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Merhaba Sevgili Eğitimcilerimiz...
Hepimiz zorlu ve yorucu bir süreçten geçtik ve hala da geçmekteyiz. Artık yavaş yavaş

normalleşme ile birlikte okullarımıza öğrencilerimizin gelmeye başladığı bu dönemde sizlere
öğrencilerimizin okula uyumlarını kolaylaştırabilecek etkinliklerden oluşan bu kitapçığı
hazırladık. Salgın dönemi boyunca evlerde kalmak zorunda olan öğrencilerimizin uyum
konusunda zorlanmaları çok doğal bir süreç olsa da bu süreci kolaylaştırmak ve onların

yanlarında bu dönemde de olabilmek çok kıymetli. 
Etkinlik kitapçığımız okul öncesi-ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin dönemsel

özelliklerine uygun , ayrı ayrı etkinlikler olacak şekilde hazırlanmıştır. Uyum süreci kitapçığı
okulun ilk beş gününü kapsayacak şekilde hazırlanmış olsa da buradaki etkinlikleri yıl içinde

farklı zamanlarda veya farklı etkinliklerle birleştirerek de kullanabilirsiniz.
Hepinize bu dönemde göstermiş olduğunuz özveri ve çabalarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

Sağlıkla, mutlulukla ve umutla kalın. 
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#okuldayımmutluyum 

etiketi ile yaptığınız etkinlikleri sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. :)  



Okul Öncesi /İlkokul
Ben Evimdeyken

Ortaokul
Arkadaş

Lise
Ortak Resim

Okul Öncesi /İlkokul
Hayallerim Balonlarda

Ortaokul
Duygularını Anlat

Lise
Hayal Ağacı

Okul Öncesi /İlkokul
Taştan Duygular

Ortaokul
Pandomim

Lise
O Gemi Bir Gün Gelecek

Okul Öncesi /İlkokul
Minik Dostumuz

Ortaokul
En Mutlu Anlarım

Lise
Stresim Varsa Stratejim De Var

Okul Öncesi /İlkokul
Hazine Bizimdir

Ortaokul
Bir Çiçek Ek

Lise
Komik Anlarım 2



Okul Öncesi-İlkokul
Etkinlikleri
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Eğitimcimiz öncelikle origami yöntemini kullandırarak

sınıftaki öğrencilerine kağıttan bir ev yaptırır. Daha sonra

yaptıkları evlerine bir isim vermelerini ister. Eğitimci

öğrencilerine: 

"Bu evin okula gelmediğiniz zaman boyunca yaşadığınız ev

olduğunu hayal edin. 

Bu evde neler yaptınız? 

Bu evde sizi mutlu eden neler oldu?

Bu evde sizi üzen neler oldu?

Bu evi daha da güzel ve yaşanır bir hale getirmek için neler

yapabilirsiniz?"

sorularını sorarak öğrencilerin birbirlerine bu soruların

cevaplarının anlatılması sağlanır. 

Gün Etkinliği
Okul Öncesi-İlkokul 

1. Etkinlik Adı: Ben Evimdeyken
Kazanım: Deneyimleri Paylaşmayı Öğrenir.
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Etkinlikler okul öncesi ve ilkokul
kademelerinde kazanıma bağlı kalınarak

materyal ve soru yönergelerinde
farklılıklar yapılarak da uygulanabilir. 

#okuldayımmutluyum 



Tüm katılımcılara birer tane balon dağıtılır. Balonları şişirmeleri ve üzerine hayallerini yazmaları

istenir. Okuma-yazma bilmeyen öğrenciler öğretmenlerine hayallerini söylerler ve öğretmen hayalleri

yazar.  Daha sonra müzik çalmaya başlar ve katılımcılar balonları havaya atarak karışmasını sağlarlar.

Müzik durana kadar amaç, balonların tamamını olabildiği kadar havada tutmak ve yere düşmelerini

önlemeye çalışmaktır. Müzik durduğu zaman herkes en yakınındaki balonu yakalayarak, ellerindeki

balonun üzerinde hayali yazılan kişiyi bulmaya çalışır. Ve sonra bu hayallerle ilgili arkadaşlarıyla

konuşurlar. 

 

Etkinlik Adı: Hayallerim Balonlarda
Kazanım: Hayal Kurmanın Önemini Kavrar.

Okul Öncesi-İlkokul 
2. Gün Etkinliği
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Etkinlikler okul öncesi ve ilkokul
kademelerinde kazanıma bağlı kalınarak

materyal ve soru yönergelerinde
farklılıklar yapılarak da uygulanabilir. 

#okuldayımmutluyum 



Eğitimci, daha önceden öğrencilerin her birinden okula gelirken 3 tane yassı taş getirmelerini ister. 

Öğrencilerden her bir taşa onların en çok hissettiği duyguları çizmelerini ister. Çizdikten sonra öğrenciler taşlarınıı

istedikleri gibi boyayıp renklendirirler. 

Öğrencilerin yaşadıkları bu duyguları sınıfta paylaşmaları istenir. 

Ne zaman yaşıyorsun?

Ne kadar sıklıkla yaşıyorsun?

Bu duyguyu seviyor musun?

gibi sorular sorularak öğrencinin kendini ifade etmesi sağlanır. 

Okul Öncesi-İlkokul 
3. Gün Etkinliği Etkinlik Adı: Taştan Duygular

Kazanım: Duyguları Tanır.
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Etkinlikler okul öncesi ve ilkokul
kademelerinde kazanıma bağlı kalınarak

materyal ve soru yönergelerinde
farklılıklar yapılarak da uygulanabilir. 

#okuldayımmutluyum 



Okul Öncesi-İlkokul 
4. Gün Etkinliği

Etkinlik Adı: Minik Dostumuz
Kazanım: Empati Kurmayı Öğrenir.

Eğitimci öğrencilerine hayvan sevgisini anlatan bir hikaye anlatır. Öğrencilerine şu soruları sorar:

Sizce dışardaki minik dostlarımız ne yiyerek beslenirler?

Susuzluk çekmek sizce nasıl bir şeydir?

Siz çok susadığınızda anneniz size su verince ne hissediyorsunuz?

Peki ya acıktığınızda?

Bu gibi sorular sorularak dışardaki hayvan dostlarımıza yardım etmenin önemi üzerine konuşulur. 

Daha sonra sınıfa her gün bir kaba su koyma görevi verilir. Her gün sınıf nöbetçilerinin o su kabına su

doldurması ve dışardaki minik dostların susuzluğunun giderilmesi sağlanır.  
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Etkinlikler okul öncesi ve ilkokul
kademelerinde kazanıma bağlı kalınarak

materyal ve soru yönergelerinde
farklılıklar yapılarak da uygulanabilir. 

#okuldayımmutluyum 



Herkes bir arkadaşının en büyük hayalini öğrensin (3

adım).

Herkes iki arkadaşına gün içinde bir iyilik yapsın (3 adım).

Herkes çok sevdiği iki arkadaşına onu çok sevdiğini

söylesin (3 adım).

Daha önce oyun oynamadığınız bir arkadaşınızla oyun

oynayın (3 adım).

Bir sonraki gün için 2 ilginç bilgi öğren (3 adım).

Eğitimci, sınıf işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sınıfa

çeşitli görevler verir. Gün içinde tamamlanması gereken

hedefler şu şekildedir:

1.

2.

3.

4.

5.

Tüm görevler tamamlandığı zaman sınıfça belirlenen ödüle

ulaşılmış olur. 

Okul Öncesi-İlkokul 
5. Gün Etkinliği

Etkinlik Adı: Hazine Bizimdir
Kazanım: İş Birliği İle Çalışmayı Öğrenir.
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Etkinlikler okul öncesi ve ilkokul
kademelerinde kazanıma bağlı kalınarak

materyal ve soru yönergelerinde
farklılıklar yapılarak da uygulanabilir. 

#okuldayımmutluyum 



Ortaokul Etkinlikleri
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Eğitimci, öğrencileri 5 -6 kişilik gruplara ayırır. Bu öğretim yılında eski

dostlukların devam edeceğini ve yeni arkadaşlıkların başlayacağını

hatırlatır. Her gruba beyaz karton verir ve en başa süslü bir şekilde

“ARKADAŞ” yazmalarını ister. Ardından her öğrencinin katkıda

bulunmasına özen göstererek her cümlesi “Arkadaş…..” olarak başlayan bir

şiir yazmalarını ister. Öğrencilere yazdıkları bu şiiri boyayarak,

resimleyerek süslemelerini ve bir poster haline getirebileceklerini

hatırlatır.

 

Ortaokul 
1. Gün Etkinliği Etkinlik Adı: Arkadaş

Kazanım: Sosyal Becerilerini Geliştirir.
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Eğitimci, önceden hazırladığı duygu kartlarını sınıfa getirir. Her bir duygu

kartını sırayla öğrencilere gösterir ve öğrencilere kendini en yakın

hissettiği 3 duyguyu seçmesini ister. "Bu duyguları en son ne zaman

yaşadınız?" diye sorar. Gönüllü öğrencilerle o duygular üzerinde konuşur.

Tüm duygular öğrencilerle konuşulduktan sonra duyguların aslında

davranışlarımızı şekillendirdiği vurgulanır.

 

Ortaokul 
2. Gün Etkinliği Etkinlik Adı: Duygularını Anlat

Kazanım: Duygularını Fark Eder.

11#okuldayımmutluyum 



Pandomim, mimik ve beden hareketlerinin kullanıldığı sözsüz

bir sanat dalıdır. Eğitimci de sınıfta salgın dönemine ait anılarından bir

kesintiyi gönüllü öğrencilerin canlandırmalarını ve diğer öğrencilerin bu

canlandırdığı anıyı tahmin etmelerini ister. 

 

 

Etkinlik Adı: Pandomim
Kazanım: Beden Dilini Kullanmayı Öğrenir.

Ortaokul 
3. Gün Etkinliği
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Eğitimci, öğrencilerinden en mutlu oldukları anları bir cümle ile ifade edip

yazmalarını ister. Tüm sınıf cümlelerini bitirdikten sonra hep birlikte bir

melodi oluştururlar. Herkes en mutlu olduğu anı kendisi söyler ve böylece

sınıfın MUTLULUK EZGİSİ ortaya çıkar. Ritim tutarak herkes bu şarkıya

eşlik eder. 

 

Etkinlik Adı: En Mutlu Anlarım
Kazanım: Kendini İfade Eder.

Ortaokul 
4. Gün Etkinliği
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Eğitimci, öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. Her bir grup kendisi için

bir çiçek adı seçer. Gruplar seçtikleri grup adında çiçek tohumları bulurlar

ve okulun çeşitli yerlerine çiçek tohumlarını ekerler. Her grup kendi

çiçeklerinden mesul olduğu kadar diğer grupların çiçeklerinden de mesul

olur. Bir grubun çiçeği solarsa diğer grup başka bir sınıfa kendi çiçeğini

devreder. Okulun çeşitli yerlerine ekilen çiçekler büyüdüğünde birer

örnek sınıfa getirilir ve sınıfta da çiçekler yetiştirilir. 

Ortaokul 
5. Gün Etkinliği Etkinlik Adı: Bir Çiçek Ek

Kazanım: Aidiyet Duygusunu Geliştirir.
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Lise Etkinlikleri
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Salgını ilk duyduğunuzda neler hissetmiştiniz? Davranışlarınız neler olmuştu?

Salgın döneminin varlığına hangi durumlar sizi alıştırmıştı?

Salgın döneminde sizi en çok ne korkutmuştu? Bununla nasıl başa

çıkabilmiştiniz?

Gelecekte bir yakınınıza bu dönemi anlatsaydınız bu yaşanılan salgın döneminin

olumlu ve olumsuz yönlerini nasıl aktarırdınız?

Eğitimci, öğrencilere salgın döneminin en başından bugüne kadar neler

yaşadıklarını haırlamaları için aşağıdaki soruları sorar; 

Eğitimci bu soruları sorduktan sonra özellikle salgın döneminin insanlara olumlu

etkileri ve insanların zor durumlarla başa çıkma stratejileri üzerinde konuşup

aslında her zorluğun bir baş etme becerisini de beraberinde getirdiği ve o yüzden

bunların hepsinin bir deneyim yani kazanım olduğunu öğrencilere söyler ardından

bu konuda sınıfta beyin fırtınası çalışması yapar. 

Etkinlik Adı: Her Zorluk Bir Deneyim
Kazanım: Deneyimlerin Önemini Fark Eder. 
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Lise 
1. Gün Etkinliği

#okuldayımmutluyum 



Eğitimci, öğrencilerin küçük not kağıtlarına kısa vadeli (1 sene içinde

gerçekleştirebilecekleri) hayallerini yazmalarını ister. Daha sonra hep

birlikte okul bahçesine gidip daha önceden edindikleri ağaç fidesini

toprağa hep birlikte dikerler. Sularlar. Daha sonra kısa vadeli hayallerini

yazdıkları not kağıtlarını ağacın çevresine, toprağa gömerler. 1 sene sonra

aynı gün hayallerinin ne kadarının gerçekleştiğini diktikleri ağacın yanına

giderek konuşurlar. 

Etkinlik Adı: Hayal Ağacı 
Kazanım: Hayal Kurmanın Önemini Kavrar.
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Lise 
2. Gün Etkinliği

#okuldayımmutluyum 



Eğitimci öğrencilerine şu hikayeyi okur:

Çok uzak ülkelere gitmek için harekete geçmeye hazırlanan bir gemiye el sallayan bir topluluk gözyaşları içindeydi. Gemi

hareket etti ve bir okyanusun ortasında şiddetli bir kasırgaya tutuldu. Gemi devrilmemek için işe yaramayan eşyaları

üzerinden attı ve kurtuldu. Yoluna devam etti. Bir süre daha gittikten sonra kendini tekrar dev dalgaların ortasında

buldu. Bu ilkinden daha zorluydu. Bu sefer de gereğinden fazla olan yiyecek ve içecekleri okyanusa bıraktı. Yoluna aldığı

tüm dalga darbelerine rağmen devam etti. Her şey iyi giderken birden hava soğumaya başladı. Anladı ki buzullara doğru

yol alıyor. Daha dikkatli olmalıyım diye düşünürken birden gözüne ilişen bir buzdağı dikkatini çekti ve ona çarpmamak

için çok direndi. Dümeni kırmaya çalışsa da geminin bir tarafı buzdağına çarptı ama batmamak için hemen aldığı yaraları

elinde olan malzemelerle tamir etmeye çalıştı. Bunu başardı da. Derken yoluna devam etti bizim gemi. Ve çok uzak

ülkedeki o kıyı göründü. Kıyıda geminin yanaşmasını bekleyen insanlar coşkuyla gemiyi selamladı. 

Eğitimci, bu hikâyeyi okuduktan sonra hayatta da bu tarz zorlukların yaşanabileceğini söyler ve öğrencilerine

zorluklarla mücadelelerinin nasıl olduğunu sorar. Öğrenciler bu soruyu cevapladıktan sonra kendi gemilerinin hikâyesinin

yazılması istenir. 

Bu etkinlik drama yöntemi ile öğrenciler tarafından canlandırılır. 

      **Gönüllü öğrenciler ve eğitimciler bu etkinlikle ilgili kısa film çekerek bu çektikleri filmi
sakaryahayatioyunlastiriyor@gmail.com adresine gönderebilirler. :) 

Etkinlik Adı: O Gemi Bir Gün Gelecek 
Kazanım: Zorluklarla Karşılaştığında Çözüm Yolları Arar.
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Lise 
3. Gün Etkinliği

#okuldayımmutluyum 



Kendinize karşı hoşgörülü olun.

Yardım isteyin.

Diğer insanlara destek olun.

Haberdar olmak önemlidir ancak size aşırı gergin hissettiren haberleri sınırlayın.

Sağlıklı hayat alışkanlıklarınızı devam ettirin.

Eğitimci, öğrencilerin daha çok ne zamanlarda stresli hissettiklerini sorar. Gelen cevaplardan sonra

bunlarla nasıl başa çıkabildiklerini de sorar. Daha sonra şu stratejileri öğrencilerle paylaşır. 

 

Öğrencilerin stresle baş etme stratejileri ile eğitimcinin anlattığı stratejiler karşılaştırılır.

Öğrencilere hangisinin daha rahatlatıcı etkiler sunabileceği konuşulur. 
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Lise 
4. Gün Etkinliği

Etkinlik Adı: Stresim Varsa Stratejim De Var
Kazanım: Stresle Baş Etme Becerisi Kazanır.

#okuldayımmutluyum 



Eğitimci, öğrencilere "İnsanlar bazen kendi yaşam deneyimlerinden hoşnut olmayabilirler

hatta onlardan utanabilirler. Aslında hayatımız doğrularımızla, yanlışlarımızla, komikliklerimiz

ya da utançlarımızla bizimdir. Başarılarımızı kabullendiğimiz kadar başarısızlıklarımızı da

kabul edebiliriz. Bu sizce nasıl yapılabilir? Kendini kabul etmekle. Kendini kabul edenleri

insanlar da kabul eder ve onları olduğu gibi sever. Bugün sizden en komik duruma düştüğünüz

bir anınızı hatırlamanızı ve onu sınıfta canlandırmanızı istiyorum. Hiçkimse bu konuda olumsuz

eleştiri yapmayacak aksine durumun faydalı ve mantıklı yanlarını bulmaya çalışacak"der ve

etkinliği anlatıldığı şekliyle başlatır. 

Etkinlik Adı: Komik Anlarım  
Kazanım: Kendiyle Barışık Olmayı Öğrenir.
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Lise 

5. Gün Etkinliği

#okuldayımmutluyum 


