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Değerli Eğitimciler,  

Tüm dünya ile birlikte olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu travmatik dönemden en çok etkilenen 
gruplardan biri de çocuklar. Evde geçirilen uzun bir süreden sonra okula geri dönüyorlar. Onların bu 
geçişi pürüzsüz bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmak ve sizlerin yükünü bir nebze hafifletmek için 
“Anaokulları için Okula Uyum Rehberini” oluşturduk. Bu rehberde çocukların özellikle bu dönemde çok 
ihtiyaç duyacağı sosyal-duygusal beceriler üzerine odaklanacağız. Bu döneme uygun olarak tasarladığımız 
öğrenme deneyimleri ile okula pürüzsüz bir şekilde adapte olmalarını hedefliyoruz. Oluşturduğumuz bu 
kaynağın siz eğitimciler ve tüm çocuklar için faydalı olacağını umuyoruz. Rehber ile ilgili sorularınızı 
yanıtlamaktan ve geri dönüşlerinizi almaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Sağlıklı günlerde 
görüşmek dileğiyle… 

                         Neşeli Fikirler Ekibi  

 



 

KOVİT-19 Sürecinde Okul Öncesi  

Kurumlarının Açılmasına İlişkin Açıklama 
#SöyleyecekSözümüzVar 

KOVİT-19'un yayılımı tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişlik 
gösteriyor. Her topluluk, vaka yoğunluğu, alışkanlıkları ve kaynaklara erişimi açısından farklılık gösterir. 
Erken çocukluk programlarının yeniden açılması için tek bedene uyan bir rehber olamaz . Ülkemizde, 1 
Haziran 2020 itibariyle “Normalleşme Süreci” süreci kapsamında kreşler ve anaokulları yeniden açılması 
için bir genelge yayınlanmıştır. Toplumumuzun alışkanlıkları ve ihtiyaçları gözetilerek, en uygun okula 
dönüş stratejilerinin kurgulanması gerekmektedir.  

Bu stratejiler kurgulanırken; virüsün durumu ile ilgili belirsizliğin devam ettiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Okulların yeniden açılma kararları değerlendirilirken bulaşma ve tekrarlama riski 
oluşturan unsurların en aza indirilmesi için önleyici çalışmalar yapılmalıdır.  

Neşeli Fikirler olarak erken çocukluk dönemindeki çocuklar için zorunlu sosyal mesafelendirmenin, 
çocuğun sosyal ve duygusal refahının yararına olmadığına, bunun yanı sıra uygulanabilir olamayacağına 

Bu kaynak Neşeli Fikirler tarafından oluşturulmuştur. 



inanıyoruz. Sosyal mesafelendirme sağlamak amacıyla kurgulanan sistemler; çocukların oyun oynama, bağ 
kurma, bağımsız olma ve neşe ihtiyaçları gözetilmeden planlandığında, çocukları temel haklarından 
mahrum kalacakları kesindir.  

Yeniden açmayı düşünen okullar Kovit-19’un daha fazla yayılmasını önlemek için mümkün olan tüm adımları 
atmalıdır. Adımlar atılırken, çocuklar ve öğretmenler için güvenli ortamlar yaratılmalıdır. Bu adımlar, 
çocuğun ve öğretmenin ihtiyaçlarına ters düşen davranışsal kontrol ve sınırlandırmayla olmamalıdır. 
Gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınılmalıdır. Sağlığın, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, 
tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi olma hali olduğu her zaman hatırlanmalıdır.  

Çocukların bağımsız olmaya, inisiyatif aldıkları ve kendilerinin belirlediği oyunlara, duyulmaya ve 
görülmeye, deneyimlemeye ve yaşadıklarını gerçekliği işlemek için hayali oyunlarına yansıtma fırsatlarına 
ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları her zaman önemliydi; şimdi ise bu ihtiyaç çok daha belirgin ve 
önceliklidir. Bu deneyimler için ortam yaratmak, erken çocukluk eğitimi alanında hizmet veren tüm 
kurumların temel işlevi olmalıdır.  

Neşeli Fikirler’de, her çocuğun hakkını koruyan ve gelişimini destekleyen ortamlar ve öğrenme süreçleri 
yaratmaya kendini adamış uzman eğitimciler olarak bizler, bu dönemde tüm erken çocukluk döneminde 
çocuklarla direkt ya da dolaylı olarak iletişim halinde olan tüm paydaşların sorumluluk ve inisiyatif alması 
gerektiğine inanıyoruz. Çocuklara sağlanan doğrudan veya “uzaktan eğitim” ortamlarında, çocukların 
birbirleri ve yakınlarıyla etkileşime girmesi için alanlar ve düşünme fırsatların yaratmalarını tavsiye 
ediyoruz.
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Çocuklar uzun bir aradan sonra okula döndüler. Üstelik bu dönüş olağan bir dönüş değil. Evde, arkadaşlarından ve sevdiği birçok 
insandan uzakta geçirilen bu sürecin çocuklarda olumsuz izler bırakması çok doğal. Bu yüzden hedefimiz çocukların öncelikle 
öğretmenleri ile bağ kurarak okula alışmasını, okulun eğlenceli ve güven duyulacak bir yer olduğunu düşünmelerini sağlamak olacak. 
Çocuklar duygusal olarak son derece hassas oldukları bu dönemde siz öğretmenlerine her zamankinden çok ihtiyaç duyacaklar. Üstelik 
erken çocukluk dönemindeki çocuklar, duygularını sözel olarak ifade etmekte zorlanabilirler. Çocuklar endişesini size fazlaca 
tutunarak, içine kapanarak veya daha heyecanlı davranarak veya daha saldırgan olarak ifade edebilir. Çok sık rastlanan başka bir 
durum ise bebeksi davranmaktır. Örneğin tuvalet eğitimini tamamlamış bir çocuk, tuvalet kazaları yaşamaya başlayabilir. Kendi başına 

yapabilmesine rağmen onu beslemenizi veya giydirmenizi isteyebilir. 

Bununla birlikte çocukların duygusal ihtiyaçlarını şefkat ve sabırla karşılamayı başardığınızda, çok kısa sürede normaline 
döneceklerdir. Bunu yapabilmek için çocuklara, rehberdeki birçok farklı çalışma ile duygularını ifade etme fırsatları vereceğiz. 
Duygular ile ilgili birçok hikaye okuyacak ve bu sayede çocukların kendi duygularının farkına varmalarını sağlayacağız. Çocukların 
endişe, korku, özlem gibi duygularla nasıl başa çıkabilecekleri ile ilgili egzersizler yapacağız. Siz de ailesini özleyen çocukların, ufak 
bir aile albümü yapıp, okul dolabında tutması ve ailesini özlediğinde bakması için yönlendirebilirsiniz. Çocukların güvende hissetmesini 
sağlayan sevdiği bir peluş oyuncak veya battaniye varsa, bu nesneyi okula getirmesine izin verebilirsiniz. Aileleri ile çocukların nasıl 
rahatlattıkları hakkında konuşun. Siz de benzer yöntemler kullandığınızda, bebekler ve küçük çocuklar kendilerini güvende ve “evde” 
hissederler. Bu süreci en yumuşak şekilde geçirebilmek için öğretmenlerin sabırlı, pozitif ve yapıcı olmasına her zamankinden çok 
ihtiyacımız var. 

ODAKLAR: Okula Adaptasyon, Sağlığını Koruma ve Kendini Güvende Hissetme. 
ÖĞRETMEN SORULARI:  
Okulda en çok ne yapmayı özledin? 
Kaygılandığında ne yapmak sana iyi gelir? 
Sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?

OKULA DÖNÜŞ 

Bu materyalin tamamı Neşeli Fikirler Bilişim Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.



Hedefler: 

1. Çocuklar, rutinlere katılarak, sosyal beklentiler konusunda işbirliği yaparak ve sınıf düzenini korumada                                  
sorumluluğu paylaşırlar. 

2. Çocuklar, güvenli (örn., hareket eden bir salıncak önünden yürümeme) davranış biçimlerini benimserler.

Okula Dönüş / Deneyim No:1 / Kuklalarla Eğlence 

Konuya Hazırlık

Öğrenme Deneyimi İçin Malzemeler:  
✴ Karton (1 adet) 
✴ Beyaz kağıt (çocuk sayısı kadar) 
✴ Boya kalemi (her çocuk için ayrı set) 
✴ Kukla (büyük boy / iki adet) 
✴ Tahta dil-bas çubuk (çocuk sayısı 

kadar) 
✴ Artık materyaller 
✴ Makas 
✴ Bant

Odak Kavramlar

Odak Sözcükler

✴ Çocuklarda pandemi dönemi travmatik 
bir etki yaratmış olabilir. Bu nedenle 
bizim tarafımızdan duyulmaya ve 
anlaşılmaya her zamankinden çok 
ihtiyaçları var. Olumlu tavrınızı her 
zaman koruyun ve çocuklara 
hissettirin. Size verdikleri sözsüz 
mesajları fark edin. Beden dillerini 
anlayabilmek için uyanık olun. Bu 
dönem çocuklar daha içe dönük veya 
fazlasıyla dışa dönük davranışlar 
sergileyebilirler. Olağanüstü bir 
dönemde bu davranışların normal 
olduğunu unutmayın. 

Neşeli Dokunuş 

✴ Uzak / Yakın

✴ Mesafe 
✴ Sosyal Anlaşmalar 
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1.Giriş

3.Kapanış

4. Tamamlayıcı 
Aktivite

Çocukları sosyal mesafeyi 
koruyacak şekilde çembere alın. 
Okulda en çok neyi yapmayı 
özlediklerini sorun. Çocukların 
cevaplarını bir kartona not alın. 
Mümkünse o hafta içinde hepsini 
yaparak yanına tik koyun. Yapmanız 
mümkün olmayan şeyler varsa onlar 
için alternatifler bulun. 

Sosyal anlaşmaların 
sayısı, sınıfınızdaki 
çocukların yaşından fazla 
olmamalıdır. Erken 
bitiren çocukların okulda 
yapmayı en çok 
özledikleri şeyi 
çizmelerini isteyin. 

Sınıf olarak yeni dönemde 
uymanız gereken sosyal 
anlaşmalara böylece karar 
verin. Her çocuk bir sosyal 
anlaşmayı seçsin ve onun 
resmini yapsın. Sosyal 
anlaşmaları bir araya getirerek 
bir poster oluşturun. 

2.Aktivite

Çocuklara sınıfa getirdiğiniz iki büyük kuklayı gösterin. Onlara şu hikaye 
başlangıcını okuyarak kuklaları canlandırın: “Nil ve Yiğitcan uzun bir aradan 
sonra okula başladılar. İkisi de uzun süredir evde oturuyorlardı ve çok 
sıkılmışlardı. Nihayet okula geldiklerinde ikisinin de içi içine sığmıyordu 
(Kuklaların heyecanlı olduklarını gösterin). Birbirlerine çok yaklaşmadan el 
salladılar (El sallayarak selamlaşmalarını ve sohbet etmelerini sağlayın). Bütün 
sabah bahçede ve sınıfta çok güzel oyunlar oynadılar (Kuklaları oyun oynatın). 
Öğretmen bütün çocukları yanına çağırdı ve “çocuklar sağlıklı olmak için dikkat 
etmemiz gereken bazı şeyler var, hadi gelin birlikte konuşup karar verelim.” 
dedi. Nil ve Yiğitcan bu sosyal anlaşmaların ne olduğunu düşünmeye başladılar 
(çocuklardan düşünmelerini ve paylaşmalarını isteyin).” Çocukları söyledikleri 
fikirleri kuklalarla canlandırın. Bütün çocukların fikirlerini söylemelerine fırsat 
verin. Hepsinin fikrine değer verdiğinizi göstermek için hepsinin fikrini 
canlandırın. Çocuklardan masalara geçerek kağıtlar ve artık materyallerden 
kendi kuklalarını oluşturmalarını isteyin. İsteyen çocukların çemberde 
kuklalarını konuşturmaları için cesaretlendirin. 
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Ellerinizi sık sık 20 saniye boyunca 
yıkayın.

Konuşurken sosyal mesafeye dikkat 
edin. 
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Hapşurduğunuzda mendiliniz yoksa 
kolunuzun içini kullanın.

Hapşurduğunuzda kağıt mendil 
kullanın.
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Okulda yapmayı en çok özlediğim şeyler…
İsim:        Tarih:



Hedefler: 

1. Çocuklar duygularını tanımlar ve isimlendirirler. 

2. Başkalarının da kendilerininkine benzer veya farklı duyguları olabileceğini anlarlar.

Okula Dönüş / Deneyim No:2 / Endişeye Gerek Yok Giysisi

Konuya Hazırlık

Öğrenme Deneyimi İçin Malzemeler:  
✴ Kitap: Walter’ın Endişeye Gerek 

Yok Giysisi  
✴ Beyaz kağıt (çocuk sayısı kadar) 
✴ Boya kalemi (her çocuk için ayrı set) 
✴ Karton (2 adet) 
✴ Tahta kalemi  
✴ Duygu kartları 
✴ Rahatlama kartları 

Odak Kavramlar

Odak Sözcükler

✴ Çocukların hastalıkla ilgili sorularına 
net cevaplar vermemiz endişelerini 
azaltmak için çok önemli. Cevaplarınızı 
olabildiğince kısa tutun. Soruları 
devam ederse, onların sorduğu ölçüde 
açıklamaya devam edersiniz. Dürüst 
davranın. Bilmediğiniz şeyleri 
bilmediğinizi söyleyin. Çok normal bir 
durummuş gibi davranmaya çalışmayın. 
Durumun normal olmadığının çocuklar 
da farkındalar. 

Neşeli Dokunuş 

✴ Duygular 
✴ Az / Çok 
✴ Önce /Sonra

✴ Strateji 
✴ Giysi
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1.Giriş

3.Kapanış

4. Tamamlayıcı 
Aktivite

Çocukları sosyal mesafeyi 
koruyacak şekilde çembere alın. 
Halıda birer kişilik boşluk 
bırakarak oturmalarını 
sağlayabilirsiniz. Çocuklarla 
evde kaldıkları sürede neler 
yaşadıkları, neler hissettikleri 
konusunda konuşun. 

Çocukların yaptıkları 
resimleri büyük grupta 
sırayla sunmalarını 
sağlayın. Yapılan 
resimlerden ve rahatlama 
kartlarından sınıf içinde 
bir “rahatlama” köşesi 
oluşturun. 

Çocuklara “Sen endişeli 
olduğunda seni ne rahatlatır?” 
diye sorun ve cevaplarını akıl 
haritasına not edin. Çocukları 
sosyal mesafe kurallarına 
uyarak masalara geçirin. Her 
çocuğun verdiği cevaba ait bir 
resim yapmasını isteyin. 

2.Aktivite

Bu konuşma sırasında aşağıdakine benzer sorular sorabilirsiniz;  
*Evde kaldığınızda neler yaptınız? 
*Bunları yaparken hangi duyguları hissettiniz? 
*Evdeyken en çok özlediğiniz şey neydi? 
*Sizi en çok mutlu eden/kızdıran/üzen/endişelendiren şey neydi? 
*Bu duyguları hissettiğinizde neler yaptınız? 

Çocuklara duyguların yer aldığı kartları gösterin. Bu duygular üzerine konuşun. 
Hareketli bir müzik açın ve çocukların kendi alanlarında dans etmelerini isteyin. 
Müzik durduğunda hangi duygu kartını gösterirseniz çocuklardan o duyguyu 
içeren bir heykel oluşturmalarını isteyin. Çocukların yaptıkları heykellere geri 
bildirimler verin. Örneğin: ”Yasemin’in heykeli galiba çok üzülmüş, ağlayacak gibi 
görünüyor.” vb. “Walter’ın Endişeye Gerek Yok Giysisi” isimli kitabını çocuklara 
sorular sorarak, kitap sırasında canlandırmalar yaparak okuyun. Okurken kitabın 
içindeki duygulara odaklanın. Çocuklara kitabı okurken veya okuduktan sonra 
aşağıdakilere benzer sorular sorabilirsiniz:  

*Siz hangi durumlarda endişeli 
hissedersiniz? 
*Endişeli olduğunuzda nasıl davranırsınız? 
*Endişemizi gidermek için neler yapabiliriz? 
*Walter endişesini gidermek için ne yaptı?  

Çocuklarla kendini rahatlatma kartlarını 
göstererek, endişeli olduklarında nasıl 
rahatlayabilecekleri ile ilgili stratejiler 
paylaşın. Her kartın üzerindeki strateji 
s ı ray la can land ır ıp çocuk lara nas ı l 
hissettirdiği ile ilgili konuşabilirsiniz.  
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Korkmuş Mutlu
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Heyecanlı Şaşkın
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Üzgün Kızgın 
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Endişeli Utanmış
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Endişelendiğinde, sakinleşmek için ne yaparsın? 
İsim:        Tarih:



Rahatlama Stratejisi Kartları
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Hedefler: 

1. Çocuklar duygularını tanımlar ve isimlendirirler. 

2. Duygularını ifade etme biçimlerini yönetirler. 

Okula Dönüş / Deneyim No:3 / Korku Hakkında Bildiğim Her şey

Konuya Hazırlık

Öğrenme Deneyimi İçin Malzemeler:  
✴ Kitap: Korku Hakkında Bildiğim Her 

Şey 
✴ Çalışma sayfası: Beni en çok 

korkutan şeyler 
✴ Poster: Bizi korkutan şeyler  
✴ Boya kalemi (Her çocuk için ayrı 

set) 
✴ Beyaz kağıt (çocuk sayısı kadar) 
✴ Karton (1 adet)  

Odak Kavramlar

Odak Sözcükler

✴ Günlük bir rutini olması, her gün aynı 
şeyleri aynı sırada yapmak çocukları 
güvende hissettirir. Okulunuzun 
koşullarına uygun bir rutin oluşturun. 
Rutinde çocukların fiziksel olarak 
aktif ve pasif oldukları zamanların 
dengeli olmasına özen gösterin. Zaman 
çocuklar için algılaması çok güç olan 
soyut bir kavramdır. Yaptığınız rutini 
somutlaştırmak için görselleştirin. 
Görselleri çocukların göz hizasında bir 
yere asın. Görselleri işaret ederek 
sıradaki çalışmayı bulmalarını sağlayın. 

Neşeli Dokunuş 

✴ Duygular 
✴ Az / Çok

✴ Oyuncak 
✴ Rutin

Bu materyalin tamamı Neşeli Fikirler Bilişim Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.



 

1.Giriş

3.Kapanış

4. Tamamlayıcı 
Aktivite

Çocukları sosyal mesafeyi 
koruyacak şekilde çembere alın. 
Çocuklarla duygu dansını 
değiştirerek yapın Dans edin, 
müzik durduğunda her çocuğun 
farklı duyguda heykel olmasını 
sağlayın. Hangi duyguda 
olduklarını tahmin edin. 

Oylama yaparak veya 
başka bir strateji 
kullanarak sınıfça en çok 
korktukları beş şeyi 
listeleyin.  Bir en çok, 
beş en az korktukları 
olacak şekilde postere 
yerleştirin. 

Her çocuğun “Beni korkutan 
şeyler” resmini yapmasını 
sağlayın. Çembere oturun ve 
çocukların yaptıkları resimleri 
arkadaşlarıyla paylaşmalarını 
isteyin. Her çocuğun duygu ve 
düşüncelerini ifade etmelerine 
fırsat tanıyın. 

2.Aktivite

Çocuklara aşağıdakine benzer sorular sorarak korku hakkında konuşun:  
*Sizi en çok korkutan şey nedir? 
*Korktuğunuzda nasıl davranırsınız? 
*Korkunuzu yenmek için neler yapabilirsiniz?  
*Sizi korkutan şeyler başkalarını da korkutur mu? Neden?  

Çocukların verdikleri cevapları tahtaya yazarak görebilecekleri şekilde not 
edin. “Korku Hakkında Bildiğim Her Şey” kitabını okuyun. Kitabı okurken 
aşağıdakine benzer sorular sorarak çocukların fikrini alın; 

*Kahramanımız burada nasıl hissediyor? 
*Neden böyle hissediyor olabilir? 
*Böyle hissettiğinde nasıl davranıyor? 
*Sen olsan nasıl davranırdın? 
*Şu an onun yanında olsan, ona ne söylemek isterdin?  

Çocukları sosyal mesafeyi koruyarak masalara alın. Masalara çok sayıda artık 
materyal koyun. Her çocuktan korkusunu yenmesini sağlayacak, korktuğu 
zamanlarda ona arkadaşlık edecek bir “Cesaret Oyuncağı” yapmasını isteyin. 
Çocuklar oyuncak yapımını tamamladığında ne yaptıklarını anlatmalarını teşvik 
edin. İsteyen çocukların oyuncaklarını eve götürmesine izin verin.  

Bu materyalin tamamı Neşeli Fikirler Bilişim Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.



 

Bu materyalin tamamı Neşeli Fikirler Bilişim Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Beni en çok korkutan şeyler… 

İsim:        Tarih:



Nasıl Başa Çıkarız? Bizi Korkutan Şeyler 
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Hedefler: 

1. Çocuklar, sağlıklı (örn., öksürürken ağzını kollarıyla kapatma, tuvaletten sonra ellerini yıkama, kendi çatalını                               
kullanma) davranış biçimlerini benimserler. 

2. Yetişkin rehberliğiyle, sınıf tartışmalarına katılır ve grup sorunlarını çözmek için fikirlerini paylaşırlar.

Okula Dönüş / Deneyim No:4 / Sarılmazsam Ne Yaparım?

Konuya Hazırlık

Öğrenme Deneyimi İçin Malzemeler:  
✴ Karton (2 adet) 
✴ Boya kalemi (her çocuk için ayrı set) 
✴ Çalışma sayfası: Sarılmadan sevgimi 

göstermenin yolları 

Odak Kavramlar

Odak Sözcükler

✴ Oyun çocukların zihinleri için adeta 
bir yakıt görevi görür. Beyin 
gelişiminin %90’ı beş yaşına kadar 
tamamlanır. Çocuklar oyun oynayarak 
beyinde yer alan nöronlar arasındaki 
pek çok bağlantıyı güçlendirirler. Bu 
bağlantılar beyin gelişiminin temelini 
oluşturur ve kullanılmadığında zayıflar 
veya kaybolurlar. Bu dönem toplu 
oyunlara çok fazla yer veremesek de 
serbest oyun zamanı programımızda 
çokça yer almalıdır. Çocukları sadece 
masa başı çalışmalara mahkum 
etmeyelim. 

Neşeli Dokunuş 

✴ Uzak / yakın

✴ Sarılmak 
✴ Mesafe

Bu materyalin tamamı Neşeli Fikirler Bilişim Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.



 

1.Giriş

3.Kapanış

4. Tamamlayıcı 
Aktivite

Çocukların ellerine plastik çubuk, 
ritim çubuğu vb. tehlike 
yaratmayacak bir malzeme verin. 
Hareketli bir müzik açın. 
Çocuklardan ellerinde çubuklar 
varken kollarını iki yana açarak 
dans etmelerini isteyin. Oyunun 
amacının arkadaşlarımıza 
dokunmamak olduğunu söyleyin. 

Resmini bitiren çocuğun 
yaptığı resmi 
arkadaşlarına anlatması 
için cesaretlendirin. 
Çocukların yaptıkları 
resimlerden bir sınıf 
posteri oluşturmalarını 
sağlayın. 

Çocukları aralarda birer 
sandalye boşluk kalacak şekilde 
masalara alın. Sarılmadan 
sevgilerini nasıl 
gösterebilecekleri ile ilgili 
fikirlerini resimlemelerini 
isteyin. 

2.Aktivite

Çocukları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çembere alın. Aşağıdakine benzer 
sorular sorarak sarılmak üzerine konuşun;  

*Ne zamanlarda sarılmaya ihtiyaç duyarız?  
*Şu anda kime sarılabiliriz? 
*Sarıldığınızda hangi duyguları hissediyorsunuz / kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz?  
*Sarılmak dışında sizi rahatlatan neler var? 

Sarılalım isimli kitabı okuyun. Kitap çok mutsuz hisseden ve sarılacak birilerini 
arayan bir kaplumbağa ve bir kirpinin hikayesidir. Hikayenin bir tarafı 
kaplumbağanın hikayesi ile başlar. Diğer taraftan okunmaya başladığında da 
kirpinin hikayesini okursunuz. Kirpi ve kaplumbağa ortada buluşur. Kitabı her iki 
taraftan da okuyun ve çocuklara diğer kitaplardan nasıl bir farkı olduğunu 
sorun. Çocuklara “Uzaktan sarılmanın bir yolunu bulabilir miyiz? Nasıl bir şey 
yapabiliriz?” diye sorun. Çocukların verdikleri cevapları not edin ve sırayla 
canlandırın (Örneğin ayak uçlarını birbirine değdirerek selamlaşmak vb.).
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Sarılmak dışında sevgimizi nasıl gösteririz? 
İsim:        Tarih:



Hedefler: 

1. Çocuklar bağımsız yemek yer, giyinir, ellerini yıkar, dişlerini fırçalarlar, peçete kullanır ve tuvalete giderler. 

2. Çocuklar, sağlıklı (örn., öksürürken ağzını kollarıyla kapatma, tuvaletten sonra ellerini yıkama, kendi çatalını kullanma)                   
davranış biçimlerini benimserler.

Okula Dönüş / Deneyim No:5 / Kirlenen Elma

Konuya Hazırlık

Öğrenme Deneyimi İçin Malzemeler:  
✴ Elma (çocuk sayısı kadar) 
✴ Kavanoz (küçük boy / çocuk sayısı 

kadar) 
✴ Şarkı: El Yıkama (Link Kaynakça’da) 
✴ Poster: Ellerimizi ne zaman 

yıkamalıyız?  
✴ Çalışma sayfası: Deney sonucunu 

tahmin et! (çocuk sayısı kadar)  

Odak Kavramlar

Odak Sözcükler

✴ Sağlıklı olmanın önemli bir parçası da 
hareket etmek. Uzun süredir açık 
havaya çıkamayan çocukların hareket 
ihtiyaçları her zamankinden daha 
fazla. Peki bu ihtiyacı karşılamak için 
neler yapabiliriz? Günlük rutininize 
mutlaka olabildiğince çok dans, spor 
vb. hareketli saat ekleyin. Açık 
havada hikaye zamanı yapın. Hava el 
verdiği sürece bütün çalışmaları okul 
bahçesine taşıyın.

Neşeli Dokunuş 

✴ Hızlı / yavaş 
✴ Önce / sonra

✴ Hijyen 
✴ Temizlik 
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1.Giriş

3.Kapanış

4. Tamamlayıcı 
Aktivite

Çocukları sosyal mesafeyi 
koruyacak şekilde çembere alın. 
Elleri yıkamanın bu dönem 
sağlığımızı korumak için neden 
önemli olduğunu sorun. Bütün 
çocukların kendini ifade etmesine 
fırsat tanıyın. Çocuklardan gelen 
bütün cevapları kabul edin. 

El şablonlarını boyayarak 
kirli eller oluşturmalarını 
isteyin. Kirli elleri ve 
Atakan & Sema 
posterlerini okulun çeşitli 
yerlerine asarak 
çocukların el yıkamayı 
hatırlamalarını sağlayın.

Çocuklara “Ellerimizi ne zaman 
yıkamalıyız?” diye sorun. 
Cevaplarını not edin. El yıkama 
posterini inceleyin ve sınıfta 
çocukların göz hizasında bir 
duvara asın. Çocuklar ellerinin 
etrafından çizip keserek el 
şablonu oluştursunlar. 

2.Aktivite

Açev’in hazırladığı el yıkama şarkısını çocuklarla birlikte dinleyin. Şarkının 
sözlerini canlandırarak dans edin. El yıkarken nelere dikkat etmemiz 
gerektiğini konuşun. Yirmi saniye boyunca el yıkamanın öneminin vurgulayın. 
Zaman çocuklar için soyut bir kavram olduğu için şarkıları kullanarak bir 
somutlaştırma yapın. Çocukların sevdiği ve söylemesi yaklaşık yirmi saniye 
süren (ABCD alfabe şarkısı vb.) bir şarkı seçin. Çocuklardan ellerini yıkarken bu 
şarkıyı söylemelerini ve şarkı bitene kadar el yıkamaya devam etmelerini 
isteyin. Çocuklara bir elma ve kavanozu gösterin. Çocukların bu malzemeleri 
kullanarak nasıl bir çalışma yapacağınızı tahmin etmelerini isteyin. Ardından 
çocuklara elma deneyini anlatın. Her çocuğun önüne bir elmanın iki yarısını 
koyun. Birinci yarısını eldivenleri ile ve olabildiğince elmanın kesik yerine 
dokunmadan kavanoza koymalarını isteyin. İkinci yarısını kirli elleriyle (örneğin 
bahçeden geldikten sonra) olabildiğince çok dokunarak kavanoza 
yerleştirmelerini söyleyin. Bu deneyin sonucunda ne olacağını tahmin etmelerini 
isteyin. Çocukları, cevaplarını resimlemeleri için masalara alın. Resimlerini 
tamamladıklarında yaptıkları çalışmayı sunmalarına teşvik edin. Atakan ve 
Sema’yı tanıştırın. İkisinin de çok unutkan olduğunu, bu yüzden onları 
gördüğümüzde ellerini yıkamayı hatırlatmamız gerektiğini söyleyin. Kuklaları 
kullanarak birlikte bir hikaye oluşturun. 
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Ellerimizi Ne Zaman Yıkamalıyız?

OKUL

Yemekten önce ve sonra

Tuvaletten sonra
Bahçeden sonra

Hayvanları sevdiğimizde

Hapşurduğumuzda

Okula geldiğimizde
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Sence bu deneyin sonucunda ne olacak? 

İsim:        Tarih:



Unutkan Atakan ve Unutkan Sema
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