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GİRİŞ  

ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİLERİ  

Algoritmik düşünme becerileri bir problemin veya bir sürecin fark edilmesi, problem çözümü, bir sürecin 

anlaşılması ve takip edilmesi daha kolay olan küçük adımlara ayrılması, süreç adımlarının ulaşılması istenen 

hedeflere uygun olarak planlanması, belirlenen adımların takip edilmesi ve süreçteki gereksiz ve işe yaramayan 

adımların değerlendirilmesi gibi becerileri içermektedir. Bu beceriler günlük aktivitelerimizi daha iyi planlamamızı, 

doğru çalışmayan uygulamalarımızı hızlıca fark etmeyi ve yaptığımız şeyi daha etkin olarak yapmak için 

değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmemizi sağlar.  

DEVELOPMENT & LEARNING AREAS  

Okulöncesi eğitimi, birçok insanın eğitim hayatının ilk adımıdır. Teknolojinin yaşam şeklimizi domine ettiği günümüz 

dünyasında meslekler daha dijital bağlamlarda ele alınmakta ve her geçen gün meslekler daha da 

dijitalleştirilmektedir. Bu, eğitimin çağdaş uygulamalara yetişmesi ve öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlaması 

gerektiği anlamına gelir. Bu durum, eğitim hayatının en başından itibaren, gelecek nesillerin yeni ortaya çıkan 

mesleklere daha hızlı uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. ALGOLITTLE, geleceğin meslekleri için gerekli becerilere 

sahip olmak için sayısal düşünmenin bir parçası olarak algoritmik düşünmeyi geliştirmenin bir zorunluluk olduğu 

gerçeğine dikkat çekiyor. 

Algoritmik düşünme becerileri, okul öncesi eğitimin farklı gelişim ve öğrenme alanlarına entegre edilebilir. Bunlar 

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

1- Bilişsel Gelişim 

a- Matematik ve Mantık Yürütme 

b- Bilim ve Doğa 

2- Dil Gelişimi 

a- Ana Dil Gelişimi 

b- İlk Yabancı Dil Gelişimi 

3- Sosyal & Duygusal Gelişim 

a- Sosyal & Duygusal Öğrenme 

b- Sosyal Yaşam Becerileri 

4- Motor Gelişim 

a- Spor & Oyun 

b- Resim & El Sanatları 

c- Müzik & Dans 

5- Öz Bakım Becerileri Gelişimi 

a- Sağlık 

b- Günlük Yaşam Becerileri 

Bu etkinlik kitabı, 16 / 17 / 30-01-2021 tarihlerinde Türkiye'de İzmir Demokrasi Üniversitesi ve EduCloud proje ekibi 

üyeleri tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi atölye çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir. Derlenen etkinlikler 

çoğunlukla atölyelere katılan okul öncesi ve BİT öğretmenleri tarafından sunulmuştur. Elde edilen verilerden diğer 

etkinliklerin de geliştirilmesi planlanmaktadır. Sağlanan faaliyetler ve ekler ücretsizdir, tüm görseller 

www.pexels.com ve www.pixabay.com dan elde edilmiştir ve faaliyetler CC BY SA altında lisanslanmıştır. Lisans için 

bakınız:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  

http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve  
Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. 
 

1- BİLİŞSEL GELİŞİM  

A- MATEMATİK VE MANTIK YÜRÜTME  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Elma Yiyelim mi? 

Amaçlar: Problem Çözme, Planlama, Uygulama, Sonuçları Değerlendirme  

Hazırlık: Etkinlik için elmaları veya başka bir meyveyi hazır edin, (Gerçek meyve yerine oyuncak meyve 

veya resim kartları da kullanılabilir.)  

Süreç/Yönergeler: 

- Bu etkinlik yuvarlak halka zamanı için uygun bir etkinliktir.   

- Sınıfa elma veya başka bir meyveden öğrenci sayısı kadar getirin. 

- Çocuklara okula gelirken annenizin bahçesindeki ağaçta o getirdiğiniz meyveden gördüğünüzü 

anlatın. O meyveyi yemek istediniz fakat bir türlü erişemediniz. Ve bir çözüm yolu buldunuz.   

- Çocukların sizin çözümünüzü tahmin etmelerini isteyin.  

- Çocukların konuşmasına izin verin. (Problem çözme becerilerindeki gelişimi takip edebilmek için 

mümkünse bazı notlar da alabilirsiniz.)  

- Bu esnada çözümünüzün ne olduğunu çocuklara söylemeyin.  

- Erişmenin zor olacağı bir yere bir meyve koyun ve konuşma etkinliğini bir drama etkinliğine 

dönüştürün.  

- Çocukların meyveyi alabilmek için geliştirdikleri çözümleri uygulamalarına izin verin (Belli bir sıra 

gözeterek)  

- Deneyip sonuçları görmelerine izin verin. Bu sırada çözümü nasıl oluşturduklarını, nasıl 

planladıklarını ve nasıl hayata geçirdiklerini gözlemleyin. Bunlar olurken herhangi bir kaza 

olmaması için çocukların güvende olduklarından emin olun.  

- Sonrasında çocuklarla birlikte tekrar oturun ve çözüm yolları hakkında konuşun. Hangi çözüm 

yolunun en iyisi olduğunu sorun ve cevapları dinleyin.   

- En çok beğenilen çözümü ele alın ve basamaklarını birlikte konuşun. Çocukların adım adım 

basamakları anlatmalarını isteyin.   

- Etkinlik sonunda meyveleri birlikte yiyin. Son olarak kendi çözümünüzü anlatın.  

 

2- Etkinlik Adı: İki sayısı 

Amaçlar: İki sayısının pekiştirilmesi, oyun adımlarının izlenmesi 

Hazırlık: Puzzle Ek 7 (Sayı 2), sınıf eşyaları 

Süreç/Yönergeler: 

- Bu oyunu her seferinde iki çocuk oynar.  

- Oyun 4 adımdan (algoritma) oluşmaktadır.  

1- Engellerin üzerinden atlamak 

2- Renkli yolların üzerinde yürümek 

3- Nesneleri ikişerli gruplamak 

4- Puzzle tamamlamak ve 2 sayısını bulmak  

- Çocuklar aktiviteleri sırasıyla tamamlar ve ilk bitiren çocuk kazanır.  

- Bütün çocuklar bu oyunu oynayana kadar etkinliğe devam edin.   

- Önemli: Geride kalan çocukları motive etmeye devam edin ve her oyundan sonra bu çocuklarla 

ilgilenin.  
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1- BİLİŞSEL GELİŞİM  

B- BİLİM & DOĞA  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Bakın biz ne bulduk! 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme 

Hazırlık: Doğada bulunabilen bazı nesnelerin küçük resimlerini hazırlayın, bu resimleri kese kağıtlarının 

üzerine belli sıralarla yapıştırın, kese kağıtlarının sayısının öğrencilerin sayısı kadar olmasına özen gösterin.  

Süreç/Yönergeler: 

- Her çocuğa bir kese kâğıdı verin.  

- Anaokulunun bahçesine birlikte çıkın.  

- Çocuklardan kese kağıtlarının üzerinde gördükleri nesneleri bahçede arayıp bulmalarını ve kese 

kağıtlarının içine koymalarını isteyin.   

- Sorular sorarak nesneleri nasıl bulmayı planladıklarını çocuklardan öğrenin. (Mesela önce hangi 

alanlara bakmak istiyorlar, neden o alanlara öncelik veriyorlar, vb.)  

- Çocukların bahçeye dağılıp nesneleri aramalarına izin verin. 

- Aranan nesnelerin bulunması süreci bittikten sonra sınıfa geçin.  

- Çocukların nesneleri kese kağıtlarından çıkarmalarını ve resimlerin sırasına göre sıralamalarını 

isteyin.  

- Sıralamaları çocuklarla birlikte kontrol edin.  

 

2- Etkinlik Adı: Mini Mini ekmek! 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme 

Hazırlık: Un, Su, Maya, Tuz, Kaseler, Bardaklar, Kaşıklar, Şişeler, Mutfak Önlükleri  

Süreç/Yönergeler: 

- Ekmek hazırlama sürecin çocuklardan sizi takip etmelerini isteyin.  

- Kâseye biraz un alın ve ortasını havuz gibi açın.  

- Havuza biraz su koyun ve içine biraz hazır maya ekleyin.  

- Bir tutam tuz ekleyin.  

- Malzemeleri karıştırın.  

- Çocukların sizi takip edip aynısını yapmalarını sağlayın.  

- Hamuru yoğurun.  

- Çocukların da hamuru yoğurmaları için bekleyin.  

- Hamurları bir müddet bekletin.  

- Bu esnada bir şarkı açın ve müzik eşliğinde sınıftaki malzemeleri toplayıp kaldırın. Kendi 

kıyafetlerinizi de temizleyin.   

- Hamur kabarınca tepsilere küçük hamur parçaları koymaya başlayın. Sonrasında tepsileri sırayla 

(biri pişince diğerini) fırına yerleştirin ve pişirin.    

- Güvenliği sağlayın ve çocukların sıcakken fırına dokunmalarına izin vermeyin.  

- Ekmekler pişerken çocuklardan resim çizmelerini ve ekmek yapma sürecini sırasıyla 

resimlemelerini isteyin.  

- Resim çizimleri bittikten sonra ekmek yapım sürecini hep birlikte gözden geçirin.  

- Son olarak birlikte pişirdiğiniz ekmekleri afiyetle yiyin.  
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3- Etkinlik Adı: Doğada 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Seçme, Değerlendirme 

Hazırlık: Bahçede yere 4 kare şekli çizin. Karelerin üzerine doğada bulunan nesnelerden (yaprak, sopa, taş, 

kum, çiçek, vb.) yerleştirin. 

Süreç/Yönergeler: 

- Bu oyun etkinliğini anaokulu bahçesinde gerçekleştirin.  

- Çocuklar verilen görevleri sırasıyla yerine getirerek bir sonraki adıma geçerler.  

- Birinci adıma çocuklarla birlikte karar verin.  

- Onlara sizde bulunan doğa nesnelerini gösterin ve nesneleri oylamalarını isteyin.  

- En çok oy alan ve ilk olarak seçilen doğa nesnesi ile oyuna başlayın. 

- Toplamda örneğin 7 adet o nesneden bulmalarını isteyin, (her öğrenci 7 tane bulmalı) ve etkinliği 

başlatın.  

- 7 doğa nesnesi bulunduğunda bunları birinci karenin üzerine bırakmalarını isteyin.  

- Her çocuğun 7 adet bulduğundan emin olun. 

- Bir sonraki adıma geçin ve birlikte başka bir nesne belirleyip belli bir sayıda o nesneden 

bulmalarını isteyin. Ve bu şekilde 4 karenin üzerine birçok nesne toplanmış olur.  

- Oyunun sonunda çocuklarla nesneleri nasıl buldukları, ararken başka hangi nesneleri gördükleri, 

aramak için daha çok tercih ettikleri alanlar hakkında konuşun.  

- Toplanan nesneleri bir sanat etkinliğinde kullanarak bu etkinliği genişletebilirsiniz. 

 

4- Etkinlik Adı: Renkli Yollar 

Amaçlar: Bir sürecin adımlarını takip etmek 

Hazırlık: Ek 5’te gösterilen şekillerdeki gibi renkli elektrik bantları ile yere yollar çizin. Ek 5’te gösterildiği 

şekilde sulu boya ile bardaklara renkli sular hazırlayın.  

Süreç/Yönergeler: 

- Çocuklarla farklı renkleri karıştırdığımız zaman ne olduğunu konuşun. Onların yorumlarını dikkatle 

dinleyin.  

- Bir çocuktan bardaklarda bulunan sarı ve mavi suyu bir bardakta birleştirmesini isteyin.  

- Hangi rengin ortaya çıktığını sorun ve cevabı alın.  

- Yeşil yolu bulmasını isteyin.  

- Çocuktan yeşil yolu takip ederek ilerlemesini ve yolun sonundaki kutudan yeşil bir oyuncak/eşya 

alıp gelmesini isteyin.  

- Bütün çocuklar etkinlikte yer alana kadar oyuna devam edin.  

 

5- Etkinlik Adı: Sırala, sırala! 

Amaçlar: Ek 1, Ek 2, Ek 3  

Hazırlık: Ek 1 ve Ek 3’teki resimleri kesip çıkarın.  

Süreç/Yönergeler: 

- Uyarı: Çocuklar fasulyenin yaşam döngüsü ile ilgili ön bilgiye sahip olmalıdır. Dolayısıyla bu 

etkinliği uygulamadan önce çocuklarla bir fasulye deneyi yapabilirsiniz. Fasulyeyi pamuk içine 

koyup su vererek ve güneş almasını sağlayarak büyüme sürecini gözlemlemelerini 

sağlayabilirsiniz. Fasulye tohumlarının düzenli aralıklarla sulanması döngüsel algoritmaya bir 

örnektir.  

- Ek 1’i çocuk sayısı kadar çoğaltıp dağıtın. Çocuklardan resimleri kesmelerini isteyin. Eğer bunun 

için yeterince vakit yoksa, siz daha önce resimleri kesip hazırlayabilirsiniz.   

- Çocuklardan fasulyenin büyüme evrelerini sıralamalarını isteyin. 
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- Bir müddet etkinliği yapmalarına izin verin ve onları gözlemleyin.  

- Sonrasında sıralamaları birlikte gözden geçirin.  

- Çocuklardan Ek 2’deki boş kutuların içine fasulyenin yaşam döngüsünü çizmelerini isteyin.  

- Etkinliği Ek 3 ile devam ettirebilirsiniz.  

- Ek 3’teki etkinlik bir altıgenin tamamlanması ve renklerin tekrarı üzerine kurgulanmıştır.  

2- DİL GELİŞİMİ  

A- ANA DİL  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Komşu Ahtapotlar 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme 

Hazırlık: Kodlama halısı, ok işaretleri, oyuncak ahtapotlar (Eğer elinizde yoksa başka bir hayvan oyuncağı 

kullanın.) oyuncak ahtapotları kodlama halısının üzerinde yan yana yerleştirin.  

Süreç/Yönergeler: 

- Elinizde oyuncak ahtapotu tutarak veya başka bir kukla ile çocuklara şu hikâyeyi anlatın.  

- Bir zamanlar iki ahtapot varmış. (Kodlama halısının üzerindeki oyuncakları gösterin) Bu ahtapotlar 

birbirilerine komşu olarak yaşıyorlarmış. Bir gün, komşulardan biri (örneğin; mavi ahtapot) yalnız 

başına yürüyüşe çıkmış ve kaybolmuş. Biz şimdi diğer komşuya (örneğin; kırmızı ahtapota) 

arkadaşını bulması için yardım edelim.  

- Çocuklara mavi ahtapotun nereye gitmiş olabileceğini sorun. Çocukların mavi ahtapotu yerinden 

alıp onu yürüyüşe çıkarmasını ve bir karenin üzerinde bırakıp kaybolduğu noktayı belirlemelerini 

isteyin.  

- Sonrasında çocuklar ok işaretlerini kullanıp mavi ahtapota ulaştıran rotayı kodlayacaklar. 

Çocuklardan biri kırmızı ahtapotu alıp rotayı takip ederek mavi ahtapotun yanına götürecek.  

- Diğer çocuklar rotayı kodlama halısının üzerindeki çocukla birlikte takip edecekler ve doğru yol 

alıp almadığını kontrol edecekler.  

- Diğer çocuklarla aynı etkinliğe devam edin ve her seferinde mavi ahtapotun yerini değiştirin. 

Ayrıca komşu oyuncak hayvanları değiştirerek de etkinliğe devam edebilirsiniz.   

 

2- Etkinlik Adı: Kendi yolunu kendin çiz! 

Amaçlar: Hedeflere göre süreç adımlarını seçmek ve planlamak  

Hazırlık: Kodlama halısı, köpük kâğıt (Eva), sınıf oyuncakları  

Süreç/Yönergeler: 

- Çocuklarla birlikte kodlama halısının etrafında oturun.  

- Kodlama halısının ortasındaki bir karenin üzerine bir oyuncak (ör. kedi) bırakın.  

- Başka bir karenin üzerine bir oyuncak bebek (Adı örneğin Demet olsun) bırakın.  

- Çocuklara Demet’in kediyi çok özlediğini ve onun yanına en kısa yoldan ve hemen gitmek 

istediğini söyleyin.   

- Çocuklara Eva köpük kağıtlarından kesilmiş kare şekilleri verin ve iki oyuncağı birbirine bağlayan 

en kısa yolu oluşturmalarını isteyin.  

- Sonrasında Demet’i çizilen yol üzerinde yürüterek kediye ulaştırmalarını isteyin. 

- İkinci aşamada kedi ve Demet’i eski yerlerine yerleştirin. Bu sefer kedinin çok aç olduğunu ve 

Demet’in kedinin yanına giderken önce markete uğrayıp süt alması gerektiğini söyleyin.   
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- Halının başka bir yerine bir market maketi (oyuncak ev vb.) yerleştirin.  

- Çocukların köpük kağıtları kullanarak yeni bir yol oluşturmalarını isteyin.  

- Bu şekilde daha fazla hikâye üretebilir ve çocukların verilen hedeflere göre yeni rotalar çizmelerini 

sağlayabilirsiniz.  

 

3- Etkinlik Adı: Haydi kediyi bulalım! 

Amaçlar: Planlama, Adımları Belirleme, Adımları Takip Etme, Değerlendirme  

Hazırlık: Akıllı Tahta, Scratch-Junior 

Süreç/Yönergeler: 

- Scratch Jr üzerinde başı ve sonu olan bir kodlama oyunu tasarlayın. Bu oyun alanında okulun 

bölümleri yer alsın.  

- Kukla olarak bir oyuncak kedi kullanın ve “Benim kedim okulun içini merak etmiş.” Deyin ve “Siz 

de merak ediyor musunuz?” diye sorun.  

- Cevapları alın.  

- Sonrasında bir tur düzenleyin ve çocukları okulun değişik bölümlerine götürüp gezdirin. 

- Tur sonrası sınıfa geçin ve “A kedicik kaybolmuş, nerede acaba?” diye sorun.  

- Akıllı tahtayı açın ve oyunu başlatın.  

- Çocuklara kedinin nerede olduğunu sorun. Bütün çocukların akıllı tahtadaki kediyi gördüklerinden 

emin olun.  

- Bir çocuğu tahtaya çağırın ve diğer çocukların bu çocuğa yönerge vererek onu yönlendirmelerini 

isteyin. Tahtadaki çocuğun yönergeleri izleyerek kediye ulaşmasına izin verin.  

- Kedi bulunduğunda çocuklara kediye ulaşmak için başka yollar da denenip denemeyeceğini sorun.  

- Bulunan diğer yollardan tekrar tekrar kediye ulaşın.  

 

4- Etkinlik Adı: Kırmızı Başlıklı Kız 

Amaçlar: Planlama, Adımları Belirleme, Adımları Takip Etmek, Değerlendirme  

Hazırlık: Ek 8, Kırmızı Başlıklı Kız Hikâye Kitabı  

Süreç/Yönergeler: 

- Çocuklara kırmızı başlıklı kız hikayesini anlatın veya okuyun. 

- Ek 8 isimli çalışma kağıdını her iki çocuğa bir adet olacak şekilde dağıtın.  

- Çocuklar bu oyunu çiftler halinde oynayacaklar.  

- Çocuklardan resimleri kesmelerini isteyin.  

- Kodlama alanına resimleri gelişigüzel yerleştirmelerini isteyin.  

- Çocuklardan biri yönerge verecek ve diğeri de kırmızı başlıklı kızı büyükannesinin evine götürecek.  

- Çocuklar isterlerse diğer masal karakterlerini de oyuna dahil edebilirler.  

- Oyun sonrası çocuklardan oyunu nasıl oynadıklarını anlatmalarını isteyin. 

2- DİL GELİŞİMİ  

B- İLK YABANCI DİL  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Aç Tırtıl 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme  

Hazırlık: Hikâye kartları (aç tırtıl) Ek 6, yiyecek resimlerini kesin ve etkinlik için hazır edin.  
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Süreç/Yönergeler: 

- Hikâye kartlarını kullanarak veya sadece anlatım yolu ile aç tırtıl hikayesini anlatın.  

- Her çocuğa kopyalayıp çoğalttığınız Ek 6’yı dağıtın.  

- Çocuklardan yiyecek resimlerini kesip çıkarmalarını isteyin. Bunun için zaman az ise resimleri 

etkinlik öncesi kesip hazır edin.  

- Çocuklardan yiyecek resimlerini kodlama alanına yerleştirmelerini isteyin. Sonrasında hikayedeki 

sırayı takip ederek tırtılın yediği yiyecekleri sırayla toplamalarını isteyin.  

- Çocuklar için bütün yiyecekleri sırayla hatırlamak zor olacağından her seferinde dört yiyecek ile 

etkinliğe devam edebilirsiniz.  

- İsterseniz başka yiyecek resimleri ile etkinliği uzatabilir ve tırtılın hikâyeden sonra da birçok şey 

yediğini söyleyebilirsiniz.  

3- SOSYAL & DUYGUSAL GELİŞİM  

A- SOSYAL & DUYGUSAL ÖĞRENME  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Kızgın, Mutlu, Üzgün 

Amaçlar: Bir Sürecin Adımlarını Takip Etmek, Değerlendirme 

Hazırlık: Ek 4, Pastel boyalar, Lego parçaları, oyuncak ayı 

Süreç/Yönergeler: 

- Çocuklardan kızgın birini taklit etmelerini isteyin.  

- Siz de jestlerinizi kullanın ve yüzünüze kızgın bir ifade verin.  

- Aynı etkinliği mutlu ve üzgün duygu durumları ile tekrar edin.  

- Bu 3 duygu durumunu rastgele jestlerinizi kullanarak gösterin ve çocuklardan tahmin etmelerini 

isteyin.  

- Çocuklardan birinin bu duygu durumlarını göstermesini ve diğerlerinin de tahmin etmelerini 

isteyin.  

- Sonrasında Ek 4’ü dağıtın.  

- Çocuklardan bir duygu durumunu seçmelerini ve o duygu durumunun resmini takip ederek 

ilerlemelerini isteyin.  

- Her çocuk kodlama alanının sonunda ulaştıkları nesneyi bulmak için odanın diğer ucundaki kutuya 

doğru gider ve almaları gereken nesneyi bulurlar.  

- Etkinliğin sonunda birlikte etkinliği değerlendirin.  

3- SOSYAL & DUYGUSAL GELİŞİM  

B- SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ  

           ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Haydi Alışveriş Yapalım! 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme  

Hazırlık: Masalar tezgâh olarak kullanılabilir, bakkal ürünlerinin resimlerini veya kendilerini hazırlayın,   

Süreç/Yönergeler: 

- Çocuklar satın almak istedikleri şeylerin bir listesini yaparlar.  
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- Listelerde bakkal ürünlerinin resimleri bulunmalı.  

- Bir çocuğu satıcı olarak belirleyin.  

- Diğer çocuklar sırayla bakkala giderler ve ürünleri birer birer satın alırlar.  

- Çocukların ürünleri belli bir sıra ile almalarını sağlayın. Bunun için çocuklardan her seferinde 

aldıkları ürünün resmini küçük bir kutuya bırakmalarını isteyebilirsiniz.  

- Çocuklarla birlikte listedeki her şeyi alıp almadıklarını kontrol edin.  

4- MOTOR GELİŞİM 

A- SPOR & OYUN 

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Beni Yolun Diğer Ucuna Götür. 

Amaçlar: Planlama, Adımlara Karar Verme, Seçme, Değerlendirme, (Engelli Kişilere Karşı Empati Kurma)  

Hazırlık: Kodlama halısı, büyük boy sınıf eşyaları, göz bağı  

Süreç/Yönergeler: 

- Bu oyun her seferinde iki çocuk ile oynanır.  

- Çocuklardan birinden kodlama halısının üzerine on adet sınıf eşyasını rastgele karelere gelecek 

şekilde yerleştirmesini isteyin.  

- Diğer çocuk bu esnada gözleri bağlı şekilde bekler ve arkadaşının eşyaları nereye koyduğunu 

görmez.  

- Yönlendirme yapacak olan çocuktan gözleri bağlı olan arkadaşını kodlama halısının diğer tarafına 

nasıl götüreceğini düşünmesini ve bir plan yapmasını isteyin.  

- Sonrasında yönlendiren çocuk adımları söyler ve gözleri bağlı olan çocuk da hareket eder. (Burada 

çocukların sağ ve sol kavramlarını bildiklerinden emin olun.) Bu esnada yönlendiren çocuk gözleri 

bağlı olan çocuğun arada serpiştirilmiş eşyalara dokunmadan ilerlemesini sağlamalıdır.  

- Yönlendirme yapan çocuğun bu süreçte mantık yürütme becerilerini devreye sokması beklenir. 

Gidilebilecek değişik yolları fark etmeli ve kendisine en uygun olan güzergahı seçmelidir.  

- Etkinlikten sonra verilen direktif/yönergelerin doğru olup olmadığı üzerinde konuşun.  

 

2- Etkinlik Adı: Engelleri Aşıyoruz! 

Amaçlar: Problem çözme 

Hazırlık: Sınıf eşyaları engeller olacak.  

Süreç/Yönergeler: 

-  

- Çocuklara bir kuşun yaralandığını ve onların yardımına ihtiyacı olduğunu gösteren bir hikâye 

anlatın. Çocuklara kuşa yardım edebilmek için bazı engelleri aşmaları gerektiğini söyleyin.  

- Yaralı kuş olarak kullanacağınız oyuncak bir kuşu çocuklara gösterin ve onu sınıfın bir yerine 

yerleştirin.  

- Çocuklarla kuş arasına bir masa yerleştirin.  

- Çocuklara kuşa ulaşmak için bu masa engelini nasıl aşacaklarını sorun ve cevapları alın.  

- Çocukların bir problemin birden fazla çözümü olabileceğini fark etmelerini sağlayın.  

- Çocuklardan önerdikleri çözüm önerilerini uygulamalarını isteyin bu sırada güvenlik konularına 

dikkat edin.  

- Engel teşkil eden nesneyi değiştirin ve oyunu tekrar edin.  
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3- Etkinlik Adı: Koş oyuncakları getir! 

Amaçlar: Planlama, Adımları Takip Etme, Değerlendirme  

Hazırlık: Farklı renklerde (sarı, kırmızı, mavi) 3 sınıf eşyası  

Süreç/Yönergeler: 

- Farlı öğrenme merkezlerine belirlediğiniz 3 sınıf eşyasını ayrı ayrı yerleştirin.  

- Bir çocuktan kırmızı, sarı ve mavi nesneleri sırasıyla getirmesini isteyin.  

- Çocuğun nesneleri sırasıyla bulup getirmesine izin verin.  

- Çocuklara nesneleri tekrar eski yerlerine kimin koymak istediğini sorun ve gönüllülerden birine 

nesneleri geri koyması için bu nesneleri verin.  

- Oyunu tekrar edin, nesnelerin getirilme sırasını değiştirebilirsiniz veya nesneleri öğrenme 

merkezlerine farklı olarak yerleştirebilirsiniz.  

- Dilerseniz oyuna bir renk daha ekleyebilir veya bir renk çıkararak devam edebilirsiniz.  

- En sonunda çocuklarla etkinlik üzerinde konuşun ve en çok neyin onları eğlendirdiğini sorun ve 

cevaplarını dinleyin.  

 

4- Etkinlik Adı: Tavşanı Havuca Götür. 

Amaçlar: Planlama, Adımları Takip Etme, Değerlendirme  

Hazırlık: Kodlama Halısı, bir kutu havuç  

Süreç/Yönergeler: 

- Kodlama kutusunun üzerindeki karelerden birine bir kutu havucu yerleştirin.  

- Çocukların yarısı tavşanı taklit edecekler ve diğer yarısı da yönerge verecekler.  

- Çocuklara tavşanların çok aç olduklarını söyleyin.  

- Her seferinde iki çocuk kodlama halısında bu oyunu oynar ve yönerge veren çocuk, hoplayarak 

ilerleyen ve tavşan taklidi yapan çocuğu havuçlara ulaştırır.  

- Her ikili oynarken tavşan taklidi yapan çocuk halının farklı bir yerinden oyuna başlar.  

- Tavşan zıplarken, yönerge veren çocuk bir adım ileri zıpla, sağa dön, iki adım ileri zıpla gibi 

yönergeler verir.  

- İsterseniz her seferinde kutuya ulaşabilen tavşana ve yönerge veren çocuğa bir havuç alıp 

yiyebileceklerini söyleyebilir ve onları ödüllendirebilirsiniz.  

- Bütün çocuklar oyunda rol alana kadar oyuna devam edin.  

4- MOTOR GELİŞİM 

B- RESİM  & EL SANATLARI  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Yüzümüzde Ne Var? 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme  

Hazırlık: Renkli Köpük Kağıtlar (Eva), makaslar, köpük kağıtlardan göz, burun, ağız, kulak, saç, kaş ve yüz 

(daire, oval şekiller) kesip çıkarın.  

Süreç/Yönergeler: 

- Yüzün bölümleri ile ilgili bir şarkı dinleyin.  

- Şarkı sırasında çocukların yüzlerinin bölümlerini göstermelerini isteyin.  

- Daire şekillerini sınıfta halının üzerine bırakın.  

- Çocuklardan göz, burun, kulak, vb. yüz bölümlerini yuvarlakların üzerine yerleştirmelerini isteyin.  
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- Sıralamalar rastgele olabilir.  

- İsterseniz sürece dahil olup, yüzün bölümlerini yanlış yerlere koyup çocukların dikkatlerini 

ölçebilirsiniz.  

- Çocuklara birer köpük kâğıt verin ve kendilerinin yüz bölümlerini kesmelerini isteyin. (Eğer düzgün 

kesemeyeceklerini düşünüyorsanız, kağıtların üzerine şekilleri çizebilirsiniz.) 

- Çocuklardan kendi kestikleri şekilleri daire şekillerinin üzerine yerleştirmelerini isteyin. İsterseniz 

yapıştırmalarını da isteyebilirsiniz.  

- Beraber yüzleri inceleyin.  

- En ciddi, en komik, en mutlu, en üzgün yüzleri bulun.  

- İsterseniz öğrencilerin bu el sanatlarını panoda sergileyebilirsiniz.  

 

2- Etkinlik Adı: Haydi Mandala Yapalım! 

Amaçlar: Döngüsel Algoritmaların Uygulanması 

Hazırlık: Taş, Yaprak gibi doğal nesneler, yapıştırıcı veya önceden hazırlanmış basit mandala 

Süreç/Yönergeler: 

- Anaokulu bahçesinde çocuklarla birlikte dolaşın ve bazı taşlar veya yapraklar toplayın.  

- Sonrasında sınıfa geçin ve birlikte oturun.  

- Çocuklara mandala örnekleri gösterin ve dikkatlice incelemelerini isteyin.  

- Bahçeden topladıkları nesnelerle bir mandala yapabileceklerini söyleyin.  

- Birlikte bazı şekilleri tekrar ederek mandalalar oluşturun.  

- Süreçte yardıma ihtiyacı olanlara yardım edin.  

- İsterseniz önceden hazırlanmış basit bir mandalayı da boyamalarını isteyebilirsiniz.  

- Tekrarlayan hareketler, tekrarlayan renk döngüleri döngüsel algoritma örnekleridir.  

4- MOTOR GELİŞİM 

C- MÜZİK  & DANS 

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Hepsini Mandalla! 

Amaçlar: Döngüsel Algoritmaların Uygulanması 

Hazırlık: Kâğıt (köpük) tabaklar, mandallar, tahta kalemleri veya pastel boya kalemleri 

Süreç/Yönergeler: 

- Her bir çocuğa bir kâğıt tabak ve 10 mandal verin. Bu mandalların 5’i kırmızı ve 5’i de yeşil olsun. 

Renkler değiştirilebilir.  

- Çocuklardan kâğıt tabağa bir kırmızı ve bir yeşil mandal takmalarını ve bunu sıra ile aynı şekilde 

sürdürmelerini isteyin.  

- Müzik açın ve aynı zamanda eğlenmelerini sağlayın. 

- Çocukların etkinliği yapmak için müzik bitene kadar zamanları olacak.  

- Müzikle birlikte etkinliğin sürmesi için çocukları serbest bırakın ve gözlemleyin.  

- Son olarak örüntüleri çocuklarla birlikte kontrol edin.  

- Etkinliği farklı renk kombinasyonları ile devam ettirebilirsiniz.  

 

2- Etkinlik Adı: Robot dansı 

Amaçlar: Döngüsel Algoritmaların Uygulanması 
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Hazırlık: Ok işaretleri 

Süreç/Yönergeler: 

- Aşağıda verilen sözleri basit bir melodi le şarkılaştırın ve yön oklarını çocuklara gösterin (Yönler: 

Sağ, sol, yukarı, aşağı). Devamında çocukların sağa dönmelerini, sola dönmelerini yukarı doğru 

zıplamalarını ve çömelmelerini sağlayın. Hareketleri başlarda siz de gösterebilirsiniz.   

- Şarkı: 

- Haydi Sağa dön, şak, şak, şak (üç defa el çırp) 

Şimdi Sola dön, şak, şak, şak (üç defa el çırp) 

Yukarı zıpla, salla, salla, salla (parmaklarını salla) 

Artık yere çök, la, la, la, la, la (el salla) 

- Bütün çocuklar aynı hareketi yapana kadar etkinliği sürdürün.  

- Ardından yan yana üç çember çizin ve bu çemberlerin birinden diğerine atlanabilecek kadar 

uygun boyutlarda ve birbirlerine yakın olduklarından emin olun.  

- Her bir çocuğu sırayla çağırın ve sağ, sol, orta diye rastgele seslenerek sağa sola ve ortaya 

zıplamalarını sağlayın.  

- Bu oyunu bütün çocuklarla tekrar edin.  

5- ÖZ BAKIM BECERİLERİ GELİŞİMİ  

A- SAĞLIK  

ETKİNLİKLER  

1- Etkinlik Adı: Haydi Ellerimizi Yıkayalım! 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme 

Hazırlık: El yıkama adımlarını gösteren resim kartları hazırlayın. Kukla hazır edin.  

Süreç/Yönergeler: 

- Bir kukla (Burada adı cimcime olsun) alın ve “A! cimcimenin elleri çok pislenmiş. Cimcime hadi 

ellerini yıkayalım.” diyerek cimcimeyi ellerini yıkıyormuş gibi hareket ettirin. 

- Çocuklardan cimcimeye yardım etmelerini ve ellerini nasıl yıkadıklarını göstermelerini isteyin.  

- Resim kartlarını çocukların önüne koyun. 

- Cimcimeyi kullanın ve el yıkama sıralamasını kasıtlı olarak yanlış dizdirin.  

- Sonra kuklaya “Olmadı bak şimdi yanlış yapıyorsun sanki” benzeri cümlelerle seslenip çocuklardan 

cimcimeye yardım etmelerini isteyin.  

- Çocukların resim kartlarını sıralamalarına izin verin.  

- Eğer ortam ve durum müsaitse çocukları lavaboya götürüp orada el yıkama basamaklarını 

beraberce uygulayın. Bu aynı zamanda bir gerçek yaşam becerisi olacaktır.  

- Son olarak çocukların el yıkama adımlarını sıralamalarını sözlü olarak isteyin ve doğru öğrenip 

öğrenmediklerini kontrol edin.  

 

5- ÖZ BAKIM BECERİLERİ GELİŞİMİ  

B- GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ  

ETKİNLİKLER  
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1- Etkinlik Adı: Mm, Çok Lezzetli Limonata! 

Amaçlar: Planlama, Sıralama, Değerlendirme  

Hazırlık: Menü, limonlar, su, kaseler, şeker, kaşıklar, limonata hazırlama süreci resimleri  

Süreç/Yönergeler: 

- Anaokulunda içinde limonata bulunan bir menü hazırlatın ve çocukların limonatayı tatmalarını 

sağlayın.  

- Çocuklara limonatanın nasıl hazırlandığını sorun. 

- Cevaplarını dinleyin.  

- Çocuklardan limonatanın nasıl hazırlandığını ailelerinden öğrenmelerini isteyin.  

- Ebeveynlerden çocukları ile markete gitmelerini ve birlikte limonata satın almalarını isteyin.  

- Ebeveynlerden limonata malzemelerini temin etmelerini ve okula göndermelerini isteyin.  

- İsterseniz limonata malzemelerini okula kendiniz de getirebilirsiniz.  

- Atölyede (atölye yoksa sınıfta) çocuklarla birlikte limonata hazırlayın.  

- Limonatayı birlikte için. 

- Beğenip beğenmediklerini çocuklara sorun.  

- Sonrasında sınıfa geçin ve limonata hazırlama sürecini gösteren resim kartlarını doğru sıra ile 

sıralamalarını isteyin.  

- Etkinliğin sonunda çocuklardan etkinlik hakkında konuşmalarını ve etkinliği değerlendirmelerini 

isteyin.  

 

2- Etkinlik Adı: Topla bakalım! 

Amaçlar: Planlama, Gruplama, Değerlendirme  

Hazırlık: Oda toplama ile ilgili bir çocuk şarkısı (Ör: https://www.youtube.com/watch?v=CH6npJA75Ko ) 

Süreç/Yönergeler: 

- Günün sonunda veya bir etkinlik sonrası çocuklardan sınıfı toplamalarını isteyin.  

- Ancak çocukların eşyaları toplarken onları fonksiyonlarına, renklerine veya boyutlarına göre 

toplamaları gerekir. (Siz karar verebilirsiniz.) 

- Örneğin, oyuncaklar yeşil bir kutuya konurken, pastel boyalar kırmızı bir sepete konabilir.  

- Çocukların motivasyonunu yüksek tutmak için bu süre zarfında bir müzik açabilirsiniz.  

- Müzik bittiğinde toplama işleminin de bitmesi gerekir.  

- Etkinlik bittikten sonra eşyaların doğru şekilde gruplanıp gruplanmadığını ve kutularda olmaması 

gereken eşyalar bulunup bulunmadığını kontrol edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CH6npJA75Ko
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