanımlara Yönelik Sorular;  

• Etkinlikte ele alınan kazanım ve göstergelere yönelik sorular sorulabilir.  

• Örnek Sorular:  

• Uçurtmalar hangi malzemelerden yapılabilir?  

• Sıra olmak neden gereklidir?  

• Bu etkinlikten ne öğrendiniz?  

• İlkbaharda çevremizde ne tip değişiklikler olur?  

 



5. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

• Hayatla İlişkilendirme Soruları;  

• Çocuklara etkinlikte yaşadıkları ile kendi yaşantıları arasında 
ilişki kurabilmeleri için sorular sorulur. Amaç, çocukların 
öğrenmelerinin kalıcılığının sağlanmasıdır.  

• Örnek Sorular:  

• Başka nerelerde kitap gördünüz?  

• Pazar-market vb. kalabalık yerlere ailenizle gidiyor musunuz?  

• Gittiğiniz yerlerde nelere dikkat ediyorsunuz?  

• Bu oyunu başka kimlerle oynadınız?  

• Kimler oyun oynar?  

• Köyünüzde/Bahçenizde/Okula gidip gelirken hangi hayvanları 
görürsünüz?  

 



DEĞERLENDİRME  
 
 • SÜRECİ Mİ  

• ÜRÜNÜ MÜ 

DEĞERLENDİRELİM? 
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SÜRECİ Mİ ÜRÜNÜ 
DEĞERLENDİRELİM? 

 • 1. İşin yapılmasında izlenen yol (süreç):  

• a.Seçilen yöntemin, yolun amaçlara ve duruma 
uygunluğu 

• b.Bu yolun önemli ayrıntılarıyla izlenip izlenmediği 

• c.Malzeme, araç-gereç ve takımların seçiminde 
uygunluk gibi hususlar süreçte dikkate alınmalıdır. 
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SÜRECİ Mİ ÜRÜNÜ 
DEĞERLENDİRELİM? 

• 2.İşin ya da ürünün standartları:  

• İş ya da ürün ilgili meslek alanında öngörülen ölçü, süre, 
mesleki doğruluk standartlarına uygunluk açılarından 
değerlendirilmelidir. 

• Becerinin değerlendirilmesinde ürün ve süreç ayrımının 
yapılmasının çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, bir iş ve 
ürün iyi biçimde sonuçlanabilir, bu durum rastlantısal 
olarak elde edilebilir. Ayrıca, iş ve işlemlerin tam olarak 
yapılması da her zaman aynı sonucu vermeyebilir bu 
nedenle ürün ve sürecin ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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sadaka   

Kur’an ve dua okuma, ezberleme   

ibadetleri gözleme namaz 

alıştırmaları 

oruç alıştırmaları  

namaz uygulama  

hac  

zekât  

namaz  

oruç 

  

masal ve hikâyeler 

                   

kıssa ve hikâyeler 
  

basit dinî bilgiler 

iman esasları  

(Allah, peygamber)                          

iman esasları 

(kitaplar, peygamberler) 

iman esaslarının tamamı 

TEMİZLİK                             GÖRGÜ KURALLARI                              AHLAK 

(ninni)               (Kur’an, ilahi, ezan)                       MÜZİK                                                (Kur’an, ilahi, ezan)   

DUA   

İYİ BİR ÇEVRE   

AİLEDE ÖRNEK OLMAK   

HELAL GIDA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
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EĞİTİMDE EN ETKİLİ YÖNTEM 

BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI 

GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK 

NEDİR? 



BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK 

EĞİTİMDE EN ETKİLİ YÖNTEM 

 

ÖRNEK OLMAKTIR 
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PEKİ 

  NASIL ?  

Nasıl bir örneksiniz? 

Nasıl bir öğretmensiniz? 
Nasıl insansınız? 
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NASIL? 
 

 Güler yüzlü 

 Anlayışlı 

 Sevecen 

 Fedakar 

 Yardımsever 

 Nazik, kibar 

 Yumuşak 

 Neşeli 
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NASIL? 
 

 Asık suratlı 

 Dırdırcı 

 Bağırıp çağıran 

 Öfkeli 

 Herşeyden şikayetçi 

 Kaba 

 Sert 

 Üzgün 
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Medine’nin Yollarında 

Medine yoluna vardım, 

Can Muhammed’i aradım, 

Onu görmekmiş muradım, 

Medine’nin yollarında, Medine’nin 

yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

*** 

Yeşil kubbe görünüyor, 

Kervan nura bürünüyor, 

İçimde hasret bitiyor, 

Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

*** 

Resulullah çağırıyor, 

Gönül sanki çıldırıyor, 

Bastığım yerler yanıyor, 

Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 
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Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 
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