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HAZIRLIK GRUBU
Hazırlık grubu sınıflarıyla “Senin Kovan Ne kadar Dolu?” 
isimli hikaye kitabını okuduk. “Kova doldurma” 
metaforunu kullanan kitap ile her anımızın ne kadar 
önemli olduğunu, yaptığımız güzel davranışlar ile hem 
kendi kovamızı doldurduğumuzu hem de yakın 
çevremizde bulunan kişilerin kovalarını 
doldurduğumuzu öğrendik. Kovamız doldukça kendimizi 
iyi hissettiğimizi fark ettik. Hikayede geçen 
kahramanımız Felix’in de gün boyu yaptığı davranışlar ve 
söylediği sözler ile kovasını doldurduğuna ya da 
boşalttığına şahit olduk. Kovamızı doldurmanın hiç de 
zor olmadığını keşfettik. Biz de Felix gibi kova doldurma 
konusunda ustalaştık ve sınıfımızda bulunan kovalarımızı 
doldurduk. Yaptığımız davranışlar sonunda kovalarımıza 
belirlenen sembolleri koyduk (kalp, çiçek, gülen yüz vb.). 
Gün sonunda kovalarımızı değerlendirdik ve neler 
hissettiğimizi ifade ettik. Ardından konu ile ilgili çevrim 
içi bir oyun oynadık. 

ORTA GRUP
Benzersiz olma ve kendimizi olduğumuz gibi sevme üzerine 
yazılmış olan “Çizgili Zürafa” hikayesini okuduk. Zürafa Gofri, 
diğer zürafalar gibi boynuzlara, kuyruğa ve uzun bir boyna 
sahipti. Fakat sorun şu ki deseni diğerlerinden farklıydı. Bu 
yüzden diğer hayvanlar onun bir zürafa olmadığını söyleyip, 
onunla alay ettiler. Kahramanımız Gofri, kendisine benzeyen 
hayvanlar bulmaya çalıştı. Ama bir türlü kendisi gibi olan bir 
hayvan bulamadı. Sonunda, Gofri kendisinin farklı 
olabileceğini fark etti, olduğu gibi mükemmeldi-uzun, nazik, 
arkadaş canlısı, cesur ve kibar. Neyse ki diğer hayvanlar da 
hatalarını gördüler ve ondan özür dilediler. Bize önemli bir 
mesaj veren Gofri ile hepimizin birbirimizden farklı ve eşsiz 
olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Hikayemizin ardından “Ben Kimim?” isimli orff çalışmamızı 
gerçekleştirdik. İlk olarak selamlama müziği ile başladık ve 
hep birlikte daire oluşturup sırayla ismimizi söyledik. 
Ardından öğretmenimiz, bir perküsyon enstrümanıyla ritim 
tuttu ve dans etmeye başladık. Ritim durduğunda ismimize 
bir hareket ekleyerek ismimizi söyledik. Son aşamada ise 
müzik eşliğinde kendi ismimizi söyleyip, ismimizin 
hareketini yaparak yürüdük ve müzik durduğunda 
seçtiğimiz bir arkadaşımızın hareketini taklit ettik. Etkinlik 
sonunda bize sorulan sorulara (Çalışmanın hangi kısmını 
sevdin? Nerede zorlandın? Arkadaşının hareketin taklit 
etmek nasıl bir duyguydu? Kendini bu şekilde tanıtmak sana 
nasıl hissettirdi?) cevap verdik.
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HAZIRLIK GRUBU
“Lili İz Peşinde” hikayemiz ile kendi yeteneklerimizi 
keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıktık. Her anne gibi, Bayan 
Sarıfularlı Buldog da yavrularının her birinin çok özel 
olduğunu düşünüyordu. Roko çok akıllıydı. Riki çok hızlıydı. 
Bobo çok kuvvetliydi. Peki ya, Lili? Kardeşlerinin aksine, Lili 
hangi konuda özel yetenekleri olduğunu henüz 
keşfedememişti. Lili’nin özel yeteneği acaba neydi? Bir gün 
parkta oynarken arkadaşı kayboldu ve Lili kalbinde bir 
hareket, burnunda bir seğirme hissetti. Sonunda yeteneğinin 
ne olduğunu anladı. Muhteşem koku alma yeteneği 
sayesinde kaybolan arkadaşını buldu. Bu hikaye ile biz de 
kendi özel yeteneğimizi keşfedebileceğimizi fark ettik. 
Çünkü hepimiz özeliz ve mutlaka bizi biz yapan özelliklere 
sahibiz.

Bu ayki bir diğer etkinliğimizde ise kendi hikayemizi 
oluşturduk.  Hikaye halımızı kullanarak attığımız zardaki 
sayıya göre, hikayenin kahramanını, olay yerini ve hikayedeki 
duyguyu belirledik. Bu hikaye unsurlarını bir araya getirerek, 
kendi özgün hikayemizi arkadaşlarımızla paylaştık. 
Hikayelerimizin resmini çizdik. Hayal gücümüzü, 
yaratıcılığımızı, dil ve sosyal becerilerimizi destekleyen bu 
etkinlik sayesinde kendi özgün hikayemizi oluşturmuş olduk.

ORTA GRUP 
 “Küçük Bir Sorunum Var Dedi Ayı” hikayesi; karanlıktan 
ve yalnız kalmaktan korkan küçük ayının sorununu 
çözmek için yeni dostlar ararken, başından geçen 
maceraları anlatıyordu. Kahramanımız ayının bir sorunu 
vardı. Sorununu anlatmak için mucite, terziye, şapkacıya, 
doktora, sokak satıcısına, balcıya gitti. Fakat ne kadar 
çaba harcasa da kimse zaman ayırıp ayıyı dinlemedi. 
Kahramanımız eğer sorununu anlatmazsa, buna çözüm 
bulamayacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vazgeçmeden 
sorununu anlatabileceği birini aradı ve sonunda 
karşılaştığı sinek, ayıcığı gerçekten dinleyip onu 
anlamaya çalıştı. Kendimizi ifade etmek ve başarmak için 
denemekten vazgeçmemiz ile ilgili olan bu hikâye, aynı 
zamanda dostluğun ve birbirimizi dinlemenin önemini 
de bize anlattı. 

Bu keyifli hikayeden sonra, hikaye küplerini kullanarak 
kendi hikayemizi oluşturduk. Gelen küplerdeki resimlere 
uygun olarak bir hikaye belirledik ve bu hikâyeyi sözel 
olarak dile getirdik. Duygu, düşünce ve hayallerimizi grup 
önünde ifade ettik. 

KÜÇÜK GRUP
“Bıcır’ın Kıyafetleri” isimli hikayemizin kahramanı olan 
Bıcır, giyimine özen göstermeyi, ilginç kıyafetler giymeyi 
çok seviyordu. Ancak arkadaşları bundan pek 
hoşlanmıyordu. Bıcır’ı her gördüklerinde onun yanlış 
giyindiğini ve ormana uygun olmadığını dile 
getiriyorlardı. Bu durum Bıcır’ı çok üzüyordu. Sonra bir 
gün, beklenmedik bir şey oldu ve bir grup sanatçı 
ormana geldi. Ormana gelen sanatçılar Bıcır’ın ne kadar 
eşsiz bir sanatçı olduğunu düşünüp, onu aralarına 
katılmaya davet ettiler. Bıcır’ın ormandan ayrılmasından 
sonra, diğer hayvanlar kendilerini üzgün hissettiler. Bir 
süre sonra Bıcır’dan “Sizi Affediyorum” yazılı bir mektup 
gelince, tüm hayvanlar Bıcır’ın evine gittiler ve onun 
renkli kıyafetlerini giydiler. Böylece tüm hayvanlar bu 
renkli kıyafetler sayesinde kendilerini mutlu hissetmeye 
başladılar. Bu haberi alan Bıcır da evine geri dönmeye 
karar verdi. 

Farklılıkları benimseme, empati kurma, kendini ifade 
etme ve kabul etme üzerine yazılmış bu hikayenin 
ardından, bizler de kendi kıyafetlerimizi tasarladık. Her 
birimiz seçtiğimiz malzemeler ile tıpkı kendimiz gibi 
farklı ve eşsiz kıyafetler oluşturduk ve bunları birbirimize 
sunduk.

KÜÇÜK GRUP
“Ben de Yapabilirim!” hikayesi ile, kendi başımıza bir işe 
başlayıp bunu başarmanın bizi ne kadar mutlu ettiğini 
anladık. Bazen bazı işleri yapmak zor ya da sıkıcı olabilir 
ama vazgeçmeden, denemeye devam ettiğimiz sürece 
sonunda başarıya ulaşabileceğimizi gördük. Hikayemizin 
kahramanı Johnny de, ablasının onu cesaretlendirmesi 
sayesinde, büyüdükçe farklı becerilerinin geliştiğini fark 
etti. Başardıkça da kendisini mutlu hissetti ve çok 
eğlendi.
Biz de Johnny gibi çok eğlendiğimiz bir etkinlik olan 
“Orkestra” etkinliğini gerçekleştirdik. Sınıfımızdaki 
arkadaşlarımız ile bir orkestra oluşturduk. Sırayla hepimiz 
orkestra şefi görevini üstlendik. Böylece işbirliği, grupla 
hareket etme ve grup önünde kendimizi ifade etme 
becerilerimizin gelişmesine katkı sağladık.

Aralık ayında, İngilizce derslerimizde Erasmus+ projemiz ile entegre ettiğimiz etkinliklerimizi 
gerçekleştirdik. Little Steps ana ders kitabımızın bir ünitesinde benzer ve farklı yönlerimiz hakkında 
konuştuk. Öncelikle insanları betimlemek için yeni kelimeler öğrendik. Öğrendiğimiz yeni kelimeleri 
kullanabileceğimiz farklı etkinlikler yaptık. Bu ünitenin en önemli teması, var olan fiziksel 
özelliklerimizle mutlu olmaktı. Vücudumuzu nasıl kullandığımız ve farklı uzuvlarımızın hayatımızı ne 
kadar kolaylaştırdığı hakkında paylaşımlarda bulunduk. Her bir parçamızın ne kadar faydalı olduğuna 
odaklandık. Kendimiz ve arkadaşlarımızın benzer özelliklerinden bahsederek kendimizde en çok 
sevdiğimiz şeylerden bahsettik. Farklılıklarımızı betimlemek için birçok çalışma yaptık. Kendimizi 
çizerek resimlerimizi arkadaşlarımıza gösterdik. Aynaya bakarak vücudumuzda en sevdiğimiz şeyleri 
bulduk.

“Kindergarten Photograph” adlı hikayede gözlük kullandığı için anaokulunda yapılacak fotoğraf 
çekimine katılmak istemeyen bir kızla tanıştık. Aynı şeyi yaşasak ne yapardık diye düşündük ve 
kendimizi onun yerine koymaya çalıştık. Kendi sınıf resmimize bakarak her öğrencinin onu biricik 
yapan farklı özellikleri olduğunu gördük. Hikayedeki küçük kızı bizim sınıfımızdan bir öğrenci olarak 
hayal ettik ve ona, özgüven kazanmasına yardımcı olacak şeyler söyledik.

Ünitenin sonunda kendimizde en çok sevdiğimiz şeyleri gösteren resimler çizdik. “Bizi güzel ve biricik 
yapan şey farklılıklarımızdır” fikrine odaklandık. “Kendimizle gurur duymak” tabirini öğrendik. Göster 
anlat etkinliği için resimler yaparak “kendime güveniyorum/ kendimi seviyorum” kalıpları üzerine 
çalıştık. 
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