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ADI SOYADI: ETKİNLİK ADI:  UYUM HAFTASI-TANIŞMA ETKİNLİĞİ

Öğrencilere eğlenceli bir tanışma etkinliği yapılacağı söylenir.

Öğrencilerden ayağa kalkmaları, bir daire oluşturmaları istenir ve 

 etkinliğin yönergesi açıklanır.

“Her birimiz isimlerimizi söylerken bir hareket yapacağız. Bu hareketler göz

kırpma, parmak şaklatma, kafa kaşıma, kendi etrafında dönme, zıplama,

elini beline koyma gibi herhangi bir hareket olabilir. Ama bunu yapmadan

önce, bizden öncekilerin hepsinin isimlerini söyleyip hareketlerini tekrar

edeceğiz. Önce ben ismimi söyleyerek ve bir hareket yaparak

başlayacağım. Sonra yanımdaki arkadaşınız önce benim adımı söyleyerek

yaptığım hareketi tekrar edecek. Sonra da kendi ismini söyleyerek başka bir

hareket yapacak. Bir sonraki arkadaşınız önce benim ismimi söyleyerek

benim yaptığım hareketi yapacak. Sonra ikinci arkadaşınızın ismini

söyleyerek onun hareketini yapacak ve son olarak da kendi ismini

söyleyecek ve böyle devam edeceğiz. Anlaştık mı?''

Öğrencilerin takıldıkları yerde birbirlerine yardımcı olmaları için teşvik

edilir. Herkes birbirinin ismini öğrenene kadar bu oyun oynatılır.

Amaç: Sınıf arkadaşlarını tanıma, sınıf arkadaşlarının adını öğrenme



Çocuklar öğretmenin karşısında düz veya yarım ay şeklinde sıra olurlar.

Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir 

“ Bu benim en sevdiğim topum. Topumu tutanadın söyler,” der.

Öğretmen önce kendi adını söyleyerek oyuna başlar.

Çocuklara sırayla topu atar. Her çocuk topu tuttuktan sonra adını söyler ve

topu tekrar öğretmene atar, öğretmende adını tekrar söyler.

Öğretmen her çocuğa topu mutlaka atmalıdır.

Bazı çocuklar ilk seferde adını söylemek istemez daha sonra tekrar onlara

şans verilmelidir.

TOPLA TANIŞMA OYUNU
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YÜN TIRTIL–YÜNDEN TIRTIL

Amaç: Bu etkinlikle çocukların grup olarak hareket etmeyi öğrenmeleri

amaçlanmıştır.

Malzemeler: Yün Yumağı

Öğretmen elinde bir yün yumak ile gelir. İlgi çekmek ve öğrencileri

cesaretlendirmek için ''Bu nedir?'' diye öğrencilere soru sorar.

Öğrencileri tek sıra şeklinde sıraya yerleştirir. 

Öğretmen yün yumağını eline alır. 

Öğretmen sıranın başına geçerek;

Kendi adını söyleyerek arkasındaki çocuğa yumağı verir ve ipin bir ucundan

tutmaya devam eder. Sonrasında

tüm çocuklar sırayla adını söyleyerek son çocuğa gelene kadar yumağı

arkadaşlarına vermeye ve

ipin bir ucundan tutmaya devam eder. Sıranın sonundaki çocuk adını

söyledikten sonra öğretmen

bu çocuğun yanına gelir. “Yün tırtıl, yünden tırtıl gel benimle pıtır pıtır.”

tekerlemesini yüksek sesle

söyler ve grubun tekrar etmesini ister. Öğretmen artık bir tırtıl olduklarını ve

beraber hareket

etmeleri gerektiğini söyler. Çocuklardan ipi tutmaya devam ederek grup

halinde verilen

yönergelere uymalarını ister (Tırtılın karnı acıktı, hızlı yürüyor. Tırtıl yoruldu,

çömeliyor vb.).
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Merak uyandıracak şekilde hazırlanmış bir karton kutu,

okul birimlerinin görselleri veya materyalleri

Öğretmen renkli ve dikkat çekici bir kutu ile sınıfa gelir. Çocuklardan

kutunun içinde neler olabileceğini ve içindekilerin nereden geldiğini tahmin

etmelerini ister. 

Daha sonra kutuyu açar ve tuvaletler için kız-erkek yönlendirme levhası,

sabun veya tuvalet kâğıdı; 

Kantin için yiyecek örneği

Kütüphane için kitap

Müdür odası için kalem kağıt gibi okulun farklı birimlerine ait ipucu

niteliğindeki örnekleri çocuklara gösterir. 

Bu örneklerin ait olduğu okul birimleri hakkında bilgi verir ve çocukları o

birimlere tanımaları için götürür.

GİZEMLİ KUTU

Amaç: Bu etkinlikle çocukların okulun çeşitli birimlerini tanımaları amaçlanmıştır.

Malzemeler:
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Öğretmen etkinlik öncesinde her çocuk için kırmızı ve yeşil renkte iki kart

hazırlar. 

Yeşil renk  doğru davranışı  temsil eder.

Kırmızı renk kart ise yanlış davranışı temsil eder.

Öğretmen aşağıdaki ifadeleri yüksek sesle söylemeue başlar.

Okulda ve sınıfta yerlere çöp atmamalıyız

Aarkadaşlarımızın eşyasını izinsiz kullanmalıyız.

Koridorda koşmalıyız.

Okula zamanında gelmeliyiz.

SENCE NE OLMALI? 

 

Amaç: Bu etkinlikle çocukların sınıf ve okul kurallarını fark etmeleri

amaçlanmıştır.

Malzemeler: İki farklı renkte karton

.....

Doğru ve yanlış davranış örnekleri verir. Çocuklardan her bir davranış için

ellerindeki kartonları kaldırarak tercihte bulunmaları ister.
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Aşağıdaki renk kartları öğrenci sayısı kadar kesilip bir karton kutuya konur.

Karton kutu yoksa renk kartları karıştırılıp renkleri görünmeyecek şekilde üst

üste konur.

Her öğrenci bir renk kartı çeker.

Bütün öğrenciler renk kartlarını çektikten sonra aynı renk çeken öğrenciler

bir birlerini bulur. Öğrenciler birbirini bulabilmek için taktik geliştirmeye

çalışır.

Eşini bulan öğrenciler birbirlerine şu soruları sorar:

Adın nedir?

Annenin adı nedir?

Babanın adı nedir?

En sevdiğin yemek nedir?

En sevdiğin hayvan nedir?

Amaç: Sınıf arkadaşlarını tanıma, sınıf arkadaşlarının adını öğrenme

Malzemeler: Makas, farklı renk kağıtlar

Soruları çoğaltabilirsiniz.
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Bir gün önceden öğrencilere evde olan en sevdiği oyuncağını getirmesi

isenir.

Öğrenciler getirdikleri oyuncakları sırasıyla arkadaşlarına tanıtır.

Tanıtım yapmadan önce her öğrenci kendi ismini söyler.

Oyuncağı kimin aldığını veya hediye ettiğini

Varsa oyuncağının adı gibi basit aklına gelenleri arkadaşlarına söyler. 

Daha sonra oyuncağı öğretmen masasına bırakır. 

Bütün öğrenciler bunu yaptıktan sonra öğretmen rastgele bir oyuncağı alır,

havaya kaldırır. ''Bu oyuncak kimin?'' sorusunu sorar.

Oyuncak sahibi cevap vermez, kendini belli etmez. 

Diğer öğrenciler o oyuncağın kime ait olduğunu hatırlamaya çalışır.

Daha sonra oyuncak sahibine teslim edilir.

Masadaki tüm oyuncaklar bitene kadar oyun devam eder.

Oyun sonunda teneffüste öğrenciler oyuncaklarıyla serbest oyun oynar.

Bu etkinlik 3. günden sonra yapılabilir.
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Malzemeler: Karton bardak, fasulye, nohut, pirinç, mercimek

Bir gün önceden oyun malzemeleri velilerden istenir. Bir bardak kuru

fasulye, nohut, pirinç ve mercimek karışımı malzeme getirilir.

Getirilen karışım sıra üzerine dökülür. 

Masa üzerine 4 bardak yan yana koyulur.

Başla düdüğü ile her bir tabağa bir malzeme olacak şekilde karışım

ayıklanır. İlk bitiren kazanır.

Bu oyun grup şeklinde de oynatılabilir. 

Her grup 4 kişiden oluşur. 

grup en hızlı ayıklama için kendi aralarında plan yapması için konuşma

fırsatı verilir. 

Grup üzeleri takdikler geliştirebilir.

Örnek: Kendi aralarında biri fasulye, biri nohut diğeri pirinçleri ayıklayabiir.

Bu etkinlik renkli fasulyeler ilede oynatılabilir.

Amaç: İnce motor becerini kazandırmak, parmak kaslarını geliştirmek.

1.
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Bu oyun sınıf veya bahçede oynatılabilir.

Öğrencilerin görebilecekleri bir yere iki sıra konur.

Sıralara eşit sayıda karton bardaklar konur. En az 12 bardak

İki yarışmacı öğrenci belirlenir.

Yarışmacılar paket lastiklerini baş parmak ve işaret parmakları ile paket

lastiklerini gerip karton bardakları sıranın diğer ucuna taşıyıp kule yapması

istenir.

Bütün bardakları taşıyıp kuleyi ilk yapan öğrenci kazanır.

Bu oyunu grup şeklinde daha uzun mesafeye taşıyıp kule yapma şeklinde

de oynatılabilir.

Amaç: İnce motor becerini kazandırmak, parmak kaslarını geliştirmek.

Malzemeler: Karton bardaklar, paket lastikleri, sıra veya masa
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