RENKLİ KALDIRIM TAŞLARI
Etkinlik Çeşidi: Matematik Etkinliği (Örüntüler)
Yaş grubu: 60-72 ay

Kazanımlar ve Göstergeleri

Öğrenme Süreci
●

Bilişsel Gelişim
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü
oluşturur.
(Göstergeler: Modele bakarak nesnelerle
örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan
örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde
eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)

Eğer sen de mutluysan alkışla (şak şak), eğer sen de mutluysan alkışla (şak şak)
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan haydi haydi haydi alkışla
Eğer sen de mutluysan ayağını vur (vur vur), eğer sen de mutluysan ayağını vur (vur vur),
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan haydi haydi haydi ayağını vur
Eğer sen de mutluysan yaşasın diye bağır! (yaşasın!) Eğer sen de mutluysan yaşasın diye bağır!
(yaşasın!)
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan haydi haydi haydi yaşasın diye bağır.

●

Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı
gerektiren hareketler yapar. (Gösterge:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde
bir araya getirir. Malzemelere araç
kullanarak şekil verir.)

●

Materyaller
Renkli küpler, farklı ülkelerden trafik
fotoğrafları, kaldırım taşı fotoğrafları ve
ekte yer alan çalışma kağıdı
●
Sözcükler
Art arda, sıradaki, tekrarlayan, kural
Kavramlar
Örüntü, renkler

Çocuklar halının etrafına tren oluşturularak davet edilir. Sınıfta kısa bir tur atıldıktan
sonra çocuklar ile halka şekli oluşturularak oturulur. Hep birlikte bir şarkı öğreneceğiz
diyerek ve vücut hareketleri ile eşlik ederek aşağıdaki şarkıyı söylenir:

Çocukların el çırpma, ayak vurma ve yaşasın diye bağırma kısımlarına eşlik
edebildikleri kadar tekrar yapıldıktan sonra öğretmen bu hareketlerle ilgili bir örüntü
oluştur ve çocuklardan aynısını yapmalarını bekler. Örneğin, iki kere el çırpma, bir
kere yaşasın deme, bir kere ayak vurma gibi. Sonrasında öğretmen çocuklara, ‘Çocuklar
iki kere el çırptıktan sonra ayak vurmamız gerektiğini nasıl anladınız? diye sorar.
Çocuklardan cevaplarını aldıktan sonra ‘Ben art arda benzer hareketleri yaptım siz de
devamını tahmin edebildiniz” der. Yani bir örüntü yaptık diyerek konuya giriş yapar.
Öğretmen “Size dünyadaki farklı ülkelerden fotoğraflar getirdim, bakın bu Türkiye’den
bir caddeden, bu Japonya’dan, bu Suriye’den, bu Almanya’dan. Biliyor musunuz her
ülkede farklı farklı renklerde kaldırım taşları görebilirsiniz, birlikte inceleyelim” der.
Ekte yer alan fotoğrafları incelerler. Öğretmen çocuklara renkli kaldırım taşları görüp
görmediklerini sorar, çocuklar dinlenir ve dikkatleri görsellerdeki örüntülere
yönlendirilir. Her bir görseldeki örüntü üzerine konuşulur, öğretmen resimleri
katlayarak, devam eden örüntüleri tahmin edebilmeleri için öğrencilere sorular sorar.
Öğrencilere ekte yer alan çalışma kağıdı ve renkli küpler dağıtılır. Şimdi herkes
örüntüsü olan kendi kaldırım taşlarını yapacak denilerek, çocukların kendi örüntülerini
oluşturmaları desteklenir. Öğretmen süreçte çocukları yakından gözlemleyerek üç öğeli
örüntülere kadar onları destekler.
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Değerlendirme
Öğretmen çocuklar kendi kaldırım taşlarını
yaparlarken,
çocukların
çalışmalarının
fotoğraflarını çeker. Bu esnada çocuklar ile
örüntüler hakkında gerçekleştirdiği diyalogları,
çocukların söylem ve uygulamalarını anekdot
kaydı şeklinde yazılı olarak not alır.

Aile Katılımı
Velilere aşağıdaki not ve ekte yer alan salyangoz resmi gönderilir.
Sevgili veliler,
Bugün çocuklarımızla birlikte örüntüler konusunu çalıştık. Örüntü, yani
desen, tekrar eden nesne, şekil ya da sayılar barındırır. Lütfen siz de
çocuğunuzla birlikte ekte göndermiş olduğum etkinliği tamamlayın.
Salyangozun kabuğunda tekrarlayan renk örüntüsünü çocuğunuz ile
birlikte devam ettirin. Etkinliği tamamladıktan sonra aktivite kağıdını
okula geri gönderin.
Umarım eğlenceli vakit geçirirsiniz.

Uyarlama
Sınıfta ana dili Türkçe olmayan çocuklar var ise, öğretmen örüntüler etkinliği esnasında kullanılan anahtar kelimeleri (art
arda, sıradaki, tekrarlayan, kural gibi) tekrarlayarak, daha yavaş, ve vücut dili eşliğinde kullanır. Bu etkinlikte yer aldığı
şekliyle görseller ve materyaller ile öğrencinin katılımının sağlanmasına dikkat edilir.
Öğrencilerin evde yapılacak etkinliği tamamlayabilmesi için renkli kalemlere sahip olup olmadığı kontrol edilir.
Aile katılımı kapsamında yazılan not eğer aileler Türkçe bilmiyorlarsa ise onların anlayacağı dilde yazılarak gönderilebilir,
örneğin anadilleri Arapça ya da Farsça olan aileler için aşağıdaki notlar kullanılabilir.
Arapça
، أﯾﮭﺎ اﻵﺑﺎء اﻷﻋﺰاء
 اﻟﯿﻮم درﺳﻨﺎ ﻣﻊ طﻼﺑﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻧﻤﺎط.  اﻷﺷﻜﺎل أو اﻷﻋﺪاد، اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻜﺮر، اﻟﻨﻤﻂ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻨﻘﺶ. اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻨﻜﻢ إﺗﻤﺎم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﻓﻖ
 ﻣﻊ طﻔﻠﻜﻢ.  اﻛﻤﻠﻮا ﻧﻤﻂ اﻷﻟﻮان اﻟﻤﺘﻜﺮر اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﺸﺮة اﻟﺤﻠﺰون.  ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎﻣﻜﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺟﺎء إﻋﺎدﺗﮫ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
ﺑﻮﻗﺘﻜﻢ
اﻹﺳﺘﻤﺘﺎع
 ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ.
Farsça
،واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان.  اﺷﮑﺎل و ﯾﺎ ارﻗﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،اﻟﮕﻮ و ﯾﺎ طﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺴﺎم. اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﮕﻮ ھﺎ را ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ
ﭘﺲ از. اﻟﮕﻮی رﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻠﺰون ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﯿﺪ. ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
. ﮐﺎﻏﺬ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ،ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ
.اﻣﯾدوارم ﻟﺣظﺎت ﺧوﺷﯽ را ﺳﭘری ﻧﻣﺎﯾﯾد
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Etkinlik sırasında gösterilebilecek kaldırım taşı örnekleri

Farklı ülkelerden kaldırım taşı örnekleri

Renkli küpler ile örüntüler yapılacak
çalışma kağıdında yer alacak aralıklı sütun

Aile katılımı için gönderilebilecek olan çalışma kağıdı

Japonya

Suriye

Almanya
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