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Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı ÖZGE KARAN 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099039 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

zgekrn@hotmail.com  

(+90) 536 921 50 83 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. Mine Çeliköz 

Materyalin; 

Adı: 
GÖKKUġAĞI BATTANĠYESĠ MODELĠ 

Yaş Grubu: 4–6 YaĢ ( 48–72 Ay ) 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Matematik, Oyun, Sanat, Türkçe ve Drama Etkinliklerinde kullanılabilir. 

İlgili 

Kazanım/lar: 

1. GökkuĢağı oluĢumuyla ilgili tahminde bulunur. 

2. Yağmur damlaları ve balonları özelliklerine göre eĢleĢtirir. 

3. Modeldeki nesneleri özelliklerine göre sıralar. 

4. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

5. GökkuĢağı oluĢumuyla ilgili neden- sonuç iliĢkisi kurar. 

6. Küçük kas kullanımını gerektiren hareketleri yapar. 

Amacı: GökkuĢağı oluĢumunu öğretirken öz bakım becerilerini geliĢtirme. 

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması:  

Öğretmen, battaniyeyi panoya asar veya yere serer. Çocuklar materyali iyi 

görebilecekleri bir Ģekilde oturarak öğretmenin yönergelerini yerine getirir. 

Materyal üzerinde fermuar açma kapama, düğme ilikleme, çıt çıt ve cırt ile 

tutturma ve ip bağlama gibi ince motor kaslar kullanılarak bu yöndeki 

becerilerinin geliĢtirilmesi sağlanır.  

Matematik Etkinliğinde; GüneĢ, gökkuĢağı, yağmur damlaları kaç parmak, kaç 

ayak, kürdan boyutunda olduğunun ölçümü yapılabilir. Yağmur damlalarından 

sıralama, eĢleĢtirme, gruplama, sayma etkinlikler yapılabilir. 

Oyun Etkinliğinde; Sınıfa kum saati getirerek, süre bitene kadar tüm parçaların 

yerleĢtirilmesi yarıĢma oyunu Ģeklinde düzenlenebilir. 

Sanat etkinliğinde; GökkuĢağı kavramından yola çıkarak resim çizme, kesme, 

yapıĢtırma, yuvarlama çalıĢmaları yapılabilir. 

Türkçe Etkinliğinde; Büyük- küçük, uzun - kısa, yüksek-alçak, aynı- farklı- 

benzer kavramları hakkında materyaldeki nesnelerden yola çıkarak sorular 

sorulabilir. 

Drama Etkinliğinde; Çocuklardan gökkuĢağı kavramından yola çıkarak hikaye 

oluĢturup canlandırmaları istenebilir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde; Keçe, pazen kumaĢ, temizlik bezi, çıt-çıt, cırt, ip, düğme, elyaf, 

dikiĢ makinesi, iğne, silikon tabancası kullanılmıĢ ve 30 TL ye mal edilmiĢtir. 

Dezavantajları: GökkuĢağının tam oluĢum aĢamalarını vermez. GökkuĢağının 

tüm renklerini barındırmaz. 

 

 

mailto:zgekrn@hotmail.com


Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

 

 

 

                     
 

 



Materyal Tanıtım Formu 
 

Öğrencinin Adı Soyadı MERYEM DEMĠR 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği /17099702 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

meryem.demir@adalet.gov.tr 

506 481 57 02 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: ÇĠÇEK KUKLA 

Yaş Grubu: 36-66 Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Drama etkinliği , Oyun etkinliği, Türkçe etkinliği, Müzik etkinliği 

İlgili 

Kazanım/lar: 

1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.  

2. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

3. Müzik ve ritim eĢliğinde hareket eder.  

4. Kendine güvenir.  

Amacı: 

Öğrencilerin dikkat, konuĢma, dinleme, anlatma, algılama ve yorumlama gibi 

iletiĢim becerilerini geliĢtirmek. 

Belli baĢlı meslek gruplarını tanıtmak. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Eğitimci çocukları U Ģeklinde oturtur.  Ġpli kukla ile kukla köĢesine geçer ve 

kuklayı çocuklara tanıtır.  Eğitimci kuklayı seslendirir. Kukla çocukların 

mesleklerle ilgili ön bilgisini kontrol etmek için meslekler konusunda sohbet 

eder. Kukla daha sonra çocuklara “Çocuklar sizinle şimdi bir oyun 

oynayacağız. Oyunumuzun adı BİL BAKALIM BEN KİMİM? Şimdi sizlere bazı 

mesleklerle ilgili ipucu vereceğim, ardından bu mesleğe ait bir kıyafet 

giyeceğim. Siz de bu mesleğin ne olduğunu tahmin edeceksiniz. Hadi bakalım 

şimdi Bil Bakalım Ben Kimim oyununu oynamaya” der ve oyuna geçer. 

Perdenin arkasına saklanan kukla çoban kıyafetini üzerine alır ve yine perdenin 

arkasından ”Çocuklar ben hayvanları çok severim. Onların beslenmesi bakımı 

benden sorulur. Koyunları, keçileri çayırlarda meralarda otlatırım, bir de 

sizler için onların sütlerini sağarım. Bilin bakalım ben kimim?” deyip perdenin 

önüne geçer. Çocuklardan cevap aldıktan sonra bu mesleğin bizim için ne kadar 

önemli olduğu konusunda konuĢulur. Ardından aĢçı, çiftçi, temizlik iĢçisi vb. 

diğer meslekler için süreç tekrarlanır. Sonra çocuklarla birlikte İPLİ KUKLA 

Ģarkısı söylenip, Ģarkının sözleri dramatize edilerek etkinlik sonlandırılır.  

İpli Kukla Şarkısı 
Ben bir iplik kuklayım    

Hahahaha 

Kıpır kıpır oynarım 

Hahahaha 

Kim oynatırsa beni 

Hahahahaha 

NeĢe ile zıplarım 



Hahahahaha 

Önce kafa  

Sonra kol 

Ellerimi unutma 

Alt tarafta  

Diz ayak  

Hahahahahaa  

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde değiĢik renklerde ip, tığ, iğne, keçe, eva ve renkli ponponlar 

kullanılmıĢtır. Materyalin maliyeti 50 TL dir.  

Dezavantajları: Kalabalık sınıflarda uygulaması zordur. Materyali hazırlama ve 

çok fazla zaman ve emek gerektirir. Öğrencileri süreçte kontrol etmek zor 

olabilir. 

 

Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

 
 

 



  

 
 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı UMAY GÖKÇEN YEDĠYILDIZ 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği - 16099008 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
tekeciumay@gmail.com 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: HAVA DURUMU VE KIYAFETLERĠMĠZ PANOSU 

Yaş Grubu: 60-66 Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

 

Sanat, Drama ve Türkçe Etkinliği 

 

İlgili 

Kazanım/lar: 

 Hava durumu gözlemi yapar. 

 Hava durumu ve giyecek eĢleĢtirmesi yapar.  

 Giyinme ile ilgili iĢleri yapar. 

 Neden-sonuç iliĢkisi kurar.  

 Görsel materyalleri okur.  

 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Amacı: 
Hava durumuyla ilgili farkındalık oluĢturmak. 

Hava durumuna uygun kıyafet seçimi yapmak. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Materyali öğretmen sınıfın görünen bir noktasına asar. Çocuklara pencereden 

dıĢarı bakmalarını ve " Havanın Nasıl?”  olduğunu gözlemlemelerini ister. 

Gözlem sonucuna göre öğretmen herhangi bir öğrenciye panoda iĢlem yaptırır.  

Ġlk olarak panoda perdeler açılıp düğmeler ile tutturulur.  Panoda yer alan hava 

durumu sembolleri pencerenin ortasındaki boĢluğa cırt cırt ile tutturulur. Hava 

sıcaklığı ile ilgili tahmin termometrenin üzerinde iĢaretlenir. Daha sonra 

öğrencilerle uygun kıyafet seçimi konuĢulur. Hava durumu tahmini ile uyumlu 

kıyafetler seçilerek bez bebeğe cırt cırt ve çıt çıt ile giydirilmesi beklenir. 

Panoda yer alan yazılardan farklı renkte olanların bulunması, renk eĢleĢtirme 

çalıĢmaları, panoda yer almayan hava durumu ve kıyafet seçenekleri vb. 

konuĢularak baĢka etkinliklerle birleĢtirilebilir.  Materyal her gün kullanılabilir 

bir özelliktedir. Farklı etkinliklerle birleĢmeye müsaittir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde; keçe, düğme, çıt çıt, cırt cırt, ip, pamuk, karton, poĢet, kalın jelatin 

kullanılmıĢ ve 50 TL ye mal edilmiĢtir.  

Materyalin dezavantajı; pano daha kalın bir malzemeden seçilmediğinden 

sabitlenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı SĠBEL CEKLĠ ÇUKURLUÖZ 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 17099703 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
sibelcekli@gmail.com / 0541 353 40 89 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: ÇALGILI OYUN HALISI MODELĠ 

Yaş Grubu: 48-66 ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Müzik Etkinlikleri, Oyun Etkinlikleri 

İlgili Kazanımlar: 

1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

2. Algıladıklarını hatırlar.  

3. Nesne veya varlıkları gözlemler.  

4. Sesleri ayırt eder.  

5. Sesini uygun kullanır.  

6.Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

7. Dinlediklerini/izlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder.  

8. Müzik ve ritim eĢliğinde hareket eder.  

Amacı: 

Bu materyalin tasarlanma ve etkinliklerde kullanılma amacı, öğrencilerin müzik 

aletleri ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim kazanmalarını 

sağlamaktır. Bu çalgılı oyun halısı ile çocukların hem ritim duygusunun 

geliĢebilmesi hem de iĢitsel algılarının uyarılabilmesi çok önemlidir. Bu 

materyaldeki müzik aletlerinin yardımıyla öğrencilerin biliĢsel, dil, motor, 

sosyal ve duygusal becerilerinin arttırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılabilir. 

Böylelikle çocukların bütüncül bir Ģekilde geliĢimi söz konusu olabilmektedir. 

Ayrıca bu materyal ile çocukların hem müzik eğitimiyle ilgili bireysel bilgi ve 

becerilerinin oluĢmasını ve geliĢmesini sağlayacak hem de genel müzik 

kültürünün oluĢmasında katkıda bulunacaktır. 

mailto:sibelcekli@gmail.com


Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Öğretmen “Çalgılı Oyun Halısı” olarak tasarladığı materyali ve yanındaki sekiz 

yüzlü olan zarı sınıfa (müzik merkezine) getirir, sınıfın ortasına yayar.  

BaĢlangıçta bu materyalin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrencilere 

söylemez. Etkinliğin baĢında, daha önce öğrenilen bir Ģarkı hep birlikte 

söylenir. Daha sonra yine önceki derslerde çocuklara tanıtılan çalgılar 

hakkındaki ön bilgiler sorgulanarak hatırlanır. Ardından çalgılı oyun halısını ve 

nasıl kullanılacağını öğrencilere anlatır. “Yeni Yıl” isimli Ģarkıyı halının 

üzerindeki her çalgı ile teker teker çalarak bu çalgıları onlara tekrardan tanıtmıĢ 

olur. Daha sonra çocukları sıraya koyar ve etkinliğin oyun kısmına geçilir. 

Ġlk sıradaki çocuk halının baĢlangıç kısmına gelir ve zarı atar. Zarın üzerinde 

yazan sayı kadar halının bölmeleri üzerinde ilerler. Zarın üzerindeki sayının 

denk geldiği bölmede durur. Bu bölmedeki çalgı onun çalması gereken çalgıdır. 

Öğretmen baĢlangıçta bu çalgı ile birkaç nota çalarak çalgının nasıl 

kullanılacağını öğrenciye gösterir. Ardından öğrenci çalgıyı alır ve öğretmenin 

gösterdiği Ģekilde çalgıdan sesler çıkartmaya çalıĢır. Daha sonra sıra diğer 

öğrenciye geçer. Bütün çocuklar zarı atıp çalgı çaldıktan sonra oyun sona erer. 

Öğretmen burada gösterip yaptırma yöntemini kullanarak öğrencilere çalgıları 

nasıl kullanacağını oyun yoluyla eğlenceli bir Ģekilde öğretmeyi 

hedeflemektedir. Amaç, öğrencilerin yaĢ grubu ve geliĢim düzeyleri 

düĢünüldüğünde, onların bütün çalgıları doğru ve eksiksiz çalması değildir. Bu 

etkinlikte önemli olan, onların erken yaĢlarda çalgılar hakkında farkındalık 

kazanmalarını sağlamaktır. Çocukların müzik kulaklarının ve ritim 

duygularının geliĢmesi ve bunun yanında ileri ki dönemlere yönelik olarak, 

onların enstrüman çalmaya karĢı bir heves ve ilgi duymalarını sağlamaktır.  

Öğretmen bu çalgılardan bir veya birkaçını çalabilen bir konuğu sınıfına davet 

edip öğrencilere minik bir konser verdirebilir. Ayrıca çalgılı oyun sayesinde 

öğrenciler hangi enstrümana yatkın olduklarını fark ederler. Birbirlerinin 

yeteneklerini ve farklılıklarını görme Ģansını da elde ederler. Çünkü her 

çocuğun müzik kulağı, müziğe olan yeteneği ve bir enstrümanı çalma 

konusundaki becerisi farklıdır. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

8 Adet çalgı (gitar, org, davul, marakas, blok flüt, pan flüt, ksilofon, çelik 

üçgen) ve zardan oluĢan materyalin yapımında; çeĢitli boyutlarda ve renklerde 

keçeler, hasır ip, boncuklar, çeĢitli renklerde evalar, karton, tahta karıĢtırıcı, çöp 

ĢiĢler, ince kurdele, alüminyum folyo, ince ve kalın pipet, soğuk ve sıcak 

silikon, bant, ince ip, makas vb kullanılmıĢtır. Materyal için 30 TL 

harcanmıĢtır.   

Çalgılı oyun halısı, herhangi bir enstrüman çalmaya karĢı yeteneği az olan 

çocuklarda olumsuz duygular ve çekingenlik uyandırabilir ya da birden fazla 

enstrüman çalmaya karĢı yeteneği olan çocuklarda da kafa karıĢıklığına ve 

kararsızlığa neden olabilir. Sosyoekonomik düzeyi düĢük olan bölge 

okullarında bütün enstrümanları temin etmek zor olabilir. Kalabalık sınıflarda 

materyale dayalı olan etkinlikleri uygulamak zor olabilir. 

 

 

 



Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 
 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

 

Materyalin; 

Adı: ĠÇ ORGANLARIM RESĠM SETĠ / PUZZLE 

Yaş Grubu: 48-66 ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Fen, Drama ve Oyun Etkinlikleri 

İlgili 

Kazanım/lar: 

1. Nesneye dikkatini verir. 

2. Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

3. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. 

4. Nesne-sonuç iliĢkisi kurar. 

5. Görsel materyalleri okur. 

6. Kendisine ait özellikleri tanır. 

7. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

8. Yeterli ve dengeli beslenir. 

9. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 

Amacı: 

Çocuklara görseller yoluyla iç organları ve yerlerini fark etmelerini sağlamak. 

Ġç organların sağlığını etkileyen faktörleri resimlerle anlatmak.  

Sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek. 

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması:  

Eğitimci ve öğrenciler U düzeni Ģeklinde oturur. Çocuklara iç organları ile ilgili 

“Sizce yediğimiz yemekler nereye gider, sizce sağlıksız beslendiğimizde 

vücudumuzda neler olur, hangi organımızla düşünürüz?” gibi sorular sorar. 

Ardından resim setini çocuklara göstererek onların dikkatini çeker. Eğitimci, 

“Haydi birlikte resimleri inceleyelim.” Diyerek çocuklarla görseller incelenir. 

Çocuklara görseller hakkında konuĢması için fırsat verilir. Sağlıklı ve sağlıksız 

organların nedenleri hakkında konuĢulur. Resimler incelendikten sonra çocuklar 

kitap sonundaki mıknatıs kullanılarak hazırlanan silüet üzerinde organların 

konumunu belirleyen puzzle oyununu oynarlar. Ardında organlarla ilgili drama 

etkinliği yapılabilir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalin hazırlanmasında; bilgisayar, PowerPoint, baskı için uygun kağıtlar, 

eva, mıknatıs, yapıĢtırıcı, renkli fon kartonları kullanılmıĢtır. Materyal için 23 TL 

harcanmıĢtır. 

Materyalin sayfaları kalın ve kaliteli olduğu için uzun bir süre kullanılabilir. 

Bununla birlikte materyalin yapım sürecinde kullanılan görsellerin bulunması, 

sayfaların düzenlenmesi ve resim albümünün basımı yoğun ve uzun süreli bir 

uğraĢ ve teknik bilgi gerektirmektedir. 
M 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı ZEYNEP NAZAROĞLU 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği/ 16099020 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

zeynepnazaroglu@gmail.com / 0551 703 29 89 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

mailto:zeynepnazaroglu@gmail.com


Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

   

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı HEDĠYE KILIÇ   

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099052 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

kilic.hediye.3030@gmail.com 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: ARI KOVANI / MODEL  

Yaş Grubu: 48-66 ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Fen- Doğa Etkinlikleri, Oyun Etkinlikleri, drama. 

İlgili Kazanımlar: 

1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

2. Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

3.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

4. Görsel materyalleri okur.  

5. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 

Amacı: 

Çocuklara arıları, arıların renklerini, yaĢadıkları yeri(kovan), nasıl bal 

yaptıklarını öğretirken, anlatmaya yardımcı olur ve anlatılan bilgilerin 

çocukların zihninde daha kalıcı olmasını sağlar. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Eğitimci ve öğrenciler U düzeni Ģeklinde oturur. Çocuklara “Daha önce 

gördünüz arılar nasıldı?”, “arılar çok çalıĢkandırlar ve bizim için çok tatlı bir 

Ģey yaparlar, sizce bu nedir?” gibi sorular sorulur. Ardından arı kovanı modelini 

çocuklara gösterir. Eğitimci, “Haydi birlikte arı kovanını inceleyelim.” diyerek 

çocuklarla kovan modeli incelenir. Çocuklara model hakkında konuĢması için 

fırsat verilir. Çocuklara arıların çok çalıĢkan olduklarından ve bize tatlı balı 

nasıl yaptıklarından bahsedilir. Çocuklar modeli inceledikten sonra „Arı‟ adlı 

parmak oyunu oynatılır. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalin yapımında; su ĢiĢesi, krapon kağıdı, renkli keçeler, ponpon, 

hareketli göz, mukavva, makarna vb malzemeler kullanılmıĢtır. Materyal için 

35 TL harcanmıĢtır.   

Materyalde görsellik ön planda olduğu için çocukların dikkatini kolayca 

çekebilir. Materyalin büyük oluĢu, çocukların daha iyi gözlem yapmalarına  

imkan sağlarken taĢımasında güçlükler yaĢanabilir. 



Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

 

  

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı MERVE ECE SELVĠ  

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099009 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
Ece.sel97@hotmail.com / 0506 889 72 16 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: KARINCA YUVASI / MODEL 

Yaş Grubu: 48-66 Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Drama, Fen, Matematik etkinlikleri 

İlgili Kazanımlar: 

1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

6. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Amacı: 

Çocukların model inceleme yoluyla karıncaların toprak altındaki yaşam 

alanını öğrenmelerine imkan sağlamak ve canlıların hayatlarının önemi 

konusunda bilinçlendirmek. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Eğitimci ve öğrenciler U oturma düzeninde otururlar. Eğitimci 

öğrencilere; ‚Karıncalar nasıl çalışırlar? Yiyeceklerini nereye koyarlar? 

Yaşadıkları bir ev var mıdır? Varsa evlerini nereye yaparlar?‛ gibi 

sorular sorar. Daha sonra karınca yuvası modelini ortaya çıkarır. 

Öğrencilerin incelemesi için zaman verir. Yeterli kadar inceledikten 

sonra öğrencilerle eğitimci beraber incelemeye başlar. Öğrencilerin 

yorum yapmalarına, tahminlerde bulunmalarına fırsat verilir. 

Karıncaların yaptığı yuvanın oluşumu hakkında konuşulur. İnceleme 

bitince karınca yuvası ile ilgili fen etkinliği yapılır. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

 Materyal yapımında 30x13x25 boyutlarında cam akvaryum, Ytong 

beton, kil, akrilik boya, siyah ve beyaz boncuk, toprak vb. malzemeler 

kullanılmış ve 45 TL harcanmıştır. 

Materyalle ilgili genel olarak yaşanan zorluklar; uygun malzemelerin 

bulunması, (ağır olduğu için) taşıması, yapım aşamasında etrafın çok 

kirlenmesi vb. şeklinde özetlenebilir. Ayrıca kullanılan betonun uygun 

şekle getirilmesinde de güçlükler yaşanabilmektedir. 

 

 

mailto:Ece.sel97@hotmail.com


Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı ZUHAL YETİŞEN 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099043 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
zuhalyetiseen@gmail.com / 0531 279 71 40 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: ÇOK AMAÇLI SALON / MODEL 

Yaş Grubu: 3-6 yaş 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Alan gezileri, Türkçe Dil Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri 

İlgili Kazanımlar: 

1. KonuĢurken sesini doğru kullanır 

2. Nefesini doğru kullanır 

3. Kelimeleri doğru telaffuz eder 

4. KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar 

5. Kendini sözel olarak ifade eder 

6. Üstlendiği role uygun konuĢur. 

7. Dinlediklerini müzik, drama, Ģiir, öykü v.b. yollarla sergiler 

8. Görsel materyalleri okur 

9. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluĢturur 

Amacı: 

- Sinema/tiyatro salonunun kurallarıyla ilgili bilinç kazandırmak, 

-Çocukların oyunlarında tiyatro salonunu kullanıp, hayal güçleriyle kendi 

oyunlarını tasarlamalarını sağlamak, 

-Çocuklara sinema/tiyatroyu sevdirmek, farkındalık yaratmak 

-Parmak oyunları, kuklalar ve kendi oluĢturacakları materyallerle oyunlar 

sergilemek 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Öğretmen materyali sınıfa sunar. “Sizce bu nedir?” sorusunu yöneltip 

çocukların fikirlerini alır. O gün yapılacak etkinliğe/alan gezisine göre sinema 

ya da tiyatro salonu olduğunu belirtir. “Daha önce sinemaya gittiniz mi?” 

“Hangi filmleri izlediniz?” “Peki sinema salonunda nasıl davranmamız 

gerekir?” gibi sorular yöneltilir. Aynı Ģekilde tiyatro için de “Tiyatroda nasıl 

davranmamız gerekir?” “Sizce tiyatro ve sinemanın arasında nasıl bir fark var?” 

sorularından sonra “Biz de kendi tiyatro oyunumuzu oynayalım mı?” denir ve 

canlandırma etkinliğine geçilir. Sonrasında yapılacaksa o günkü sinema/tiyatro 

gezisine gidilir ve kurallar oradayken de tekrarlanır. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

 Materyal yapımında fotoblok maket kartonu, silikon tabancası, maket bıçağı, 

cetvel, kalem, makas, döĢemelik kumaĢ vb. malzemeler kullanılmıĢ ve 75 TL 

harcanmıĢtır. 

Materyal yapım süreci çok ince detay çalıĢmayı gerektirdiği için uzun zaman 

alır. -Maket kartonu bu tip etkinliklerin çıkarılmasında kullanımı kolay bir 

malzemedir fakat çabuk yıpranır veya kırılabilir.  

 

mailto:zuhalyetiseen@gmail.com


Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı GAMZE ĠLKSEN BAYDAR 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099050 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
ilksen_baydar@hotmail.com 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: İÇ ORGANLARIMIZI TANIYALIM / KOSTÜM 

Yaş Grubu: 60-66 Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Fen Etkinliği 

İlgili Kazanımlar: 

1. Kostüme ve üzerindeki organlara dikkatini verir. 

2. Organların yerini öğrenir. 

3. Organları yerlerinden söker ve yerine yapıĢtırır 

4. Organların isimlerini öğrenir, görevlerini öğrenir. 

Amacı: Organların neler olduğunu, görevlerini ve vücuttaki yerlerini somutlaĢtırarak 

öğretmek, sağlıklı olma bilincini kazandırmak.  

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Öğretmen sınıfa girer ve çocukları U Ģeklinde oturtur. Çocuklara vücudumuzda 

hangi iç organlar var?,  bu iç organların yerlerini kendinizde gösterebilir 

misiniz?, görevlerini biliyor musunuz? diye sorular sorar. Soruları sorduktan 

sonra öğrencilerden biri seçer ve kostümü giydirir. Ġlk olarak kostümdeki 

organların ne olduğunu sorar. Sonra organları cırt cırtlarından ayırarak kostüm 

boĢ bırakılır. Daha sonra çocuklara organların isimlerini söyleyerek doğru 

yerlerine takmaları istenir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyal yapımında elyaf, kumaş, keçe, ip , cırt cırt vb. malzemeler 

kullanılmıĢ ve yaklaĢık 100 TL harcanmıĢtır. 

Materyal eğitimci tarafından hazırlanacak ise, eğitimcinin dikiĢ becerisi ve 

dikim tekniklerini bilmesi gerekmektedir. Bunlar mümkün değilse sağlam ve 

estetik bir kostüm için bir terzi desteği almak en doğru karar olacaktır.   

 

 

 

 



Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

  

  

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı AYġE SENA ÇELĠK 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099033 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
xsenacelik@gmail.com /  (+90) 531 686 43 05 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: TIRTILDAN KELEBEĞE-KOSTÜM 

Yaş Grubu: 48–66 Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Fen Etkinliği, Drama Etkinliği 

İlgili Kazanımlar: 

1. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

2. Tırtılın oluşumuyla ilgili tahminde bulunur. 

3. Kostümü ve üzerindekileri gözlemler. 

4. Tırtılı ve kelebeği özelliklerine göre karşılaştırır. 

5. Kelebeğin oluşum özelliklerini sıralar. 

6. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

7. Kelebeğin oluşumuyla ilgili neden- sonuç ilişkisi kurar. 

8. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

9. Kendine güvenir. 

Amacı: Kelebeğin oluşumu ile ilgili bilgi verirken çocuklara drama becerisi 

kazandırmak 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Drama Etkinliğinde; 

Sınıftaki her çocuğa bu kostüm dikilir. Yıl sonu gösterisinde 

uygulanmak amacıyla dikilen bu kostümlerin bir hikayesi vardır. 

Çocuklar (sayıları 10’u geçmemeli), öncelikle çömelme pozisyonunda 

beklerler ve eğitimci hikâyeyi okumaya başlar. Hikâyeyi okurken 

çocuklar öğretilen hareketleri uygularlar. 

mailto:xsenacelik@gmail.com


 

 Hikâye: Yaprağın üzerinde hareket eden bir tırtıl vardı. 

(Çocuklar tırtıl gibi hareketler yaparlar.) 

 Bir gün gökyüzünde uçan bir kuş gördü. (Kafalarını kaldırıp 

yukarı doğru bakarlar.) 

 ‘’Keşke ben de onun gibi uçabilseydim.’’ Diye içinden geçirdi 

minik tırtıl. (İç geçirirler.) 

 Yusufçuk böceğinin gökyüzünde uçuşunu hayranlıkla izleyip 

tekrardan ‘’Keşke ben de uçabilseydim.’’ Diye düşündü minik 

tırtıl. 

 Minik tırtıl uçamadığı için çok üzgündü. Üstelik karnı da çok 

acıkmıştı. (Üzgün surat yapar ve karnını ovalarlar) 

 Ağacın yapraklarını kemirmeye başladı, kemirdi, kemirdi, 

kemirdi< (Yemek yeme hareketi) 

 Giderek büyümeye ve şişmanlamaya başlamıştı. Üstelik çok 

yorgundu, ağacın dalı üzerinde uyumaya karar verdi. (Yere 

çömelip seyirciye arkasını dönüp büzülürler.) 

 Minik tırtıl içerisinde uyuyabileceği bir koza yaptı. 

 ‘’Umarım rüyamda uçabildiğimi görürüm’’ diye düşünürken 

kozanın içinde uyuyakaldı. (Sahnenin perdeleri kapanır.) 

 Tırtıl yavaşça uyanmaya başladı. (Perde açılır, uyanma hareketi 

yapılır, kollar açılır.) 

 Uykusundan uyandığında artık bir tırtıl değildi. Rengarenk 

kanatları olan bir kelebeğe dönüşmüştü ve artık uçabiliyordu. 

(Ayağa kalkar, uçma hareketleri yapar.) 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyal yapımında çeşitli kumaşlar, kumaş lastik, cırt cırt, ip, simli eva, 

fermuar, dikiş makinesi, iğne vb. malzemeler kullanılmıĢ ve yaklaĢık 26 TL 

harcanmıĢtır. 

Tırtılın kozasını örüp kelebeğe dönüşmesini tam açıklayamaması 

materyalin dezavantajı olarak değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı KAMĠLE ġULE ALTUNDAĞ 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099019 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
sule.altundag0@gmail.com / 05435437567 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: YANARDAĞ / MODEL 

Yaş Grubu: 5-6 yaş 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Fen Etkinliği 

İlgili Kazanımlar: 

1. Yanardağ modelini gözlemler.  

2. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 

3. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

4. Yanardağın oluşumuyla ilgili tahminde bulunur. 

Amacı: Yanardağda oluşan patlamaları öğrencilere deney yoluyla öğretmektir. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Öğretmen çocuklara bugün bir deney yapacaklarını söyler. Öğrencilere 

yanardağ patlamalarını anlatmak için ‘Toprağın altında ne var biliyor 

musunuz? Kayalar! Bu kayalar çok sert! Sert kayaların altında, derinlerde 

çok sıcak kayalar var. Ancak bu kayalar sert değil, erimiş halde! Sanki bir 

çorba gibi. Bu sıcak ve erimiş kayalar bir yolunu bulup yeryüzüne çıkıyor 

ve yanardağlardan püskürüyor. Hem de ne püskürme! Bu sırada 

yanardağdan gazlar da çıkıyor.’ gibi önceden hazırladığı bir metinle 

yanardağı öğrencilere kısaca açıklar. Daha sonra hazırladığı maketi 

öğrencilerin önüne getirir ve yapacakları deneyi kısaca açıklar. Daha 

sonra deney malzemelerini getirerek tüm öğrencilerin yardımıyla önce 

karbonatı ve gıda boyasını sonrada sirkeyi yanardağ maketinin içine 

koyarak temsili patlamayı gerçekleştirir. Deneyin sonunda öğrencilere 

patlama anında neler gördüklerini neler düşündüklerini sorar. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyal yapımında; gazete, tutkal, bant, çeşitli boyalar,  

Uygulama için: sirke, karbonat, gıda boyası kullanılmaktadır. Materyalin 

maliyeti ise, 35 TL tutarındadır.  

Materyalin dezavantajı; çok kez kullanılamaya uygun olmaması ve 

kullanım esnasında etrafın boya olmasıdır. Bu yüzden kullanım 

esnasında gerekli tedbirler alınmalıdır.  

 

mailto:sule.altundag0@gmail.com


Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

  

  

  
 

 

  

  

  

  

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı TUBA KAHYA 

Uyruğu TC. 

Bölüm / Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği / 16099051 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 
tubakahya@hotmail.com / 0545 536 97 23 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. MĠNE ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

Adı: YAĞMURUN OLUŞUMU / MODEL 

Yaş Grubu: 48-66 yaş 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 
Fen Etkinliği 

İlgili Kazanımlar: 

1. Materyale dikkatini verir. 

2. Yağmurun oluşumuyla ilgili tahminde bulunur.   

3. Yağmurun oluşumu hakkında neden-sonuç ilişkisi kurar  

4. Kullanılan görsel materyali okur. 

Amacı: 
Çocukların yağmur oluşumu konusunu görsel materyalle destekleyerek 

uygulamalı olarak daha kalıcı ve ilgi çekici hale getirmek. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması:  

Materyalin kullanımı için öncelikle konuyla ilgili gerekli bilgiler verilir. 

Suyun buharlaşması, yükselmesi, soğuk havayla karşılaşması ve 

katılaşması sonra yeryüzüne inişi öykü yoluyla anlatılır. Daha sonra 

materyal hakkında bilgi verilir ve uygulamaya geçilir. Bu aşamada 

ihtiyacımız olan şey biraz su ve delikli balondur. Bulutun arkasında 

gizli duran balonu biraz su ile doldurduktan sonra yağmur yağışını 

uygulamak için öğretmen balonu hafifçe sıkar. Bu sayede balondan 

sular damlamaya başlar. Böylece yağmur görünümü sağlamış oluruz. 

Materyalin kullanımı için herkesin görebileceği şekilde masanın üzerine 

konulması gerekiyor. Aynı zamanda öğrencilerin biraz yakın durması 

gerekiyor ki su damlalarını görebilsinler. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyal yapımında; pleksi ahşap, strafor, inşaat teli, akrilik boya, fırça, 

silikon, pamuk, toprak, yapay bitki, oyuncak hayvan, çubuk, strafor top 

kullanılmıştır. Materyalin maliyeti ise, 35 TL tutmuştur.  
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Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

  

  

 

 

 



MATERYAL TANITIM FORMU 

Öğrencinin Adı Soyadı Ayperi Kumarbek Kızı 

Uyruğu Kırgız 

Bölüm/Öğrenci No Mütercim-Tercümanlık,1701.15022 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

ayperikumarbekova@gmail.com 

+996 707 41-51-23 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. RüĢtü YeĢil 

 

Materyalin; 

Adı Dünya Dil Aileleri ġeması 

Yaş Grubu Üniversite öğrencileri (18-25 yaĢ) 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Dil Bilim ve Türkoloji derslerinde kullanılabilir. Soru-cevap, 

TartıĢma, Drama etkinliğine konu edilebilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

1. Dil aileleri hakkında Ģematik bir örgütleyici edinir. 

2. Dil aillelerinin birbiri ile iliĢkisini kavrar. 

3. Dillerin oluĢu ve geliĢim süreçleri ile ilgili bakıĢ açısısa sahip 

olur. 

4. Kendi dili ile iliĢkili ve farklı olan dil ilelerini sınıflar. 

5. Dil ve kültür zenginliğinin insanlık tarihi açısından önemini 

fark eder. 

6. Kendi diline sahip çıkma ve geliĢtirme bilinci geliĢir.  

      

Amacı 

 Öğrencilerin dil aileleri hakkında sınıflamacı bir zihin alt 

yapısına sahip olmalarını sağlamak. 

 Diller konusuna sistematik bir bakıĢ açısı kazandırmak.  

 Dilleri ortak ve farklı yönleriyle gruplamalarına yardımmcı 

olmak. 

 Anadillerinin içinde yer aldığı dil ailesinin adı ve genel 

özellikleri hakkında blgi sahibi olmalarına katkı sağlamak. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

ġema öğrencilerin görebileceği bir yere asılır. Öğrenilere Ģemada 

ne gördükleri ve ne anlatılmaya çalıĢıldığı ile ilgili yorumları 

alınır.Bu yorumlardan yola çıkarak öğretmen dilleri ailelere 

ayırma ve sınıflamanın gerekliği ve yararları konusunda 

açıklamalarda bulunur. Öğrencilerden bildikleri dillerden yola 

çıkarak dil ailelerinin özellikleri ile ilgili çıkarımlarda 

bulunulmasını ister. Gelen cevapları öğrencilerle birlikte özetler. 

Öğrencilerin anadilleri ile ilgili temel özellikleri, diğer dil 

ailelerinden farklı yöleri ile tespitler yapmalarını ister, ödelendirir. 

Sonra her dil ailesi üzerinde ayrıntılı durularak dilleri ortak 

özellikleri yönüyle sınıflamaları istenip Ģemayı defterletine daha 

mailto:ayperikumarbekova@gmail.com


ayrıntılı olarak aktarmaları istenir. Farklı dil ailelerinin karĢılıklı 

etkileĢimini içeren küçük çaplı bir drama etkinliği yapılır. 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Kullanılan malzemeler: karton, kağıt, guaĢ boyası,cetvel, kurĢun 

kalem, yapıĢtırıcı bant. Materyal için 100 som harcanmıĢtır.  

Dezavantajları:    

1.Hazırlanması fazla zaman alabilir; 

2.Her yere taĢınması zordur; 

3.Bozulması, çizilmesi, kirlenmesi kolaydır; 

4.Çok ayrıntılı bilgi aktarılamaz, sadece genel bir bilgi verilebilir; 

 

Materyalin Yapılışı ve son şeklinin fotoğrafı: 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı CAFER DEMĠRAY 

Uyruğu T.C 

Bölüm/Öğrenci No TÜRKOLOJĠ 1701.15019 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 
caferdemiray16@gmail.com 

Danışman Öğretim 

Elemanı 
Prof. Dr. RüĢtü YeĢil 

 

Materyalin; 

Adı Atom Ve Yapisi (Model) 

Yaş Grubu 12-15 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 
Soru Cevap, TartıĢma, Drama 

İlgili Kazanımlar 

1. Atom‟un genel yapısını somut bir Ģekilde kavrarlar. 

2. Bohr Atom Modeli hakkında bilgi sahibi olurlar. 

3. Atomun alt bileĢenlerinin birbiri ile iliĢkisini kavrarlar. 

4. Atomun bileĢenlerinin atomun iĢlevindeki yer ve konumlarını 

öğrenirler. 

5. Maddelerin birbirinden farklı olması ile atom yapılarındaki 

farklılaĢmalar arasındaki iliĢkiyi fark ederler. 

Amacı 

 Gözle görünmeyen bir varlığın somutlaĢtırılarak 

algılanmasını ve öğrenmesilerini temin etmek 

 Atomun yapısı ve Bohr Modeli hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak 

 Maddelerin birbiribden farklı olmasının gerekçesini 

anlamalarını sağlamak. 

 Atoun bileĢenleri ve iĢlevlerini kavramak, somutlatırmak 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmenin Atom ve Yapisi konusunu anlatırken somutlaĢtırıcı 

olarak modelden yararlanılacaktır. Atomun bileĢenleri, birbirlerine 

göre konumları ve iĢlevleri aktarılırken kullanılacaktır. 

Maddelerin birbiri ile farklılaĢmasının, bu bileĢenlerin içeriği ve 

iliĢkileri ile iliĢkili olduğunu açıklarken örneklemelerde 

kullanılacaktır. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

 Öğrenilen bilgilerin pekiĢtirilmesi ve somutlaĢtırılması 

 Bilgilerinin kalıcılığının artırılması 

 Maddelerin farklılıklarına iliĢkin problemlerin 

çözümlenmesinde bu bilgilerin kullanılması, 

 Ölçme değrlendirme amaçlı olarak yararlanılması 

önerilebilir. 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı:  

Tel,Tenis Topu,Strafor,YapıĢtırıcı Ve Bant 

 

  



Materyal tanıtım formu 

 

 

Materyalin; 

Adı: AFĠġ 

Yaş Grubu: 18 üstü 

Kullanılabileceği 

Etkinlik türleri: 
Kullanım alanı çok geniĢ. Burda serginin tanıtımında kullanıldı. 

İlgili  

Kazanım/lar 

1. Bilimsel bir etkinliğe iliĢkin farkındalık oluĢur. 

2. Bilimsel üretkenlikler konusunda segileme bilinç ve duyarlığı 

kazanılar. 

3. AfiĢlerin kullanım amacını fark ederler. 

4. AfiĢlerin hazırlanma ilkelerini ve inceliklerini fark ederler. 

Amacı 

Bilimsel, sanasal ya da sosyal faaliyetlerin tanıtımında, dikkat 

çekiciliğinin artırılmasında afiĢlerden etkin Ģekilde yararlanma bilinç 

ve farkındalığı oluturmak 

Eğitim ortamında 

uygulanması 

Tasarımcı dijitalde afiĢi en uygun bir Ģekilde hazırlayıp, serginin veya 

etkinliğin adını, yerini, tarihini yazarak onu en belirgin yerlere asar. 

Bunun için panolar kapı giriĢleri vb. yerler olabilir. 

Varsa Diğer  

Açıklamalarınız: 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal geliĢtirme derslerinde afiĢ 

materyalinin amaç, içerik ve iĢlev yönüyle tanıtımmında örnek bir 

material olarak kullanılabilir. 

Gerekli 

Malzemeler ve 

hazırlanması 

Elektronik ortamında görsellerden yararlanarak ve tasarım ilkeleri 

kullanılarak etkinliğin amacını ve kapsamını yansıtacak Ģekilde 

düzenlenmesi ve görünebilecek bir yerde sergilenmesi 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Ercan ÖZKAYA 

Uyruğu: TC 

Bölüm/Öğrenci No: Tercümanlık / 1701.15012 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 
demone_fpc@hotmail.com 

Danışma Öğretim Elamanı: Prof.Dr. RüĢtü YeĢil 



 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Gökhan YAMAÇ 

Uyruğu T.C 

Bölüm/Öğrenci No Rus Dili ve Edebiyati              1301.03022 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

0707762647 

gokhan-yama@hotmail.com 

Danışman Öğretim 

Elemanı 
Prof. Dr. RüĢtü YeĢil 

 

Materyalin; 

Adı MODEL(YUVARLAMA KUTUSU) 

Yaş Grubu 11-13 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri 

BaĢta matematik olmak üzere sayı konularının, ondalık sayıları 

ileriye ve geriye yuvarlama iĢlemlerinin yapılacağı öğretimsel 

etkinliklerde kullanılır. TaĢınabilirliği dikkate alınarak sınıf ve 

laboratuarlarda kullanılabilir. 

İlgili Kazanımlar 

1) Ondalık sayıların yuvarlanması kavramını anlamlandırır. 

2) Sayıların basamaklarını pekiĢtirir. 

3) Üst ya da alt sayılara yuvarlama tekniğini kavrar. 

4) Yuvarlama tekniğini kurallarına uygun olarak uygular.  

      

Amacı 

1) MAtematik ve Fen Bilgisi gibi derlerde sık sık karĢılaĢılan 

alta ya da üste yuvarlama kavramını kavratmak, 

2) Yuvarlama iĢleminin tekniğini öğretmek, 

3) Yuvarlama iĢlemlerini kurallarına uygun olarak 

yapmalarını sağlamak. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Sayı basamakları öğrencilere öğretildikten sonra materyal sınıfa 

getirilir. Öğrencilerin görebileceği bir yere konulur. Materyalin 

amacı ve nasıl kullanılacağı açıklanır, örneklenir. Öğrencilere 

örnek iĢlemler yaptırılarak yuvarlama yapmaları ve bununiçin 

araçtan yararlanmaları istenilir. Yuvarlamaların nasıl ve ne Ģekilde 

yapıldığı öğrencilere açıklattırılır.  

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Yapımı kolay ve ekonomiktir. Materyal için gerekli olan 

malzemeler: 2 adet karton kutu, 4 adet A4 kağıdı, 8 adet pipet, 1 

adet pinpon topu, süslemeler ve yapıĢtırıcı. 

Materyalin maaliyeti: 400 som. 

Materyal dikkat çekmek ve ölçme değerlendirme yapmak 

amacıyla da kullanlabilir. 

 

 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

2 adet karton kutu, 4 adet A4 kağıdı, 8 adet pipet, 1 adet pinpon topu, süslemeler ve 

yapıĢtırıcı. 

 

 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Ayten Çetin 

Uyruğu TC 

Bölüm/Öğrenci No Rus dili ve edebiyatı 1701.15002 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 
Aytenctn84@gmail.com   0702273914 

Danışman Öğretim 

Elemanı 
Prof. Dr. RüĢtü YeĢil 

Materyalin; 

Adı Rusça Çevremizi Tanıyalım Modeli 

Yaş Grubu 10-15 ve yeni dil öğrenen her yaĢ grubu için 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 
Soru-cevap, drama, konuĢma egzersizleri, basit cümleler kurma 

İlgili Kazanımlar 

 

1) Rusça dilinde baist kelimeleri öğrenirler. 

2) Basit cümleler kurabilirler. 

3) Günlük konuĢma egzersizi yapabilirler. 

4) Yer ve yön tariflerinde (ileri, geri, sağ, sol vb.) 

kullanılabilecek kelimeleri ezberlerler. 

5) Yer ve yön kelimelerini cümle içerisinde uygun Ģekilde 

kullanırlar. 

      

Amacı 

1) Yabancı dilde basit cümleler kurmalarına yardımcı olmak, 

2) Yer ve yön terimlerini cümle içerisinde kullandırmak, 

3) Belirli yerleri baĢkalarına tariff etme becerisi kazandırmak. 

4) Günlük konuĢmada sık kullanılabilecek kelimeleri cümle 

kaıpları içerisinde ezberletmek 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Yer yön terimlerini öğrendikten sonra materyal görünen bir yere 

yerleĢtirilir. Öğrencilerden material üzerinde kendilerine konum 

belirlemeleri istenir. Materyalde farklı bir yeri tariff etmeleri istenilir. 

Bu süreçte Miki ve Kiki adlı kuklalara yol tarifi yapmaları istenilir. 

Miki ve Kiki, Rus dilinde yapılan yönlendirmeye göre model 

üzerinden ulaĢmaları sağlanır. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

Ders sonunda yapılacak ölçme değerlendirme amaçlı da kullanılabilir. 

Dikkat çekici ve rol yapma becerilerini geliĢtirici niteliktedir. Oyun 

içerikli ve eğlenceli bir etkinlik olarak değerlendirilebilir. 

Materyal için gerekli 

malzemeler   

YapıĢtırıcı , renkli kartonlar , oyuncak ( araba, mickey mouse 

kahramaları ) tahta çubuk  çubuk , mukavva , kalem , kese torba , 

fotoğraf baskı kağıdı , yazıcı 

Materyalimin maliyeti: 1400 soma mal edilmiĢtir. 

 

 

mailto:Aytenctn84@gmail.com


Materyalin son şeklinin fotoğrafı  

 

 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Cemal ÖZDOĞAN 

Uyruğu TC. 

Bölüm/Öğrenci No Türkoloji 1701.15014 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

+996709701919 

c.ozdogan868@hotmail.com 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Hasan Yılmaz 

+996706451051 

Hasan.yilmaz@manas.edu.kg 

 

Materyalin; 

Adı Pano Modeli 

Yaş Grubu 8-15 YAġ ARALIĞI 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Sosyal Bilgiler dersleri, Sağlık dersleri, sergilerde ve 

konferanslarda 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1. Yere tükürmemenin toplumsal bir kural olduğunu öğrenir 

2. Tükürüğün içerdiği mikroplardan haberdar olur. 

3. Yere tükürmememesi gerektiği hakkında bilgi sabihi olur. 

4. Yere tükürmenin kendini küçük düĢüreceğine inanır 

5. Yakın çevresine model davranıĢ sergiler  

 

      

Amacı 

Tükürmenin ahlak kurallarına aykırı olduğunu öğretmek ve 

temizlik kurallarını bildirmek 

 



 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen pano modelini sınıfa ortak bir konu belirler ve 

öğrencilerin bu pano modelini istedikleri Ģekilde istedikleri 

renklerde ve türde yapmalarını söyler. Pano modelini bitiren 

öğrenciler, öğretmenlerine gösterip onay alırlarsa sınıfın herhangi 

bir köĢesine asarlar. Kendi yaptıkları iĢlerden dolayı öğrencilerde 

özgüven artar ve öğretmenlerine karĢı yakınlık duyarlar. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Pano hazırlanımı gayet ekonimik ve kolaydır.hem zaman hem de 

ekonomik olarak herkesin yapabileceği bir materyaldir.Ayrıca 

ortak pano yapım çalıĢmaları; sınıfta birlik ve beraberlik 

oluĢmasını sağlar.Öğrencilerin öğretmenlerine ve kendilerine olan 

güvenleri artar. 

 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 1 Adet Isı Yalıtım 

Malzemesi,2 Adet KöĢe Bent,Bir Adet Masa Örtüsü, Zımba,YapıĢtırıcı Ve Konu Ġle Alakalı 

Eğitici Resimler.. 

 

 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Elmira Abdilamit kızı 

Uyruğu Kırgız 

Bölüm/Öğrenci No 1701.15028 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

kgz.elmira@gmail.com 0705200597 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Hasan Yılmaz 

hasan.yılmaz@manas.edu.kg +996706451051 

 

Materyalin; 

Adı Grafik  

Yaş Grubu Lise  8, 9 sınıf öğrencileri için.  

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Ders, ekonomik alan,  

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

Dünya ekonomisinde Türkiye‟nin yeri ve önemini kavrar 

Türk ekonomisinin yıllara göre geliĢimi hakkında bilgi sahibi olur. 

Türk Ekonomisine iliĢkin Ġhracat ve ithalat iliĢkisini karĢılaĢtırır 

  

      

Amacı 

Ekonominin ülke yaĢamında ve kalkınmıĢlıktaki yeri ve önemini 

anlamak 

Ekonımi ile ilgili belli göstergeleri öğrenmek 

Türkiye Ekonomisinin yıllara göre geliĢme trendini bilmek  

mailto:kgz.elmira@gmail.com
mailto:hasan.yılmaz@manas.edu.kg


 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Konuyu anlattıktan sonra öğrencilere gösterilir ve anlatılır.  

Malzeme, kuramsal olarak verilen bilginin göresel olarak 

desteklenmesini sağlayacaktır.  

Grafik okuma konusundaki becerilere de katkı sağlayacaktır. 

8. ve 9, sınıftan itibaren kullanılabilir. 

 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Grafik matematik dersi dıĢında eğitimde pek kullanılmıyor. 

Eğitsel özelliği kalıcılığı sağlar ve anlaĢılması kolaydır. En çok 

karĢılaĢtırmada ve uzun sürelik bir durumu anlatmada  kullanılır. 

Her yıl geliĢtirilerek tekrar kullanılabilir. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı:    Materyalin  

hazırlanmasında   kağıt, alçıpan, bant, boya kalemleri kullanılmlĢtır. 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Enes CANBUDAK  

Uyruğu TC. 

Bölüm/Öğrenci No Rusça Türkçe Tercümanlık 1701.15015 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

enes_canbudak@hotmail.com +996 702 138 455 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Hasan Yılmaz 

hasan.yılmaz@manas.edu.kg +996706451051 

 

Materyalin; 

Adı ATATÜRK‟ÜN HAYATININ VĠDEOLU ANLATIMI 

Yaş Grubu 7-15 YAġ 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Türkçe etkinliği, Sosyal bilgiler etkinliği, Dinleme anlama 

etkinliği 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

      1. Atatürk‟ün hayatı hakkında bilgi sahibi olur. 

      2.  Dinlediği ve izlediklerinin anlamını kavrar.  

      3. Neden-sonuç iliĢkisi kurar.  

      4. Video‟ya dikkatini verir. 

      5. Ġzlediklerini çeĢitli yollarla ifade eder.  

      6. Görsel materyalleri okur.   

       

      

Amacı 

Öğrencilerin dikkat, dinleme, ,algılama, ve yorumlama gibi 

becerilerini geliĢtirmek. Türkiyenin kurucusu Atatürk‟ün hayatını 

anlatmak. 

mailto:enes_canbudak@hotmail.com


 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Eğitimci sınıfa video materyali için gerekli olan bilgisayar, 

projeksiyon, hoparlör ekipmanlarıyla gelir, kurar, öğrencilerin 

dikkatini toplamak için sınıfın perdelerini çeker ve ıĢıklarını 

kapatır. Ardından videoyu baĢlatır. Video oynarken öğrencilerin 

dikkatinin dağılmasını engellemek için belli aralıklarla videoyu 

durdurup öğrencilere video ile ilgili sorular yöneltir. Materyal 

gerekli ekipmanlar olduğu durumlarda her zaman kullanılabilecek 

bir üründür. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyalin yapımında Kamera, Mikrofon, Promter, Montaj 

kısmında Adope Pro programı kullanılmıĢtır. Normal Ģartlarda 

saatlik studyo bedelinin 100 USD olduğunu var sayarsak yaklaĢık 

200 USD masrafımız olacaktı fakat üniversitemizin stüdyosunu bu 

materyali ortaya çıkarmak için bize ücretsiz olarak sağladığı için 

bu materyalin yapımında bir ücret ödenmemiĢtir. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı ġahincan ÖztaĢ 

Uyruğu TÜRK 

Bölüm/Öğrenci No Rus Dili ve Edebiyatı / 1301.03025 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

sahincanoztas@gmail.com 

0500199458 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Hasan Yılmaz 

 

Materyalin; 

Adı Türkiye Bölgeler Haritası - Ne Nerede Oyunu 

Yaş Grubu 10-12 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Ġlkokul 3-4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

. 1-Coğrafya‟ya ve Türkiyenin coğrafi bölgelerini öğrenmeye 

merak salan öğrencilerin öğrenimini daha da basitleĢtirmek ve 

görsellikle daha da akılda kalmasını sağlayabilme, renkli ve görsel 

olarak hatırlama, akılda kalıcılığı arttırma 

2-Türkiye haritasını,komĢularını,ve Türkiye bölgelerini öğrenme 

3-Hangi tarihi eserin nerede olduğunu resimlere bakarak 

kavrayabilme 

4-Hangi tarım ürünün nerede yetiĢtiğini görerek bundan Türkiye 

iklimlerini öğrenme 

      

Amacı 

Bu harita üzerinden ve küçük çıkarılan kağıtlardan eserin veya 

tarım ürününün nerede olduğunu bulma ve harita bilgisini 

geliĢtirme 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğrenmen kağıtlardan herhangi birini kaldırarar gelen resimdeki 

objenin hangi bölge ve ilimizde olduğunu sorar.Öğrenciler ise 

resimdeki objeye bakarak cevap verir.Ve bu Ģekilde son kağıda 

kadar devam edilerek öğrencilerin görsel hafızası sayesinde konu 

pekiĢtirilmiĢ olup konunun unutulması olanağının önüne geçilmiĢ 

mailto:sahincanoztas@gmail.com


olur. 

Ayrıca bu harita üzerinden resimler esas alınarak sözlü sınav da 

yapılabilir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Mayeryal yapımında:Karton,çeĢitli renklerde el iĢi 

kağıtları,makas,tahta kalesime,yapıĢtırıcı ve resim çıktıları 

kullanılmıĢ olup maaliyeti 25 TL olmuĢtur. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Salime KABAKCI 

Uyruğu TC. 

Bölüm/Öğrenci No Ġlahiyat Fakültesi / Ġslami Bilimler / 1701.15008 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

Kabakcislm@gmail.com 

+996702347160 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr.Nadir ÇELĠKÖZ 

 

Materyalin; 

Adı HĠKAYE KĠTABI 

Yaş Grubu 4-6 YaĢ (48-72 Ay) 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Drama Etkinliği, Türkçe Etkinliklerinde kullanılabilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

1. Temizlikle (beden temizliği, çevre temizliği ilgili temel 

kavramları fark eder 

2. Temizlikle (beden temizliği, çevre temizliği) ilgili sorulara 

cevap verir. 

3. Temizlik için gerekli olan araç- gereçleri sıralar. 

4. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

5. Günlük yaĢamda kullanmıĢ olduğu temizlik becerileri için 

gerekli araç ve gereçleri kullanır. 

6. Temizliğin yapılması ile ilgili neden- sonuç iliĢkisi kurar. 

      

Amacı 

1. Hikaye kitabı yardımı ile öz bakım becerilerini geliĢtirme. 

2. Çevre ve beden temizliğine farkındalık oluĢturmak. 

 
Eğitim Ortamında 
Uygulanması 

Eğitimci ve öğrenciler U düzeni Ģeklinde oturur. Çocuklara temizlik ile 

ilgili ve normal hayatlarında uyguladuıkları davranıĢları sorar. Ardından 

hikaye kitabını onlara göstererek dikkatlerilerini çeker. Eğitimci, “Haydi 

birlikte resimleri inceleyelim ve hikayede ne olmuş olabileceğini tahmin 

edelim.” Diyerek çocuklarla görseller incelenir. Temizliğin önemi 

hakkında ve neden temiz olmamız gerektiği konusunda konuĢulur. 

Kitabın son sayfasında bulunan çevre temizliğini için düzenlenmiĢ  

etkinliği yapabilirler. 

 
 
Varsa Diğer 
Açıklamalarınız 
 

 

 

 

mailto:Kabakcislm@gmail.com


Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: Suluboya kağıdı, Mukavva, 

Suluboya, Tutkal, Makas, Cetvel, Tükenmez kalem, 

  



 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Çağla KURT 

Uyruğu TC. 

Bölüm/Öğrenci No Rusça-Türkçe Mütercim Tercümanlık Bölümü 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

00996556074756 / 00905373123896 

caglakurt@hotmail.com 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof.Dr.Nadir Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı Hareketli levha 

Yaş Grubu 7-8 yaĢ 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Oyun, konu kavrama ve konu  tekrarı 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1.Tek basamaklı toplama iĢlemini yapar 

2.Çarpma iĢlemini yapar 

3.Zihinsel geliĢimini artıtır 

4. Toplama ve çarpma iĢlem becerilerini pekiĢtirir. 

      

Amacı 

Öğrencilerin tek basamaklı sayıları zihinden hızlı ve doğru bir 

Ģekilde toplama ve çarpma iĢlemlerini gerçekleĢtirme, 

Tenefüste öğrencileri bu iĢlemler üzerinde etkinliklerini ve 

zihinsel aktivitelerini devam ettirmeyi sağlama, 

Öğrencilerin boĢ zamanlarda yaptıkları iĢlemleri bir kağıda 

isimleriyle birlikte yazmaları ve konunun ya da dersin bitiminde 

bu iĢlemlerin kontrolü sağlanıp hangi öğrencinin konuyu ne kadar 

anlayıp, hangi öğrencinin ne kadar aktif ne kadar pasif katılım 

sağladığını görmek ve aynı zamanda da konunun ne kadar 

öğrenildiğinin tespitini yapma. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Ders içerisinde konu anlatıldıktan sonra öğrencilerin 

pratikleĢmelerini ve hızlanmalarını sağlamak amacıyla ister 

öğrencilerin kendi rızasıyla ister sırayla kalkıp çarkları çevirmek 

suretiyle görünmekte olan sayıların konu ile ilgili gerekli iĢlemi 

yapmaları ve bu süreci baĢarıyla tamamlamaları istenir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyalin hazırlanma süresi yaklaĢık olarak  5 saattir. Kağıt 

malzemelerden hazırlandığı için taĢımasında herhangi bir zorluğu 

bulunmamaktadır ve maliyeti ortalama 400-500 somdur (20-25 

TL). Materyal üzerinde kesici ve delici herhangi bir madde 

bulunmadığı için taĢımasında ve kullanımında tehlikeli herhangi 

bir durum bulunmamaktadır. 

 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

Renkli fon kağıtları, Karton, Kalem, YapıĢtırıcı, Çivi, Makas, Bant, Silgi Ġp 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Gülnur Taalaybekova 

 

Uyruğu Kırgız 

Bölüm/Öğrenci No Ġlahiyat/ Ġslam bilimleri/ 1701.15020 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

taalaibekovaglnr@gmail.com  0707481112 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Hasan Yılmaz 

 

Materyalin; 

Adı Model 

Yaş Grubu 9-12 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Din dersleri, Drama Etkinlikleri 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

 

1. Ġslam Dininin gereklerinden bir tanesi olan Hac görevi 

konusunda bilgi sahibi olur. 

2. Namaz Ġbadetini yerine getirirken neden Kabeye 

yöneldiğimizi kavrar. 

3. Kabe hakkında zihinsel bir tasavvur kazanır.  

4. Öğrenvciler hac ve umre arasınsaki farkları söyler. 

5.  Öğrencilerin hac ibadetinin nasıl yapıldığını uygular. 

6. Öğrenciler ziyaret tavafı ve kabe ile ilgili tahminde bulunur. 

      

Amacı 

Öğrencilerin hac ibadetiyle ilgili genel bilgiye sahip olmaları 

Kabe‟nin manevi anlamını kavramaları 

Kabe‟nin görsel tasavvurunu canlandırmaları 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Materyal sınıfa getirilir. Hac ve umre hakkında kısaca bilgi verilir. 

Daha önce gidip gitmedikleri sorulur ve yapılıĢı hakkında bilgi 

sahibi olup olmadıkları sorulur. Kısaca bilgi verilir ve bir kaç 

öğrenciden yapmalarını ve arkadaĢlarına göstermeleri istenir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Malzeme bir defa hazırlandıktan sonra uzun süre kullanılabilir. 

Hazırlanması kolay ve maliyeti azdır. 

Çok farklı eğitim kademelerinde kullanılabilir 

 

 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

Katı karton, beyaz vatman, A4 beyaz kağıdı, siyah kadife kumaĢ, altın renginde  bant, 

yapıĢtırıcı, bant, folyo. 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Saida ÇAZIMOVA 

Uyruğu Azerbaijan 

Bölüm/Öğrenci No 1701.15032 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

saida.94.kz@mail.ru / 0553949394 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir ÇELİKÖZ 

 

Materyalin; 

Adı Dil Öğrenme Modeli 

Yaş Grubu 8-12 yaĢ grubu ve yeni dil öğrenen her yaĢ grubu için 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Dil kurslarında ve Türkçe derslerinde cümlenin temel öğelerinin 

anlatımında kullanılabilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

 Cümlenin Temel Öğeleri hakkında bilgi sahibi olur. 

 Cümlenin TÖ iĢlevlerini açıklayabilir. 

 Cümlenin Temel Öğelerini doğru bir Ģekilde kullanabilir.  

 Modelde yer alan olay ve durumları hedef dilde sözlü 

olarak anlatabilir. 

 Hedef dilde yer ve konum tarifleri yapabilir 

 Modelde yer alan olay ve durumları hedef dilde yazılı 

kompozisyon olarak aktarabilir. 

    Amacı Öğrencilere Temel Cümle Öğelerini kullanabilme becerisi 

kazandırmak. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Ders esnasında öğrencilerin temel cümle ögeleri hakkında 

edindikleri bilgileri pekiĢtirmek için maketteki nesneler gösterilip,  

cümleler kurarlar. Modeldeki nesnelerin adları cümlede özne 

olarak geçer. Sonra ise modeldeki nesneler hareket ettirilir ve 

yüklem kavramı pekiĢtirilir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Model üzerindeki her bir parça cümlenin temel öğelerini temsil 

etmektedir. Modeller cümlenin öğelerini hatırlamaya yardımcı 

olacaktır. 

Dezavantaj: Her bir öğrenci için hazırlanamaz, sırayla ya da en 

fazla 2 kiĢi kullanılması gerekir. 

 

 

 

 

mailto:saida.94.kz@mail.ru


Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

Kullanılan malzemeler: Ev, arabalar, ağaçlandırma, yol, trafik ıĢığı, yaya geçidi, yol iĢareti. 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Erkin Kurt 

Uyruğu T.C. 

Bölüm/Öğrenci No Türkoloji / 1701.15018 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

Erkink1903@gmail.com / 0550771441 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı Bulmaca  (Gazel ) 

Yaş Grubu 17/18/19 yaĢ 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Edebiyat ve Türkçe derslerinde  oyun Ģekindeki etkinliklerde 

kullanılabilir. 

  

İlgili Kazanımlar 

1- Gazel konusunu pekiĢtirir. 

2- Gazelleri özelliklerine göre eĢleĢtirir. 

3- Gazeli konularına göre sıralar. 

4- Gazelin oluĢumuyla ilgili neden- sonuç iliĢkisi kurar. 

5- Gazelleri türlerine göre sınıflandırır. 

      

Amacı 

Öğrencilerin dikkatini toplamak. Ders sonrasında anlatılmıĢ 

olunan konuyu pekiĢtirerek daha iyi anlaĢılmasını sağlamak. Ders 

sonrasında bir ölçme aracı olarak konunun ne kadar anlaĢıldığını 

görmek, eğer yeterince öğrenim sağlanmamıĢ ise yeniden gerekli 

noktaların tekrar edilmesine imkan sağlamak.   

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Eğitimci materyali ders içerisinde konusunun anlatımını 

gerçekleĢtirdikten sonra öğrencilerin hem dikkatini toplamak hem 

de eğlenerek öğrenmeleri amacıyla sınıfın herkes tarafından 

görünen bir noktasına asar. Daha sonra önceden oluĢturmuĢ 

olduğu materyalinin üzerinde bulunan bulmaca boĢluklarını 

öğrencilerin sırayla doldurmasını ister. Öğrencileri teĢvik etmek 

amacıyla doğru cevapları bilen arkadaĢların sınavına 5 puan fazla 

vereceğim Ģeklinde bir güdülemede bulunabilir. Bu Ģekilde boĢluk 

alanlar doldurulur ve ders pekiĢtirilir. Eğitimci eğer isterse dersin 

içeriğine göre bu materyali dersin baĢlangıcında da öğrencilerin 

derse dikkatini çekmek amacıylada kullanabilir. 

mailto:Erkink1903@gmail.com


 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyalin yapılıĢı esnasında bir mobilyacıdan almıĢ olduğum 

masa üstünü kullandım. Masa üstünü 450 som‟a üzerinde iĢlem 

gerçekleĢtirmek için ise tahta kalemini 50 som‟a mal etmiĢ 

bulunmaktayım. Türk lirası ile hesaplayacak olursak toplamda 

maliyetim 25 tl oldu. Daha ucuza da mal edilebilirdi fakat 

materyalin sağlam ve daha uzun derslerde kullanılabilmesi adına 

tahta tercih ettim. Materyali etkin olarak kullanmak istenilirse bu 

tarz tahta veya plastik araçlar kullanılabilir. Örneğin ben bu hafta 

dersimde divan edebiyatı nazım Ģekillerinden gazeli anlattım 

haftaya kasideyi anlatacağım ders sonrasında materyalimi 

temizleyerek kasideye uygun sorularla bulmacamı yeniden 

oluĢturabilirim ve her derste materyalimden yararlanabilirim. 

Aynı Ģekilde eğitimcilerde bu materyali derslerinde 

kullanabilirler. 

 

Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

Materyal için gerekli malzemeler 168*168 tahta isteğe göre plastik de kullanılabilir. Tahta 

üzerinde iĢlem gerçekleĢtirebilmek için zemine uygun tahta kalemi ve soruların yer aldığı 

tahta üzerine yapıĢtırılacak olan bir adet a4 kağıdı. 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı UlaĢ Çoban 

Uyruğu T.C. 

Bölüm/Öğrenci No Türkoloji       1701.15010 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

ulascoban7@gmail.com 

(+996) 706 01 1995 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof.Dr. Rüitü YeĢil 

 

Materyalin; 

Adı Limon Ağacı Modeli 

Yaş Grubu 12-14 yaĢ arası  

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Coğrafya, Tarih, Türkçe derslerinde ve oyun etkinliğinde 

kullanılabilir 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1.Türkiyenin Coğrafi bölgelerini öğretir 

2.Coğrafi bölgelerin özelliklerini öğretir. 

3.Akılda kalıcılığı sağlar 

4.Derse olan çekiciliği arttırır. 

      

Amacı 

Coğrafi bölgeleri öğretirken akılda kalıcılığını arttırmak ve 

öğrencilerin dikkat, konuĢma, anlama ve iletiĢim becerilerini 

geliĢtirmek 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen Limon Ağacını herkesin görebileceği bir yere koyar. 

Öğrenciler arasından 7 kiĢi seçerek tahtaya kaldırır. Her birinin 

numaralandrılmıĢ 7 kutudan birini seçmesini söyler. Her öğrenci 

kendi kutusunu açar ve kendisine çıkan coğrafi bölgeleri okuyup 

anlamalarını ister. Öğrenciler bu Ģekilde kutuda yazan yazıları ve 

görsel olarak konulan coğrafi bölgeleri okurlar be bilgi sahibi 

olur. Sonrasında ise öğretmen her öğrencinin kutularındaki 

bölgelere göre sözlü sınava tabii tutar ve anlayıp anlamadıklarını 

test eder. 

mailto:ulascoban7@gmail.com


 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Öğrencinin dikkatini çekerek öğretebilme ve dersi daha da ilgi 

çekici hale getirmek için hazırlanmıĢ bir model. Bununla birlikte 

çocuğun derse olan bakıĢ açısını değiĢtirerek farklı bir bakıĢ açısı 

sağlar. Görsel yönden dikkat çekici olduğu için öğrencinin daha 

akılda kalıcı ve öğrendiğini unutmaması adına etkilidir. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

Bir adet sahte ağaç, süpriz yumurta kutuları, bant, kum, kavanoz, renkli kağıtlar ve ip.  

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Regina ABDULOVA 

Uyruğu Tatar 

Bölüm/Öğrenci No Mütercim – Tercümanlık (Rus-Türk) / 1701.15031 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

rina-9504@mail.ru 

+996553014745 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir ÇELĠKÖZ 

 

Materyalin; 

Adı Pano  

Yaş Grubu 12-14 YaĢ 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Fen Bilimleri, Anatomi ve Biyoloji Derslerinde kullanılabilir. 

  

 

İlgili Kazanımlar 

 

1. Ġskeletin yapısını ve görevleri hakkında bilgi sahibi olur. 

2. Vücudumuzdaki kemikleri Ģekillerine göre gruplandırır ve 

bunlara örnekler verir. 

3. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri 

fark eder. 

4. Ġskelet sağlığını etkilebilecek durumları örneklerle açıklar. 

5. Kemik geliĢiminde yeterli ve dengeli beslenmenin önemi 

vurgulanır. 

      

Amacı 

Öğrencilere görsel yoluyla insan vücudunun destek ve haraket 

sistemi hakkında genel bilgi vermek. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen konuyu anlattıktan sonra panoyu sınıfın görülen bir 

noktasına dersin bitmesine 15 dakika kala asar. Öğrencilerin her 

birini tek tek tahtaya çağırıp ilk olarak panonun üzerinde iskeletin 

parçalarını sırayla birleĢtirmesini ve her kemimiğin adını 

söylenmesini, daha sonra da beslenme piramidin birleĢtirilmesini 

ister. Beslenme piramidi birleĢtirdikten sonra yanlıĢ ve doğru 

oturma, kalkma, yürüme ve kaldırma pozisyonları hakkında 

mailto:rina-9504@mail.ru


öğrencilerle konuĢulur. Ders bitiminden sonra materiyal kalır ve 

öğrenciler bu panodan boĢ zamanlarında yararlanıp konunun daha 

iyi öğrenilmesini sağlayabilirler. Materyal her gün ve farklı 

etkinliklerinde kullanılabilir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Panonun hazırladığında Ģu hususları dikkate almak gerekir: 

derslerin ya da dersin hedefleriyle ilgili olmalıdır, iletiyi hızlı ve 

açıkça aktarmalıdır, renk ve düzenleme ilgi çekici olmalıdır, 

gösterimler tahtaya dengeli bir Ģekilde yerleĢtirilmelidir, izleyiciyi 

sürece katmalıdır, harfler ve görseller sınıfın her yerinden 

görünebilir olmalıdır, yapısı sağlam ve materyalleri kolaylıkla 

taĢıyabilir olmalıdır.   

 

Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

1 adet pano, insan iskelitin modeli, dengeli beslenme piramidi oluĢturan yiyeceklerin 

resimleri, doğru oturma, ayakta durma ve kaldırma haraketlerin resimleri. 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı NurefĢan Özvatan 

Uyruğu Türk 

Bölüm/Öğrenci No Mütercim – Tercümalık (Rus-Türk) / 1701.15017 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

nurefshan1994@gmail.com / 0708 114 918 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı Karikatür 

Yaş Grubu 10-15 ve her yaĢ grubu için 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Türkçe Dersinde, Halk Bilimi dersinde, Türkçe Dil kurslarında 

deyimleri kazandırma, Kompozisyon yazımında kullanılabilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

Dil becerisini geliĢtitir. 

Yorum yapabilme gücü kazanır. 

Olayları açıklayabilir.  

Espiri yteneğini geliĢtirir 

      

Amacı 

Kalıcı ve eğlenceli öğrenimi ve öğretimi sağlamak bununla 

beraber düĢündürmek. Fikir üretmek yeni kavramlar ortaya 

koymak. 

Karikatür sayesinde bağlı olduğu konuyla ilgili öğrenim  görsel 

olarak kalıcı bir Ģekilde gerçekleĢtirilir. Deyimlerle ilgili bu 

karikatür sayesinde mecaz, yan anlamın ve deyimin özelliklerini 

örneklerle beraber etkili bir Ģekilde öğrenme kazanımı gerçekleĢir. 

Türkçeyi yeni öğrenmeye baĢlayan kiĢiler için de Türkçe 

deyimlerle veya atasözleriyle ilgili aynı Ģekilde kazanımlar 

gerçekleĢir. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Eğitim ortamında orta okullarda rahatlıkla kullanılabilir 

(kurslarda, kompozisyon yazma saatlerinde).  Yazı tahtası 

üzerinde korton kağıttan görsel ilgiyi çekebilecek Ģekilde 

hazırlayarak veya PowerPoint programından görüntülenerek 

öğrenciyle paylaĢtırılabilir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

Karikatürün düĢündürücü ve verdiği yan anlamlarla, deyim ve 

atasözlerinin özellikleri bakımından benzemesi öğrenci için 

eğlenceli öğrenim olacaktır. 

 

 

 

mailto:nurefshan1994@gmail.com


Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

Karton Kağıdı, renkli bantlar, bant, makas ve renkli karikatür resimleri 

 

 

 

 

 

 



 

Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Muhammet Duran 

Uyruğu TC 

Bölüm/Öğrenci No Türkçe Rusça Mütercim Tercümanlık 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

0708710344  

muhammetduran1994@gmail.com 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı PowerPoint  

Yaş Grubu Her yaĢ grubu. 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Ders anlatımlarında, seminelerde, konferanslarda ve sunum ile 

ilgili her alanda kullanılmaya açık bir materyaldir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

Hedef-1) Sunu programıdaki slaytları amacına uygun olarak 

düzenleyebilme. 

Kazanım-1) Microsoft PowerPoint programına sunumda 

kullanılabilecek bir resmin altına hangi yazının gelebileceğini 

bilir. 

Kazanım-2) Hazırladığı sunuya amacına yönelik olarak görsel 

eklemeler yapıp zenginleĢtirir. 

Kazanım-3) Uygun teknikler kullanarak sununun görünümünü 

değiĢtirir. 

Kazanım-4) Sunumda kullanılabilecek resim ve yazıları ekler. 

Hedef-2) Amaca ve hedef kitleye uygun sunum biçimini 

kullanabilme. 

Kazanım-1) Hedef kitleye uygun ve onların düzeylerinde sunum 

hazırlar.  

Kazanım-2) Sunu hazırlamadan önce hazırlayacakları sununun 

amacını belirlemenin önemini fark ederler. 

Kazanım-3) Sunu hazırlamadan önce hazırlayacakları sununun 

hitap edeceği hedef kitlenin genel özelliklerini belirlemenin 

önemini fark ederler. 

Kazanım-4) Sunu hazırlamadan once yapacakları sununun genel 

bir taslağını oluĢturmanın önemini fark ederler.  

Kazanım-5) Hazırlayacakları sununun amacını ve hitap edeceği 

hedef kitlenin genel özelliklerini belirledikten sonra uygun sunular 

hazırlarlar. 



Amacı PowerPoint anlatımında görsel eğitim ve öğretimi daha ilgi çekici 

hale getirmek. Sıkıcı rutin anlatımlardan uzaklaĢmak. Görsellikle 

birlikte ilginin oranını arttırmak. Sade ve anlaĢılır biçimde 

konuları karĢı tarafa aktarabilmek. Görsel açıdan büyük ilgi 

uyandırması. Sade bir Ģekilde ders anlatımından bir yana görsel 

Ģekilde ders anlatımı yapmak ve büyük ilgi toplanmasını 

sağlamak. Konuya daha iyi hakim olunmasını sağlamak. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

PowerPoint uygulamasını sunum yapılacak her eğitim ortamında 

aktif bir Ģekilde kullanılabilir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

PowerPoint uygulamasının en önemli yanı görsel olarak ilgiyi 

toplayıp konuyu anlatması. Daha çok resimler ile gösterilip 

açıklamaları sade ve anlaĢılır biçimde anlatmak püf noktasıdır.  

Materyal için harcanan zaman 3 saat kadardır. Materyal için 

harcanan miktar 10 somdur. Materyalin taĢınmasında herhangi bir 

zorluk olmamıĢtır. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

PowerPoint, projeksiyon cihazı. 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Zeydal MĠRZAEV 

Uyruğu KZ 

Bölüm/Öğrenci No 1701.15030 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

+996 707746551 

zeydal96@gmail.com 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof..Dr. Nadir ÇELĠKÖZ 

 

Materyalin; 

Adı Dart Oyunu Modeli 

Yaş Grubu 20 yaĢ ve üstü 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Edebiyat dersleri, Tarih dersleri, Coğrafya dersleri ve sergilerde. 

  

İlgili Kazanımlar 

 

1. Klasik eserleri öğrenir. 

2. Klasik eserlere ilgi duyar ve kendisinde merak uyanır. 

3. Dünya edebiyatı hususunda kültürlenir. 

      

Amacı 

Öğrencilerin dünya edebiyatındaki önemli eserleri ve yazarlarını 

öğretmek 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen sınıfa girer, dartı tüm sınıfın görebileceği bir biçimde 

sınıfın ortasına koyar. Öğrencilerine model hakkında bilgi 

verdikten sonra öğrencilerin içinden birkaç kiĢi seçer. Okları 

öğrencilerine verdikten sonra darta atmalarını söyler. Dartı vuran 

öğreciler hangi eseri vurmuĢlarsa yazarını söylemek zorundadır. 

Bilemeyen öğrenciler ise dartın yanındaki kartlardan bakıp 

öğrenmeleri gerekir. 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

Eğitim modelimiz delici aletler bulunduğundan dolayı yetiĢkin 

bireyler tarafından yüksek eğitim kurumlarında tavsiye edilir. 

 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: Bir adet dart tahtası,bir adet 

beyaz mukavva kağıt,renkli keçeli kalemler,yapıĢtırıcı,pergel,kurĢun kalem ve cetvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Sezim Satıbaldieva 

Uyruğu Kırgız 

Bölüm/Öğrenci No 1701.15023 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

sezimmarlisova@gmail.com  0705961612 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Akmatali ALĠMBEKOV 

 

Materyalin; 

Adı Bulmaca   

Yaş Grubu 
10 yaĢ ve üzeri öğrenciler ve Yabancı Dil (Türkçe) öğreniminde 

baĢlangıç seviyesini geçmiĢ öğrenciler için kullanılabilir. 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Oyun, yarıĢma etkinliği ve ders içerisinde konu anlatımdan sonra 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1. Konuyu pekiĢtirir 

2.Yeni kelimeler öğrenir 

3.Zihinsel egzersiz yapar 

4.Kelime haznesini geliĢtirir 

5. Neden-sonuç iliĢkisi kurar. 

      

Amacı 

Bu materyalin amacı öğrencilerin yeni kelimeler öğrenmesi,  

sorulara hızlı cevap bulabilmesi, sözcük gruplarını ayırt 

edebilmesidir. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Daha önceden hazırlanmıĢ olan bulmaca öğretmen  tarafından 

sınıfa getirilip tahtaya asıldıktan sonra öğrencilere ne 

yapılacağıyla ilgili açıklama yaptıktan sonra soruları öğrencilere 

sözlü olarak soracak ve öğrencilerden en hızlı ve doğru cevap 

vereni tahtaya çağırıp harfleri doğru bir Ģekilde yapıĢtırmasını 

isteyecek. Daha sonra  eğer tüm bu eylem doğru sonuçlanmıĢ ise 

öğretmen puan verecek. 



 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Bulmacanın soruları 

Soldan sağa 

1. Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleĢtiren ince uzun 

geçit. 

2. a. Binme, yük çekme ve taĢıma gibi hizmetlerde kullanılan tek 

tırnaklı bir hayvan. 

b. Bir soru sıfatı. 

3. Yakın kelimesinin zıttı. 

4. a. KiĢiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan Ģey, vasıta. 

b. Bir nota. 

5. Bir ağaç türü. 

6. a. BaĢımızı kaplayan kıllara ne ad verilir? 

b. Çok kelimesinin zıttı. 

7. Beyaz kelimesinin eĢanlamlısı. 

Yukarıdan aĢağıya 

1......lem yazı yazmak için kullandığımız aracın ilk iki harfi. 

2. Evin bir bölümü ................... odası. 

3 ........m bir malın fiyatını artırmaya ne ad verilir. Ġlk iki harfini 

boĢluklara yazınız. 

4.Hastalanınca doktor reçeteye ne yazar? 

5.Çakmak fiilinin emir halini yazınız. 

6.a. Bir sayı. 

b. Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak 

yapılmıĢ, telli, uzun saplı çalgı, bağlama. 

7. Varlıkların, doğadaki görünüĢlerinin kalem, fırça gibi araçlarla 

kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimlere ne ad verilir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı:Kağıt, yapıĢtırıcı, yazıcı, 

bilgisayar,çift taraflı bant, guaj boya, kalem, cetvel. 

 

 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Nurayim Kurbanova  

Uyruğu Kyrgyz 

Bölüm/Öğrenci No Formasyon 1701.15024  

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

Nuraika.kurbanova@gmail.com 0707199750 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı Kirgizistanin bolgeleri / puzzle 

Yaş Grubu 2.sinif ogrencileri 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Geography dersinde, dil kursları ve oyun etkinlikleri 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1. Kırgızistanın bölgelerini farkeder,  

2. Göz el koordinasyonu geliĢtirir.  

3. Bellek becerilerini artıtıt. 

4. Görsel materyalleri okur 

5. Parçaları birleĢtirerebilme yeteneği kazanır 

6. Motor becerilerini geliĢtirir 

7. Biliġsel yeteneklerini gelistirir  

8. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. 

9. Akıl yürütür  

      

Amacı 

Puzzle aynı zamanda, birçok beceri ve zihinsel öğrenme faydaları 

ve fırsatları sağladıkları için, küçük çocuklar için önemli bir 

eğitimsel öğrenme aracıdır. Bu material cocuklara görseller 

yoluyla Kirgizistandaki bolgelerin aldigi yerleri ve her bir 

bolgenin ozelliklerini ogrenmesini saglar. Cocuklar  problem 

çözme becerilerini arttırirlar ve  mekansal algı oluĢtur. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Bu material geography dersinde kulanilir. Ilk once ogretmen 

konunu kitabi, akilli taktani kullanarak Kirgizistan hakinda bilgi 

vercek. Kirgizistanin nufusu , iklim ,bolgeleri ve her bolgenin 

ozelliklerini anlatacak. Akilli tahtanin yardimiyla butun 

kirgizistanin haritasini gosterecek. Sonra cocuklara 

“Kirgizistandaki bolgelerin aldigi yerleri ve onlarin ozellikleri 

hakinda kim anlata bilir” diye sorar. Her bir ogrenci bir bolge 

hakkinda bilgi verecek, ve ogretmen materialin parcalarini 

ogercilere dagitacak ve Çocuklara görseller hakkında konuĢması 

için fırsat verilir. bolgeleri incelendikten sonra çocuklar taktadaki 

hazırlanan silüet üzerinde parcalarin konumunu belirleyen puzzle 

oyununu oynarlar. 

mailto:Nuraika.kurbanova@gmail.com


 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyalin hazırlanmasında; bilgisayar, PowerPoint, Kirgizistanin 

haritasi, baskı için uygun kağıtlar, resimler yapıĢtırıcı,. Materyal 

için 150 som harcanmıĢtır. Materyalin kagiti kalın ve kaliteli 

olduğu için uzun bir süre kullanılabilir. 

Sadece dinlenerek öğrenme problemlerine karĢı çözüm üretme . 

Bununla birlikte dikkat çekerek daha eğlenceli hale getirmek . 

 

Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı RANĠYA ġEN 

Uyruğu KG 

Bölüm/Öğrenci No Rusça-Türkçe Mütercim Tercümanlık / 1701.15021 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

raniya.ganina2121@gmail.com   

0702190854 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Selahattin AVġAROĞLU 

 

Materyalin; 

Adı SES KASETĠ 

Yaş Grubu Hazırlık Sınıfı (17-19 yaĢ aralığı) 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Rusça veya herhangi yabancı bir dil öğreniminde kullanılabilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1)  Mutfak gereçlerinin isimlerini söyler, 

 2) Doğru telaffuz eder, 

 3) Orijinal dildeki kelimeyi sorup hedef dildeki karĢılığını 

açıklar, 

4) Doğru bir Ģekilde vurgulama yapar, 

 

      

Amacı 

Yeni kelimeleri öğrenerek, kelime hazinesini geliĢtirmek ve Rusça 

kelimeleri doğru Ģekilde telaffuz etmek ve tonlama yapmak. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen, 40 dakikalık bir ders saatinin ilk 25 dakikasında dersi 

ile ilgili sunumunu yaptıktan sonra son 15 dakika kala ses 

kasetiyle ilgili açıklamalarını yapar. Daha sonra ses kasetini açar 

ve öğrencilerin dinlemesini sağlar. Her öğrenciye tek tek kasetteki 

bilgilerin telaffuzunu yaptırır. Sonra her öğrenciye hangi 

gereçlerin ne iĢe yaradığını ve hedef dildeki karĢılıklarını söylettir 

ve tekrarlatır. Materyal görselle desteklendiği için öğrencilerin 

hafızasında kalıcı etki bırakır.  

mailto:raniya.ganina2121@gmail.com


 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Power point yardımıyla slayt hazırlama, slaytlarda resim, ses ve 

yazı kullanılmıĢtır. Herhangi bir maaliyeti olmamıĢtır. 

Dezavantajları: Uzun süre dikkat koruyamama, 

Bilgi sırasında değiĢiklik yapılamaması ve kolay silinip hasara 

uğrayabilmesi. 

 

 

Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı 

Soyadı 

LEYLA CĠHAN 

Uyruğu TC. 

Bölüm/Öğrenci No ĠĢletme /1701.15004 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

Leylacihan18@gmail.com 

+905415625167 

+996771055074 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Nadir ÇELĠKÖZ 

 

Materyalin; 

Adı Pano-(Duygusal Zeka) 

Yaş Grubu 15-18 yaĢ grubu 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Psikoloji, rehberlik,  davranıĢ bilimleri  ,  vb. her türlü alanda 

kullanılabilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1. Duygusal zeka kavramını açıklayabilmek 

2. Duygusal zekanin özellikleri nelerdir kavrayabilmek 

3. Duygusal zekâya sahip olan ve olmayan insanlarin 

özelliklerini ayırt edebilmek 

4. Duygusal zekanin bize neler kazandırabilecegini 

anlayabilmek  

5. EQ ve IQ bin farklı kavramlar olduğunu görebilmek 

6. EQ nun ilkelerin neler olduğunu açıklayabilmek 

7. Duygusal zekası yüksek olan kiĢilerin ne gibi özelliklere 

sahip olabileceğini öğrenmek 

8. EQ nedir ne değildir ayırt edebilmek 

mailto:Leylacihan18@gmail.com


      

Amacı 

Duygusal zeka kavramının çocukların akıllarında daha kolay 

kalmasını sağlamak ve grup çalıĢmasına olan becerilerini 

geliĢtirmek,nitelikli ve kalıcı öğretimi sağlayarak öğretimde 

istenilen beceriye ulaĢabilmek 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen panoyu sınıfa getirir ve herkesin görebileceği uygun bir 

yere asar. Panonun üzerinde anlatılmak istenilen konuyu önce 

öğrencilerine anlatır ve konunun anlaĢılmasını sağlar. Panonun 

üzerinde bulunan duygusal zeka konusuyla  ilgili  yazılanların , 

haberlerin ve resimlerin açıklamasını yapar. Daha sonra 

öğrencilere bu açıklamalarla ilgili sorular sorar ve duygusal zeka 

konulu bir test uygular. Ögretmen konunun daha iyi anlaĢılması 

ve unutulmaması için öğrencilerine panodan 

yararlanabileceklerini söyler. Ders bitiminden sonra pano sınıfta 

kalır ve öğrenciler bu panodan teneffüslerde ve boĢ zamanlarında 

yararlanıp konunun daha iyi öğrenilmesini sağlayabilirler. Bu 

tema anlaĢıldıktan bir müddet sonra öğretmen öğrencilerinden 

kendi aralarında grup çalıĢması ve arkadaĢlık iliĢkilerini 

geliĢtirmeleri için yeni bir pano düzenlenmesini isteyebilir . 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyalde; mukavva, A2 karton kağıt, renkli kağıtlar, raptiye, 

konu ile ilgili yazılı ve resimli çıktılar bulunmaktadır . Materyalin 

maliyeti 500 somdur.  

Dezavantajları; materyal mukavva ve kartonlardan  yapıldığı için 

kolay yipranabilir , taĢınması zordur ve  raptiyeler mataryelin 

taĢınması esnasında düĢebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı; 

  



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Songül Derya ÖZKAN 

Uyruğu T.C VatandaĢı 

Bölüm/Öğrenci No Rusça-Türkçe Mütercim Tercümanlık * 1701.15007 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

Songulozkan766@gmail.com * 0776299256 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Yavuz ERĠġEN 

 

Materyalin; 

Adı FOTOĞRAF ALBÜMÜ 

Yaş Grubu ORTAOKUL (11-15 yaĢ aralığı) 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Fen Bilgisi derslerinde kullanılır. 

  

İlgili Kazanımlar  

1)  Kaç tane geliĢim dönemi olduğunu sıralar. 

2)  Hangi dönemin kaç yaĢ aralığında olduğunu söyler. 

3) GeliĢim dönemlerinin özelliklerini açıklar 

      

Amacı 

Görsel hafızayı kullanarak öğrencilere geliĢim dönemlerini ve 

onların yaĢ aralığını öğretmek 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğretmen, 40 dakikalık bir ders saatinin son 20. dakikasında 

fotoğraf albümüyle ilgili açıklamalarını yapar. Ilk 25 dakikada 

geliĢim dönemlerini ve özelliklerini anlatan öğretmen, ilgili yaĢ 

aralığındaki fotoğrafları gösterir. Daha sonra rasgele bir fotoğraf 

açar ve o fotoğrafın hangi yaĢ aralığına ait olduğunu ve o yaĢ 

aralığının özelliklerini anlatır aynı zamanda da uyguladığı 

yöntemi öğrencilerinden ister. 
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Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyaller; mukavva, fotoğraf çıktısı, yapıĢtırıcı, bant, kurdale 

gibi materyaller kullanılmıĢtır. Maaliyeti 800 soma ulaĢmıĢtır. 

Dezavantajları: kolay yıpranabilir olması, renginin kolaylıkla 

solması ve ilgi canlılığının sürekli tutulamaması, boyutuna göre 

zor taĢınabilir olması gibi dez avantajları bulunmaktadır. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Aslı UZUN 

Uyruğu T.C. 

Bölüm/Öğrenci No Mütercim Tercümanlık Rusça-Türkçe / 1701.15005 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

asliuzun74@hotmail.com 

 (+996) 700 169 830- 

(+90)553 301 79 31 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Yavuz ERĠġEN 

 

Materyalin; 

Adı Ġç Organlarımız ve Sindirim Sistemimizdeki Görevli Orgalarımız 

Yaş Grubu 9-11 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Fen,Oyun, Sanat ve Drama Etkinliklerinde kullanılabilir. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1. Nesneye dikkatini verir. 

2. Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

3. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir. 

4. Nesne-sonuç iliĢkisi kurar. 

5. Görsel materyalleri hafızasında kalıcı etki bırakır. 

6. Ġç organların  yerlerini söyler. 

7. Sindirim sistemindeki organların görev ve yerlerini sayar. 

      

Amacı 

Çocuklara görseller yoluyla iç organları ve yerlerini fark 

etmelerini sağlamak. Sindirim sistemimizdeki görevli olan 

orgaların yerlerini ve görevlerini öğrenmelerini sağlamak. 

 

mailto:asliuzun74@hotmail.com


 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Materyal kullanılmadan once öğrenciler iç organlarımız, sindirim 

sistemimizdeki organlarımızın yerleri ve görevleri anlatılır. Daha 

sonra öğretmen ve öğrenciler U düzeni Ģeklinde oturur. Çocuklara 

iç organları ile ilgili “kalp ne işe yarar?Yediğimiz yemekler  

nereye gider?, Akciğerlerimizin görevi nedir?,Besinlerin sindirimi 

nedere devam eder?” gibi sorular sorar. 

Ardından organ önlüğünü çocuklara göstererek onların dikkatini 

çeker. Öğretmen, “Haydi birlikte organlarımızı yakından 

inceleyelim.” Diyerek çocuklarla görseller incelenir. Çocuklara 

görseller hakkında konuĢması için fırsat verilir. Hangi 

organımızın ne iĢe yaradığı, hangi organlarımızın sindirime etkisi 

olduğunu daha iyi öğrenir. Materyal incelendikten sonra çocuklar 

sırayla kaldırılarak eline bir organ verilir ve öğrenciden organın 

görevlerini söylemesi istenir.  Ardında verilen organın önlük 

üzerindeki yerine  yapıĢtırılması istenerek oyun oynanır. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyalde; Keçe, bez kumaĢtan yapılmıĢ önlük, çıt-çıt, ip, iğne, 

makas, yastık yünü, keçeli kalemler kullanılmıĢtır ve 700 som (42 

TL) mal edilmiĢtir. 

Dezavantajları: Dikkatli kullanılmadığı zaman yıpranmalar 

meydana gelebilir, kirlenebilir ve yırtılabilir. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Kamran Abbasov 

Uyruğu Özbekistan 

Bölüm/Öğrenci No Mütercim Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 1701.15033 

İletişim Bilgileri  

E-posta/GSM kamranabbasov94@gmail.com +996700635620 

 

Materyalin; 

Adı Dünya Küresi Modeli 

Yaş Grubu 10-13 yaş 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Coğrafya, Oyun Etkinliklerinde kulanılabilir 

   

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1) Kara ve Deniz dağılımını öğreterek bilgi sahibi olunmasını 
sağlar. 

2) Modeldeki ulkeleri ve sınırlarını ayırt edici renk skalasıyla 
gösterir. 

3) Ulkelerin başkentlerini göstererek eğitici ve öğretici bilgi 
verir 

      

Amacı 

Dünyanın coğrafi bölgelerini ve ülkelerin konumlarını kolayca 
kavrayabilme ve ezberleme yeteneğine sahip olma. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğrenciler “U” seklinde oturtulur.. Küre herkesin görebileceği şekilde 
ortaya konur. Öğretmen önceki konuların tekrarı niteliğinde hatırlatma 
yapar. ( konuyla ilgili) Görsel olarak hazırlanan modelin yanına 
öğrenciler sırayla veya ikişerli üçerli gruplar halinde çağırılarak yakından 
görmesi ve incelenmesi sağlanır. 
 Öğretmen sonrasında öğretici oyuna geçer. Öğrenciler gruplara 
bölünür ve kurallar anlatılır.  Kürenin yanında bulunan puzzle şekilinde 
hazırlanmış parçaları en kısa sürede yerine yerleştirme amacı olan 
eğitici oyun oynatılır. Bu sayede öğrenciler kıtaları, başkentleriyle 
birlikte ülkeleri; kolay ve pratik şekilde öğrenirler. 
Ders bittikten sonra öğretmen yapılmış modeli sınıfın bir köşesine koyar 
öğrenciler boş vakitlerinde modeli inceleyebilir, kendi koydukları 
kurallarla oyun oynayabilirler. Model sonraki derslerde de konuya 
devam niteliğinde kullanılabilir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Materyal yapımında un, tuz, su, gazete, çift taraflı bant, fotoğraf baskı 
ve guaj boya malzemeler kullanılmış ve yaklaşık 50 tl harcanmıştır.  
Materyal papye maşe tekniğiyle yapılmıştır ve yapım süreci çok ince 
detay çalışmayı gerektirdiği  için uzun zaman alır.  

 



Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: Papemaşa yöntemi 

kullanıldı. Un, tuz, su, gazete, çift taraflı bant, fotoğraf baskı ve guaj boya 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Burak CĠNĠK 

Uyruğu T.C. 

Bölüm/Öğrenci No Rus Dili ve Edebiyatı 1701.15001 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

burakcinik88@gmail.com - (996)707 749465 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Yavuz ERĠġEN 

 

Materyalin; 

Adı Büyük Fransız Devrimi (Rusça-Slayt) 

Yaş Grubu 15-16 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Tarih dersi, Seminer 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1 – Devrim için önemli mekanların resimlerini görerek (Versay 

Sarayı gibi) olayları somut bir Ģekilde kavrar. 

2 – Devrim sürecinde gerçekleĢen kritik olayların resimlerle 

anlatılmasından dolayı (kralın idamı, açlık gibi), duyduklarını 

algılaması kolaylaĢır ve algıladıklarını kolayca hatırlar. 

3 – Olayları kronolojik sırasına uygun Ģekilde öğrenir. 

4 – Sunumun baĢında devrimin sebeplerini, sonunda ise 

sonuçlarını göreceği için objektif bir Ģekilde kendi 

değerlendirmesini yapar. 

      

Amacı 

1 – Büyük Fransız Devrimini kronolojik olarak öğrenme 

2 – Slaytı olayların gerçekleĢtiği yerlerin fotoğraflarıyla 

süsleyerek bilgiyi kalıcı, dersi eğlenceli hale getirme 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğrenciler U oturma düzeninde otururlar. Öğretmen, öğrencilerden 

tarihin akıĢını değiĢtiren olaylara örnekler vermelerini ister. Farklı 

örnekleri dinledikten sonra Büyük Fransız Devrimi‟nden bahseder ve 

kralın halk tarafından idam edildiğini söyleyerek öğrencilerin dikkatini 

derse çeker. Sonrasında içinde yer yer resimler bulunan slaytı baĢlatır ve 

oluĢ tarihine göre devrim sürecini anlatmaya baĢlar. Her bir slaytın 

ardından öğrencilere sorular sorarak dersi dinlemelerini sağlar ve 

olayları değerlendirmelerini ister. Ders sonunda devrimin sonuçlarını ve 

dünya tarihi açısından önemini anlatarak dersi sonlandırır. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

 

 

mailto:Burakcinik88@gmail.com


Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: Bilgisayar, Projeksiyon 

cihazı 

 

VERSAY SARAYI 

 

 

KRALIN İDAMI 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Betül ASAN 

Uyruğu T.C. 

Bölüm/Öğrenci No Rusça Türkçe Tercümanlık - 1701.15006 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

betulasan82@gmail.com - +996 702 304 393 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Yavuz ERĠġEN 

 

Materyalin; 

Adı ÇağdaĢ Rus Yazarları (Ludmila Stefanovna PetruĢevskaya) (Slayt) 

Yaş Grubu 13-14 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Rus Edebiyatı Dersi, Seminer  

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1 - Yazarın çocukluktan baĢlayarak hayatını öğrenme 

2 - Yazarın yaĢamının hangi döneminde hangi eserini yazdığını 

öğrenip, eseri anlamlandırma 

3 - Yazarın edebi alandaki baĢarıları hakkında bilgi sahibi olup, 

edebiyata ilgi duyma 

      

Amacı 

1 – Yazarın hayatı, eserleri ve baĢarıları hakkında öğrencileri 

bilgilendirme 

2 – Rus Edebiyatını öğrencilerin sevmesini sağlama 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Öğrenciler U oturma düzeninde otururlar. Öğretmen, öğrencilerden 

bildikleri rus yazarları söylemesini ister. Sonra yazarın yazdığı roman, 

Ģiir ve film senaryolarından bahsedip, günümüzde yazarın hala hayatta 

olduğunu ve yazmaya devam ettiğini söyleyerek öğrencilerin merakını 

uyandırır. Sonra slayt sunumuna baĢlayıp yazarın hayatını çocukluktan 

itibaren anlatmaya baĢlar. Resimlerle desteklenmiĢ slayt ve öğretmenin 

slayt aralarında yazarın eserlerinden bahsetmesinden dolayı öğrenci 

yazarı daha iyi tanır ve öğrencide okuma isteği uyanır. Öğretmen ev 

ödevi olarak yazarın “iki kız kardeĢ” adlı hikayesini öğrencilere 

okumalarını söyler ve dersi sonlandırır. 
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Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Slayt uygulamasının en önemli yanı görsel olarak ilgiyi toplayıp 

konuyu anlatması. Daha çok resimler ile gösterilip açıklamaları 

sade ve anlaĢılır biçimde anlatmak püf noktasıdır.  

Materyal için harcanan zaman 4 saat kadardır. Materyal için 

harcanan miktar 20 somdur. Materyalin taĢınmasında herhangi bir 

zorluk olmamıĢtır. 

 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

Bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı Irıskül Kencebek kızı 

Uyruğu KG 

Bölüm/Öğrenci No 1701.15025 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

yrys.kenjebekovna.kg@gmail.com 0709 52 77 94 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof.Dr. Yavuz ERĠġEN 

 

Materyalin; 

Adı Döner levha 

Yaş Grubu 15 – 20 ve her egitim düzeyinde kullanılabilir  

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri 

Sunum yapılacak her yerde ve her yaĢ grubuna uygundur. 

  

 

 

İlgili Kazanımlar 

 

1.Renkli ve görsel olarak hatırlatma  

2. Konuyu pekiĢtirme 

3. Etkili öğretimi sağlama 

4. Kalıcılığı sağlama 

      

Amacı 

Bu materyalin hazıranmasıyla birlikte öğretmenin tahta gibi sabit 

ve kalıcı olmayan materyalleri kullanmamasını sağlayarak hem 

zamanda hemde maddi olarak tasarruf etmesini sağlamak. 

Öğrencilere hem iĢitsel hemde görsel olarak bilgiyi aktarmak. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması 

Materyal parçalara ayrılabilir özellikte olduğundan taĢıması ve 

kurulumu oldukça kolay.  Demir parçalar üzerinde bulunan 

kağıtlar çıkarılıp tekrardan takılabilir ve bu Ģekilde hem bilgiler 

hemde malzemeler kolaylıkla yeniden düzenlenebilir. Öğretmen 

materyali sınıf içerisinde uygun bir yere koyarak sürekli 

öğrencilerin gözleri önünde bulunmasını sağlayıp bilgileri daha 

kalıcı hale getirebilir. 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

 

Ġstediğiniz materyali takarak öğrencilere dersi etkili ve kalıcı 

öğretmek ve bu materyali çıkarıp yeniden toplayıp yanınızda 

taĢıyabiliyorsunuz. 
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Materyal için gerekli malzemeler ve son şeklinin fotoğrafı: 

Alüminyum profil, civata, profile uygun anahtar , kağıt, tahta, renkli kalemler  

 



Materyal Tanıtım Formu 

 

Katılımcı Adı Soyadı Gülsara Mirsaitova 

Uyruğu Kırgız 

Sınıfı / Öğrenci No Çocuk GeliĢimi 1.sınıf / 1735.05003 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

mirsaitovagulsara@gmail.com 

+996777878267 

Danışman Öğretim Elemanı Öğr. Üyesi. Dr. Mine Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı: Dünya Çevre Ğünü AfiĢi 

Yaş Grubu: 5-6 YaĢ ( 60-72 Ay ) 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Televizyon etkinliği, AfiĢ etkinliği, Piknik etkinliği. 

İlgili Kazanım/lar: 1. Dinlediklerinin, izlediklerinin anlamını kavrar 

2. AfiĢte kullanılan farklı renkleri öğrenir 

3. Doğayı kendi gözleriyle izleyerek tanır. 

Amacı:   Doğanın önemini hissettirmek, doğayı neden korumak 

gerektiğini kavratmak. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması: 
(Öğretmen ve/veya 

çocuk nasıl 

kullanacak?) 

 

  Çocuklarımıza doğayı koruma alıĢkanlığını daha küçük 

yaĢlarda kazandırmalıyız. Küçük yaĢlarda kazandırılan 

alıĢkanlıklar daha sağlıklı olacaktır. 

  Bunun için öncelikle çocuklarımızın doğayı sevmesini 

sağlamalıyız. Doğayı severlerse eğer, doğayı da korurlar. Doğayı 

sevdirmek için çocuğunuzun doğanın güzelliklerini görmesini 

sağlamalıyız. Teknolojinin geliĢtiği zamanda çocuklarımız taĢ-

duvar üzerinde yetiĢmektedir. Olabildiğince çok çocuklarımızı 

doğaya çıkarmalı ve doğada güzel vakit geçirmelerini 

sağlamalıyız. 

  Bunun için ben 3. Haziranda afiĢi duvara asacağım. Sonra afiĢin 

yardımıyla çocuklara doğa hakkında bilgi vereceğim. Çocuklara 

doğayı sevdirmek için televizyon kullanarak dünyanın en güzel 

yerlerini gösterebilirim. Sonra 5. Haziranda çocukları anne-

babalarıyla birlikte pikniğe götüreceğiz. 

  Doğayı tanımayan bir çocuk doğayı koruyamaz. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

  Materyalda A3 kağıdı, renkli boyalar kullanılmıĢtır. Materyalin 

maliyeti 100 somdur. 

  Dezavantajları: Kalabalık sınıfta uygulanması zordur. Piknik 

maliyeti çok olabilir. Piknikte çocukları kontrol etmek zor 

olabilir 
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Materyal Tanıtım Formu 

 

 

Katılımcı Adı Soyadı Aigerim Tabaldieva 

Uyruğu Kırgızistan 

Sınıfı / Öğrenci No Çocuk geliĢimi/ 163505036 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

+996551117729 

meybl.fin@mail.ru 

Danışman Öğretim Elemanı Prof.Dr. Nadir Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı: Doner levha 

Yaş Grubu: 3-7 yaĢ 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Her ders için kullanılabilir 

İlgili 

Kazanım/lar: 

 

Amacı: Kullanımı kolay ve çok amaçlıdır. Yazı tahtalarıyla aynı amaçla 

kullanılır özellikle çizimler grafikler ve notlar için idealdir. Önceden 

hazırlanarak sunu sırasında tek tek gösterilebilir. Materyaller birkaç defa 

kullanıbilir. Bir sürecin basamaklarını göstermede veya küçük küçük 

aĢamalara ayrılmıĢ bir konuyu açıklamada çok yaygındır.Her türlü 

resimlere yazı ve çizim tekniğinin kullanılmasına uygundur. HazırlanmıĢ 

materyal saklanırsa daha sonra da kullanılabilir. Hafif olduğundan sınıfın 

her alanına taĢınabilir. Grub öğretimi yapılabilir. 

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 
(Öğretmen 

ve/veya çocuk 

nasıl 

kullanacak?) 

 

Döner levha herkesin görebileceği bir açıda yerleĢtirilmeli. Görselleri 

önceden hazırlayıp ya da önceden belirgin olmayacak Ģekilde çizip 

sunum sırasında belirginleĢtirilmeli. Yazılar düzgün olmalı. Yazı çizim 

sembol ve grafikleri basit tutulmalı. Okunabilir büyüklükte olmalı, 

renklerle vurgu yapılmalı aĢırı renk kullanımdan kaçınılmalı. Kalın uçlu 

bir sonraki sayfaya geçmeyen keçelı kalemler kullanılmalı, yüz 

izleyenlere dönük olmalı. Materyaller düzgün sırada sıralanmalı. Sunum 

sırasında döner levhada ilgili sayfanın görülmesine dikkat edilmeli. Son 

sayfaya özet eklenmeli. 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Çok sayıda büyük ebatlı kağıdın üstünden birleĢtilerek katlanabilir hafif 

metal veya plastik ayakları bulunan tahta uzerine yerleĢtirilmesi ile 

oluĢturulur. Önceden hazırlanan ve sıraya konan sayfalar birer birer 

çevirmek sunum gerçekleĢtirilir. 

 

 



 

 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MateryalTanıtımFormu 

ÖğrencininAdıSoyadı AĠZADAKAPALBAEVA 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/ÖğrenciNo ÇocukGeliĢimi/1735.05038 

ĠletiĢimBilgileri 

E-posta/GSM 

kapalbaevaaizada@gmail.com 

(+996)709130591 

DanıĢmanÖğretim Elemanı ArĢ. Gör. Cıldız MAMIROVA 

MateryalinAdı: Karikatür 

YaĢGrubu: 20-50YaĢ(Veliler);17-20YaĢ(Universiteöğrencileri) 

Kullanılabilecek Etkinlik 

Türleri: 

1.Velileriçintoplantı 

2.Türkçeöğretimdersi 

3.Duyurupanosu 

ĠlgiliKazanım/lar: 1.Konuya ilgi çeker. 

2.DüĢündürür. 

3.EleĢtirir. 

4.Hareketegeçmesinisağlar. 

5.Dersemotiveeder. 

6.YorumyapmaetkinliklerinigeliĢtirir. 

7.Dikkatinicanlıtutar. 

8.KonuĢmaetkinliklerinigeliĢtirir. 

Amacı: VelileriçintoplantıdakonuyabaĢlangıçnoktasıolarakyapılan 

giriĢlerdebirdikkatçekiciaraçolarakkullanılır.DüĢündürmeve 

eleĢtirmearacıolarakkullanılır. 

YabancılaraTürkçeöğretimdersindedersedikkatveilgiçekmek, 

öğrencilerekarikatüraracılylığıylakonuĢma,yorumyapma 

etkinliklerikazandırmakamacıylakullanılır. 



EğitimOrtamında 

Uygulanması: 

Velileriçintoplantıdaeğitimci(çocukgeliĢimci)tahtanınyanında 
dururvevelilerUdüzeniĢeklindeoturur.Eğitimcivelilerle 
“Çocuklarımızanekadarilgigösteriyoruz?”konusundakonuĢma 
yapar. 
KonuĢmanınbaĢlangıçnoktasıolarakkarikatürübirdikkatçekici 
araçolarakkullanır.TahtayaherkezeiyigörünenĢekildekonulano 
karikatürhakkında:“BukonudanedüĢünüyorsunuz?”;“YaĢamını
zda hiçböyledurumaĢahitolmuĢmuydunduz?”-gibisorularsorar. 

BöylecevelilerekarikatürhakkındakonuĢmasıiçinfırsatverilir. 

KarikatürincelendiktensonrakonuĢmanınkendisiyapılır. 

TürkçeöğretimdersindeöğretmenkonuĢmadersindekarikatürü 

sınıftakiherkezeiyigörünecekĢekildeyerleĢtirir.DersinbaĢlangıç 

noktasıolarakkarikatürübirdikkatçekiciaraçolarakkullanır. 

Öğrencilerekarikatürhakkında:“BukonudanedüĢünüyorsunuz?”

; “YaĢamınızdahiçböyledurumaĢahitolmuĢmuydunduz?”gibi 

sorularsorar.Böyleceöğrencilerekarikatürhakkındayorum 

yapmasıiçinfırsatverilirveöğrencilerinkonuĢmabecerilerigeliĢir. 

Karikatürüeğitimkurumlarındaki,duraklardaki,toplutaĢımdakiv

e velilerinolabileceğibaĢkaherhangiyerlerdekiduyurupanolarına 

asarakinsanlarıdüĢündürmek,eleĢtirmekamacın 

gerçekleĢtirebilirizveonunaracılığıylahareketegeçmelerini 

sağlayabiliriz. 

VarsaDiğer 

Açılamalarınız: 

Materyalinhazırlanmasında;bilgisayar,PowerPoint,baskıicin 
uygunkağıt,yapıĢtırıcı,kartonkullanılmıĢtır.Materyalinsayfası 
kalınvekaliteliolduğuicinuzunbirsurekullanılabilir. 

UygunkarikatürübulmakiçinçokuğraĢıldı(1hafta),çünküahlaklı 

veeğitimdekullanabilinenkarikatürübulmakçokzoroldu.Sonund

a ĠnglizceyazısıvarkarikatürbulunduveTürkçeyeçevirildi. 

MateryalinYapılıĢıVeSonġeklininFotoğrafları: 

 

          



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı: Aygül Kubanıçbek kızı 

Uyruğu:  

Bölüm/ Öğrenci No: Çocuk geliĢimi/ 

1635.05003 

ĠletiĢim Bilgileri: 996700150675 

E-posta/GSM Aigyl_1998.kg@mail.ru 

DanıĢman Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Nadir Çelikoz 

 

Materiyalin; 

Adı: Web Sayfası 

Yaş grubu: Meslek Yüksek Okulu 1-2 sınıf 

Kullanılabileceği Etkinlik Türleri: Bu konuyu biz informatik dersinde web 

sitelerinde etkinlik olabilir. 

İlgili Kazanımlar: 1. Web sayfasının neden önemli 

olduğunu farkeder 

2. Web sayfası hakkında bilgi sahibi olur 

3. Web sayfasının nasıl yapılacağını kavrar  

4. Web sayfasının bölümlerini açıklar 

5. Web sayfası yapımıyla ilgili uygulamalar 

yapar 

Amacı: 1. Web sayfa yapmayi öğrenmek 

2. Insanlar web sitelerin çok kullandiği için 

web sayfasını kendileri yapsa iyi. 

Eğitim Ortamında Uygulanması: 

 

Eğitimde web sayfasını informatik dersinde 

anlatmak gerekir çünkü burdan biz sunum 

yaparak bu konuyu daha iyi öğrete biliriz 

Varsa Diğer Açıklamalarınız: Ben sunum yaptığım için ben daha iyi anlamak 

için web sitelerinin daha iyi bilgiyi anlamak ve 

anlatmayı isterim.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı ASELYA SAYPĠDĠN KIZI 

Uyruğu Kırgızistan  

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi /  163505012   

İletişim Bilgileri  

E-posta/GSM 

s.k.aselya@gmail.com (+996) 777 55 33 81 

Danışman Öğretim 

Elemanı  

Doç. Dr. Mehmet ġahin  

Materyalın  

Adı: SLAYT 

Yaş Grubu: 4-6 YaĢ(48-72 Ay) 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Pozitiv Bilimler Kavramları, Oyun  Etkinliklerinde Kullanılabilir  

İlgili 

Kazanım/lar: 

1.Mevsimleri sayar 

2.Mevsimlerin özelliklerini farkeder 

3.Zihinsel becerilerini geliĢtirir 

4.Dil becerisini geliĢtirir  

Amacı: Çocukların mevsimleri öğrenmesini sağlamak,Slaytı kullanarak 

öğrencilerin gördüğü ile hatirasında kalmak  

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 

Öğretmen slaytı gösterir, mevsimler hakkında bilgi verir,mevsimler 

hakkında ata sözlerine açıklama yapar, sonra fotoğrafı gösterir ve bu 

hangi mevsime benzer diye sorar öğrenciler her hangi seçenekleri 

verir ondan sonra öğretmen kendi o mevsim hakkında bilgi 

verir.Sonraki fotoğrafları da bu gibi soru-cevap gibi  yaparak 

öğretecek. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Fotoğraf, Ġnternet, Power Point 

 

 

 

mailto:s.k.aselya@gmail.com


Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı SoyaBdı Bermet Mamiralieva 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk geliĢimi/1635.05007 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

bmamiralieva@mail.ru 

(+996)771603377 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Doç. Dr. Mehmet ġahin  

Materyalin; 

Adı: Puzzle  

Yaş Grubu: 3-6 yaĢ 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Sanat,Oyun,Dil Öğretim Etkiliklerinde kullanılabilir. 

Renkleri öğrene bilmesi 

İlgili Kazanım/lar: 1. Kendini yaratıcı yollarda ifade eder. 

2.Dilini geliĢtirir. 

3.Nesneleri sıraya koyar. 

4. Algıladıklarını hatırlar. 

5.Nesne veya varlıkları gözlemler. 

Amacı: Bu materyalin tasarlanma ve etkinliklerde kullanılma 

amacı,küçük yaĢtaki çocuklara hayvanları öğrenmesini ve 

sevmesini sağlamak, halısı ile yeni dil öğrenmeye baĢlayan bu 

yaĢtaki çocuklara kelimeleri çabuk hatırlaması için faydalıdır. 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması: 

Öğretmen,mateyali sınıfın görünen bir noktasına asar.Çocuklar 

materyali iyi görebilecekleri bir Ģekilde otururlar.Sınıfta 20-25 

öğrenci olur.Ġlk,öğretmen çocuklardan gördüğü materyal 

hakkında düĢüncelerini sorar.Sonra materyal hakkında bilgiler 

verir.Sonra çocukları teker teker çağırır ve öğrenciler bu 

materyali unutmaması için resimleri alıp sırayla koydurur ve 



oynatır.Çocukları gruplara ayırır ve onlara 5 dakika süre 

verilir.Süre bitene kadar çocuklar puzzle‟ın tüm parçaların 

yerleĢtirilmesi yarıĢma oyunu Ģeklinde düzenlenebilir. Öğretmen 

çocuklarla birlikte yapabilir.Böyle yaptığında daha çabuk 

hatırlanmasını sağalayacak. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde:Makas,karton,renkli boyalar,yapıĢtırıcı,beyaz A1 

kağıdı,kurĢun kalem,resimler kullanılmıĢtır. 

 

Materyalın önceki hali ve hazır şekli 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı 

Soyadı: 

Cıpara Talipova  

Uyruğu: Kırgızistan  

Bölüm/ Öğrenci  

Numarası No: 

Çocuk GeliĢimi/ 1635.05017 

İletişim Bilgileri E 

posta GSM : 

Jyparatalipova@gmail.com / (+996) 708373335 

Danışman Öğretim 

Elemanı: 

Pröf.Dr. NADĠR ÇELĠKOZ  

Materyalin: 

Adı: Model 

Yaş Grubu : 4-5 YaĢ  

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri: 

Matematik, Oyun Etkinliklerinde Kullanılabilir 

İlgili Kazanım/lar: 1 Zihinsel becerilerini geliĢtirir. 

2. Zihinden sayı sayar. 

2 Sayıları anlamlandırır. 

4 Sayıları yazma becerisini geliĢtirir. 

Amacı: Modeldeki nesneleri göstererek çocukların dikkatini çekmek, 

konuĢmasını sağlamak  ve en önemlisi sayıları doğru Ģekilde 

öğretebilmek. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması: 

    Öğretmen çocukları U Ģeklinde oturtur ve modeli ortaya koyar. 

Yanına da 4-5 çocuk alır. Öğretmenin elinde elde yapılan kukla olur 

ve onları kullanarak diyecek ki,’’Merhaba, çocuklar! Benim adım 

Alişer arkadaşımın adı Alena. Bugün biz sizlerle kaybolan sayıları 

bulmaya çalışacağız. Onları bulduktan sonra yer yerine 

getirmeliyiz. Hadi başlayalım’’ deyip çocuklarla bereber sayıları 

bulmaya baĢlarlar. Sayılar evin bahçesinde yer almıĢlardır. Bahçede 

köpek, civci, ağaç, çiçek, kuĢ, kelebek, araba, sandalye, evin camı, 

elma vardır. Sayılar da iĢte bunların altında yer almıĢtır, öğretmen 

çocuklarla onları bulmaya çalıĢır. AliĢer  Ġle Alena da çocuklara 

yardımcı olurlar. Bulunan sayılar ise sırayla tahtaya yapıĢtırılır. 

Çocuklar da sayıların nasıl yazılması gerektiğini öğrenip matematik 

dersinde zorlanmadan yazabilirler. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız : 

Model için gerek olan malzemeler: Kardon, tutkal, renkli kağıtlar, 

boyalar, ip ve iğne, plastisin, kiiz, ağaçlar ve çiçekler.  

Dezavantajları: Kalabalık sınıflarda yapılması zordur. 
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                                              Modelin Fotoğrafları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı Soyadı Çolponay Canivek kızı 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi/1635.05021 

 

ĠletiĢim Bilgileri 

E-posta /GSM 

Cholponay.zhanivekova.98@mail.ru 

+996778165081 

DanıĢman Öğretim Elemanı  Doç. Dr. Mehmet ġahin 

Materyalin; 

 

 

 

 

 

Adı: Hayvan Ses Kaseti 

YaĢ Grubu: 3-5 yaĢ (36-60 ay) çocuklar 

Kullana 

Bileceği 

Etkindik 

Türleri: 

 Müzik Etkinlikleri, 

 Oyun Etkinlikleri 

Ġlgili 

Kazanımlar: 

1. Nesne/Durum/Olaya dikkatini verir. 

2. Algıladıklarını hatırlar. 

3. Sesleri ayırt eder. 

4. Sesini uygun kullanır. 

5. Dinlediklerinin/Ġzlediklerinin anlamını kavrar. 

 

Amacı: Bu materyalin tasarlanma ve etkinliklerde kullanılma amacı, 

çocukların evcil ve vahĢi hayvanların seslerini ayırt edebilmesini ve 

onlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.  

Eğitim 

Ortamında 

uygulanması: 

Öğretmen ”Hayvan Ses kaseti” olarak tasarladığı materyali 

çocukların önüne getirir. Ġlk olarak materyal hakkında bilgi verir. 

Konumuz hayvanlar olduğu için   hayvanlar hakkında genel bilgileri 

anlatır.Mesela hayvanların yaĢadığı yerleri, yedikleri ve yaĢam süreci 

hakkında.Sonra öğretmen hazırlayıp getirdiği bir kaç hayvan 

resimlerini çocuklara göstermeden önce o hayvanların sesini 

çıkarır.Çocuklar sesleri duyduktan sonra neyin sesi olduğunu 

söylereler.Çocukların yanlıĢ söylediklerini öğretmen düzeltir. Bu 

derste çocuklar hem evcil ve vahĢi hayvan türlerini  öğrenir, hem de 

onların sesini öğrenirler.Öğretmenin hazırladığı bu materyalde 

görüntü ve ses olduğu için çocuklara daha anlayıĢlı ve daha kalıcı 

olur 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

1 tane ses kaseti ve 8 tane evcil ve vahĢi hayvan görüntüsü. O 

görüntüdeki  sesler (internetten indirebiliriz).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı 

Soyadı 

Aida Sagınali kızı 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi/1635.05018 

 

ĠletiĢim Bilgileri 

E-posta /GSM 

Aida.matkadyrova@mail.ru 

+996774291624 

DanıĢman Öğretim 

Elemanı  

Prof.Dr.Nadir Çeliköz 

Materyalin; 

 

 

 

 

Adı: Putin‟in resim seti 

YaĢ Grubu: 5-6 sınıf(120-132ay) 

Kullana Bileceği 

Etkindik Türleri: 

Tarih dersi 

Coğrafya dersi 

Ġlgili Kazanımlar: 1.Nesneye dikkatini verir 

2.Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

3.Nesne sonuç iliĢkisi kurar. 

4.Görsel materyalleri okur. 

5.Kendisine ait özellikleri tanır. 

Amacı: Öğrencilere Putini örnek göstererek önderliğin kurallarını 

öğretmek.Hem de Rusya hakkında bilgi vermek.Resimler 

aracılığıyla Putinin özel hayatını anlatmaya çalıĢmak. 

Eğitim Ortamında 

uygulanması: 

Sınıftaki öğrencilere Avrasyanın en büyük devleti olan Rusya 

federasyonu hakkında geniĢ bilgileri vermek.Çagımızın iktisatı 

oranında söz sahibi olan geliĢmiĢ ülkelerin biri 

Rusyadır.Sovyetler birliği devrinde Ruslar nasıl makam 

açısından servet sahibiyse günümüzde de dünya siyaset iĢlerinde 

nüfüs sahibidir.Rusya hakkında bilgi verdikten sonra Rusyanın 

geliĢimine önemli katkıda bulunan cumhurbaĢkanı Putin 

hakkında geniĢ bilgi vermek.Resimlerini göstererek onun 

çocukluğunu,sosyal hayatını ne iĢ yaptıklarını hakkında 

anlatır.Sonunda öğrencilerin ne kadar aklında kalıcı olduğunu 

bilmek için onlardan Putin hakkında soruları sorarım. 

VARSA DĠĞER 

AÇIKLAMALARINIZ: 

1tane dosya A3 boyutunda,15 tane resim A4 

boyutunda,yapıĢtırıcı,iĢaretleyici, 

mailto:Aida.matkadyrova@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 



 

 

Materyal Tanıtım Formu 

  

Öğrencinin Adı Soyadı  Gulnura Marsbek kızı  

Uyruğu  Kırgızistan  

Bölüm,Öğrenci No  Çocuk GeliĢimi/1635.05020  

İletişim bilgileri  

E-posta GSM  

+996706904195  

gulnuramarsbekova@gmail.com  

Danışman öğretim elemanı  Doç. Dr. Mehmet ġahin 

  

Materyalin;  

Adı  «MEVSĠM KYAFETLERĠNĠ  

BULAGAĞIZ» OYUN MODELİ  

Yaş grubu  3-4 yaĢ (36-48 ay)   

Kullanabileceği etkinlik türleri  Oyun etkinlikleri,sanat ve rusça etkinlikleri  

İlgili kazanımlar  1.öğrendiklerini hatırlar  

2.mevsim ,duruma dikkatini verir  

3.çabuk bulmaya öğrenir  

4.giyinme ilgili iĢleri yapar  

5.neden sonuç iliĢkisi kurur  6.mevsimlere göre 

giyecek  

eĢleĢtirmesi yapar  

Amacı  Bu modelin yapılıĢ amacı çocuklar mevsimlere göre 

ve hava durumuna uygun kıyafet seçimi yapmayı 

öğrenirler.Kıyafetlerin 

adlarını,mevsimleri,ayları,renkleri da beraber 

öğrenir.  

Eğitim ortamında uygulanması  Materyali öğretmen sınıfın bir noktasına 

asar.Çocuklara Ģimdi hangi mevsim ve hangi ay 

,hava durumunu sorar.Hepsi mevsim  

kıyafetlerini konuĢup bilgi alırlar.Bu  

 oyunu iki grup olarak  

oynayabilirler.Çabuk bulmayı grup olarak çalıĢmayı 

da öğrenirler.Model her gün kullanılabilir.  

Varsa diğer açıklamalarınız  Materyalde:renkli kağıtlar,bant,makas,laminat,demir 

kullanılmıĢtır ve 200 som mal edilmiĢtir.  

  



 

 

Materyal tanıtım fotoğrafları: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materyal Tanitim Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı  Kanıgül Zairova 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm /Öğrenci No Çocuk geliĢimi / 1635.05023 

ĠletiĢim Bilgileri 

E-posta /GSM 

kayshzairova@gmail.com 

+996 771582365 

DanıĢman Öğretim Elamanı Prof.Dr. RüĢtü YeĢil 

 

Materyalin; 

Adı: Gezegen Modeli 

YaĢ Grubu: 7-8 YaĢ (52-84) Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Fizik,Astronomi,Doğa Tanıtım Etkinliklerinde kullanılabilir 

 

Ġlgili kazanım/lar 1.Gezegenler konusunu kavrar 

2.Gezegenlerin konum ve iliĢkilerini açıklar 

3.DüĢünme becerilerini geliĢtirir 

4.Alğıladıklarını hatırlar. 

 

Amacı Bu materyalin tasarlanma ve etkinliklerde kullanılma amacı 

öğrenciler gezegenler ile ilgili bilgi sahibi olur.Bu gezegen 

modeli ile çocuklara gezegenin nasıl 

olduğunu,özelliklerin,döndüğünü öğretmek. 

Eğitim Ortmında 

Uygulanması: 

Öğretmen “Gezegen “olarak tasarladığı materyali getirir 

sınıfın ortasına koyar, Gezegen hakında bilgi verdikten sonra, 

her öğrenciyi teker teker çağırır ve bu materyal ile öğrenciye 

unutmamak için her gezegenin özelliklerin,nasıl 

olduğunu,hangisi büyük,hangisi küçüklüğün,nasıl döndüğün 

göstererek ilgi duymalarını sağlar. 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız 

9 Adet yuvarlak top,karton,renkli boyalar,tutkal, el feneri, 

oyuncakların motoru,makas,1m tel,saat pili. 

mailto:kayshzairova@gmail.com


 

 

 

                                      



                                                 Materyal Tanitim Formu 

 

Materyalin;  

Adı  «Kim ne yiyecek» oyun modeli  

Yaş grubu  3-4 yaĢ (36-48 ay)  

Kullanabileceği 

Etkinlik türleri   

oyun etkinlikleri,bilgi etkinlikleri  

İlgili kazanımlar  1.öğrendiklerini hatırlar  

2.hayvanların adlarını öğrenir  

3.hayvanlar ne yiyeceğini hatırlar  

4.öğrendiklerinin anlamını hatırlar  

5.nesneye dikkatini verir  

6.kabul bulmayı öğrenir   

Amacı  Bu materyalin tasarlanma ve etkinliklerde 

kullanılma amacı çogukların hangi hayvan 

ne yiyeceğine ilgili bilgi ve becerilerini 

destekleyerek deneyim kazanımları 

sağlamaktadır.Bu oyunla çocuğun 

biliĢsel,dil,motor becerilerinin 

arttırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılabilir.  

Eğitim ortamında 

Uygulanması  

Öğretmen «kim ne yiyecek « olarak 

tasarladığı modeli sınıfa getirir,sınıfın 

görünen bir noktasına asar. Çocuklara önce 

bildiği hayvanların adlarını sorar.Oyunu 

anlatır.Çocuklar sırasıyla gelirler ve bir 

hayvanın yemeğini onun üstüne yapıĢtırır.  

Varsa diğer açıklamalarınız   Materyalden:keçe,makas,ip,termo 

yapıĢtırıcı kullanılmıĢtır ve 250 som mal 

edilmiĢtir.  

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı  Kasiet Salamatova  

Uyruğu  Kırgızistan  

Bölüm,Öğrenci No  Çocuk GeliĢimi/1635.05013  

İletişim bilgileri   

E-posta GSM  

+996702904195  

kasietsalamatovna@gmail.com  

Danışman öğretim elemanı  Doç. Dr. Mehmet ġahin 



Materyalin tanıtım fotoğrafları; 

 
  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin Adı Soyadı MADĠNA TEMĠRBERDĠEVA 

Uyruğu KR 

Bölüm / Öğrenci No Çocuk GeliĢimi / 1635.05002 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

eliza.datka@gmail.com 

+996( 773 697 197 ) 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Öğr. Üyesi. Dr. NADĠR ÇELĠKÖZ 

Materyalin; 

 

Adı: 

 

KUKLA 

Yaş Grubu: Anaokul  Öğretmenleri 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri: 

Drama etkinliği, Oyun etkinliği, Müzik etkinliklerinde kullanılabilir 

 

İlgili 

Kazanım/lar: 

 

1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur 

2. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar 

3. Kendilerine daha da güvenir 

4. Tecrübeleri artar 

 

Amacı: 

 

Öğretmenlerin dikkat, konuĢma, anlatma, algılama, yorgulama gibi 

iletiĢim ve öz bakım becerilerini geliĢtirmek. Bilgi ve becerilerini 

destekleyerek deneyim kazanmalarını sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dr.Psiholog öğretmenleri U şeklinde oturtur. Kendi materyaliyle 

sınıfa geçer ve ‘’ Çocuk Eğitiminde Kuklanın Önemi ’’ hakkında 

seminerin başlar. Önce kuklanın ne olduğu hakkında bilgi verir ve 

çeşitlerin anlatır. Çeşitlerin anlatırken kendisiyle getiren 

malzemeleri çıkartır ve öğretmenlere  20 30 dakika içerisinde  

kuklanın bir kaç türün,  örnek olarak: parmak kuklasın ve kasık 

kuklasın yapmayı öğretir. ( Hazır olan malzemelerle ). Bittikten 

sonra yine tekrar konusuna geçer. Zaman içerisinde sorular 

sorulacak( her iki taraftan). Konu içerisinde Kuklanın nasıl 

yapılacağı, ne işe yararı, Kuklanın Çocukların Gelişimine olan 

Etkisi hakkında da bilgi verilir. Kuklanın Çocukların Gelişimine 

olan Etkisi hakkında bilgi verirken, şunu anlatır: Günlük program 

içerisinde serbest zaman etkinlikleri, ana dil çalışmaları, yemek 

öncesi ve sonrası, temizlik için, uyku öncesi ve sonrası, hatta sanat 

etkinlikleri, fen ve matematik etkinliklerinde bile kuklalardan 

yararlanabilirsiniz diyerek, öğretmenlere bir örnek gösterir. Örnek: 

Kendisi yapıp getiren kukla çeşitlerin alır. Önce ‘’ bugün siz 

öğretmenler çocuklara renkleri öğreteceksiniz, renkleri öğretirken şu 

kuklalardan faydalanabilirsiniz. Bu nasıl olur. Çorap kuklasından 

ben yılan yaptım ve bu kukla çeşitli renkli çoraptan yapılmıştır. Bu 

kukla size çocuklara renkleri öğretmekte yardımcı olur. Bizim 

kahramanımız olan yılanın renkleri kaybolmuştur. Biz o renleri 

çocukların yardımıyla yılana  bulmaya yardım etmeliyiz. Çocuklar 

hiç çekinmeden renkleri bulmaya mutlaka yardım eder. Bu oyunu 

oynarken renkler çocukların aklında kalır, hem de eğlenmiş olur. Siz 

de renkleri tekrar tekrar ezberletmekten hiç yorulmaz olursunuz.  

Sonra öğretmenlerle birlikte yapan kuklaları kendilerine hediyeye 

verir ve  

 bunlarla birlikte, ( yani kuklalarla ) her hangi bir ders olsun, 

dersleri yapabilirsiniz’’ diyerek seminerin tamamlar. 

      

mailto:eliza.datka@gmail.com


 

 

 

 

Varsa Diğer  

Açıklamalarınız: 

Materyalde değişik renklerde ip, iğne, tiğ,makas, kumaş, düğüme, 

çorap, renkli boya, keçe, eva v.b  kullanılmıştır. 

Avantajları: Günlük program içerisinde serbest zaman etkinlikleri, 

an dil çalışmaları, yemek öncesi ve sonrası, temizlik için, uyku 

öncesi ve sonrası, hatta sanat etkinlikleri, fen ve matematik 

etkinliklerinde bile kuklalardan yararlanılabilir. 

Dezavantajları: Kalabalık sınıflarda uygulanması biraz zordur. 

Materyali hazırlama fazla zaman ve emek gerektirir. Süreçte nasıl 

yapılacağını sürekli göstermek zordur ( zamanı kaybeder). 

 

Materyallerin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

 

                                      

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin  Adı                   

Soyadı: 

Ruzigul Abdubannopova 

Uyruğu: Kırgızistan 

Bölüm/ Öğrenci                  

Numarası No: 

Çocuk GeliĢimi/   1635.05019 

İletişim Belgileri E             

posta GSM: 

(+996)776538298 

Danışman                      

Öğretim Elemanı: 

Pröf. Dr. NADĠR ÇELĠKOZ 

 Materyalin: 

AdI:                                                                           Hikaye Kitabı 

Yaş Grubu: 4-5 Sınıf öğrencileri 

Kullanılabileceği               

Etkinlik Türleri: 

Edebiyat ve Tarih dersinde 

İlgili Kazanım/lar: 1 Kelime bilgisini artırırr                                                                                                         

2 KonuĢma becerisini geliĢtirir                                                                                             

3 Hayal gücünü artırır  

Amacı: Çocuklara Kırgızistan‟daki tarihi insanlar hakkında ve yaĢadığı 

zamanlar,kahramanlıkları hakkında bilgi vermek. 

Eğitim  Ortamında 

Uygulanması: 

Çocuklara edebiyat dersinde kullanılır. Ġlk onlara Kurmancan 

Datkanın hayatı anlatılır, Çocukluk zamanı, geçirdiği günleri 

gibi. Sonra onun yaptığı iĢleri ve kahramanlıkları hakkında bilgi 

verilir.. 

Varsa diğer       

Açıklamalarınız: 

Kağıt, Tutkal, Kiiz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Öğrencinin  Adı                   

Soyadı: 

Nurayım Ġsmanova 

Uyruğu: Kırgızistan 

Bölüm/ Öğrenci                  

Numarası No: 

Çocuk GeliĢimi/   1635.05005 

İletişim Belgileri E             

posta GSM: 

nuraiymismanova@gmail.com/(+996)774401232 

Danışman                      

Öğretim Elemanı: 

Prof. Dr. Vefa TAġDELEN 

 Materyalin: 

AdI:                                                                           Hikâye Kitabı 

Yaş Grubu: 6-7. Sınıf öğrencileri 

Kullanılabileceği               

Etkinlik Türleri: 

Kırgızca, edebiyat ve tarih derslerinde 

İlgili Kazanım/lar:  Cengiz Aytmatov‟u tanır. 

 Cengiz Aytmatov‟un eserleri hakkında bilgi sahibi olur. 

 Hikâyenin ne olduğu sorusunu cevaplayabilir. 

 Hikâye ile masal arasındaki farkın ne olduğunu 

söyleyebilir. 

 Kendileri bir hikâye anlatabilir. 

 Hikâye ile gerçeklik arasında bağ kurabilir. 

Amacı: Öğencilere Türk dünyasının ünlü yazarlarını tanıtmak, dil ve 

edebiyat eserlerine ilgierini artırmak, estetik beğeni düzeylerini 

geliĢtirmek.    

Eğitim  Ortamında 

Uygulanması: 

Öğrencilere Cengiz Aytmatov hakkında sorular sorarım. Kim 

olduğu konusunda merak uyandırırım. Öğrencilerden konuya 

ilĢkin araĢtırma yapmalarını isterim. Yapılan araĢtırmaları 

sınıfta konuĢuruz, tartıĢırız. Cengiz Aytmatov‟un bir hikâyesini 

okuruz. Hikâye konusunda, hikâyenin unsurları konusunda 

tartıĢırız, bir hikâyenin nasıl yazılabileceği konuusunda 

konuĢuruz. En sonunda her öğrenciden Cengiz Aytmatov‟un 

hayat hikâyesine iliĢkin bir hikâye yazmasını isterim. Sonunda 

yazılan hikâyeleri birleĢtirip kitap Ģeklinde bir araya getiririz.  

Varsa diğer       

Açıklamalarınız: 

Hikâyelerin bilgisayarda düzenlenerek sayfa düzeni verilmesi 

ve sayfalarda bir standart oluĢturulması yapılan çalıĢmanın 

kalitesini artıracaktır. 

 



 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı Soyadı Nuriya Esenalı kızı 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Okul Öncesi Öğretmenliği/1635.05016 

 

ĠletiĢim Bilgileri 

E-posta /GSM 

nuriya.esenalykyzy@list.ru 

+996779490739 

DanıĢman Öğretim Elemanı  Prof. Dr. Vefa TAġDELEN 

 

Materyalım; 

Adı: Farkları Bulalım 

YaĢ Grubu: 1-4 sınıf (6-11) yaĢ 

Kullana Bileceği 

Etkindik Türleri: 

DüĢünme eğitimi, reherlik, okul öncesi.  

Ġlgili Kazanımlar:  DüĢünme ve kavrama gücünü geliĢtirir. 

 Nesneler ve konular arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

doğru bir Ģekilde algılayabilir. 

 Farklı nesne ve konuları karĢılaĢtırabilir. 

 Belirli bir sorun hakkında yorum yapabilir ve kendi 

fikrini söyleyebilir. Yorum yapabilir. 

 Çabuk düĢünebilir. 

 Kendi yeteneklerinin farkına varır. 

 Kendine güvenir. 

 

Amacı: Öğrencilerin mantıklı düĢünmelerini, akıl yürütmelerini, nesneler 

ve olaylar arasında karĢılaĢtırma yapmalarını sağlamak. Ġlgi, 

merak ve öğrenme isteklerini artırmak.   

Eğitim Ortamında 

uygulanması: 

Ögretmen dersi baĢlarken,öğrencileri gruplara ayırır. Her gruba 

bulmacayı dağıtır. Bulmacanın adı resmdeki farklılıkları 

bulmaktır. Öğrencilere iki resimli bulmaca verilir. Onlar resimler 

arasındaki farklılıkları bulacaklardır. BeĢ dakika süre verilir. 

Oyunu baĢlarken Her gruba hazır olup olmadığını sorarım. 

Gruplar hazır olunca süreyi baĢlatırırm. Her grup kendi içinde 

çalıĢır. 5 dakika içinde hangi grup bitirirse o grup birinci olur. Bu 

oyun oğrencilerin birlikte çalıĢmasını sağlayarak,daha mantıklı, 

daha sosyal, algılama ve kavrayıĢ güçleri daha yüksek, daha 

becerili olmalarını sağlar. 

VARSA DĠĞER 

AÇIKLAMALARINIZ: 

Farklılıkları bulalım isimli oyun kitabından resimleri aldım. 10 

tane resimi fotokopi çektirdim.  

 

 

 

 

mailto:nuriya.esenalykyzy@list.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

 

Materyalin; 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Çolpon ġeripkanova 

Uyruğu: Kırgız 

Bölüm/Öğrenci No: Çocuk GeliĢimi.1635.05026 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

cholponwerihkanova@gmail.com 

Danışma Öğretim 

Elamanı: 

Prof. Dr. Vefa TAġDELEN 

Adı: Renk Tekerleği 

Yaş Grubu: 9-10YaĢ(66-89)Ay 

Kullanılabileceği 

Etkinlik türleri: 

Sanat ve yaratıcılık dersinde, Oyun oynarken. 

İlgili  

Kazanım/lar 
 Renkleri tanır. 

 Renklerin nasıl oluĢtuğu sorusunu cevaplar. 

 Farklı renkler oluĢtrabilir. 

 Resim yapma yeteneği geliĢir. 

 Doğadaki renklere ilgi duyar. 

Amacı: Bu materyalin amacı öğrencilerin renkler konusundaki bilgilerini 

artırmak, onları hangi rengin hangi renklerden oluĢtuğu konusunda 

bilgilendirmek, yeni renkler oluĢturabilme konusunda beceri ve 

yaratıcılıklarını geliĢtirmektir.   

Eğitim ortamında 

uygulanması 

Öğretmen renk tekerleğin tahtaya asar. Çocuklar materyali iyi bir 

Ģekilde görebilecek Ģekilde oturürlar ve öğretmenin yönergelerini 

yerine getirirler. Öğretmen öğrencilere tek tek renkleri adılarını 

sorar; bir renge baĢka bir rengi ekledimizde hangi rengin ortaya 

çıkacağını gösterir. Bu faaliyet öğrencinin tasarım ve hayal gücünü 

geliĢtirir. Öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını ve estetik 

duygularını geliĢtirir. Renk teorisinin iĢe yarayabileceği yer 

burasıdır. Renk teorisi hangi renklerin uyumiçinde iyi çalıĢtığını 

veya çalıĢmadığını anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda 

tasarımlarınızda farklı kombinasyonların nasıl bir etki yaratacağını 

kolaylıkla çözümleyebilirsiniz. Öğretmen renkle ilgili aĢadaki 

bilgileri verir: Rengi görmeden duyarlılıkla da hissetmek 

mümkündür. Bir örnek olarak bahsedeceğim uygulamayı 

deneyebilirsiniz. Kendinize bir kırmızı ve bir de mavi kart 

hazırlayın. Gözlerinizi kapatarak hangi kartın hangi renk olduğunu 

bilmeden dizlerinizin üzerine yerleĢtirin. Yine gözleriniz kapalı 

ellerinizi kartların üzerine yaklaĢtırın konsantre olarak bir süre o 

Ģekilde durun. Belirli bir süre sonra kırmızı karttan sıcak bir esinti 

mavi karttan ise daha serin bir esinti hissedeceksiniz. Kırmızı sıcak 

renk grubunda, mavi ise soğuk renk grubundadır ve bu enerjilerine 

aynen yansır. 

Varsa Diğer  

Açıklamalarınız: 

Materyalin yapısı kalın ve kalitrli olduğu için bir süre kullanabilir. 

Yapıda kullanılan malzemeler çerçeve boya kağıt kistler 

penoplasttan oluĢmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanitim Formu 

Materyalin; 

Öğrencinin Adı 

Soyadı 

GULBAHOR SATVALDĠEVA 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi/ 1635.05014 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

+996779458304 

satvaldievag@gmail.com  

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Vefa TAġDELEN 

Adı: MEYVELERĠ ÖĞRENĠYORUZ BULMACASI 

Yaş Grubu: Ġlkokul 2. ve 3. Sınıf öğrencileri 

Kullanılabileceği  

Etkinlik Türleri: 

Oyun etkinliği,  Türkçe etkinliği  

  

 

 

    İlgili 

Kazanımlar: 

 

 Görsel materyalları tanır. 

 Algıladıklarını hatırlar. 

 Hayal gücünü geliĢtirir. 

 Dikkati ciddi anlamda arar.  

 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

 Farklı bakıĢ açıları oluĢturur. 

 Bir konuda hızlı ve doğru karar verebilir.  

 Harfleri düzgün Ģekilde kullanabilir.  

      

 

            Amacı: 

Bu derste öğrencilerin zeka potansiyellerin  tanıması ve sistematik 

bir düĢünce yapısı geliĢtirmesi,  zeka oyunları kapsamında bireysel, 

takım halinde ve rekabet ortamında çalıĢma becerikleri geliĢtirmesi 

amaçlanmaktadır.Öğrencilerin problemlerı algılama ve 

değerlendirme kapasitelerinin geliĢtirilmesini,  akıl  yürütme ve 

mantığı etkili bir Ģekilde kullanma kapasitelerini  geliĢtirmelerini  

sağlayacaktır. Farklı ve özgün stratejiler oluĢturma tutum ve 

davranıĢlarını  geliĢtirecekler .         

 

 

 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması: 

Öğretmen sınıfa girdikten sonra önceki ders hakkında çocuklardan 

biraz bilgi verir. Yeni konu hakkında bilgi vermeden önce 

çocuklardan “Hangi meyveleri biliyorsunuz” “hangilerini 

seviyorsunuz” diye sorar. Sonra meyvelerden oluĢan çengel 

bulmacayı tahtaya bantla yapıĢtırır. Çocuklara “haydi birlikte 

meyveleri bulalım”diye sorar. Bu meyvelerin hangi meyve 

olduğunu hatırlaması ve düĢünmesine fırsat verir. Meyvelerin 

resimlerin göstererek “bu hangi meyve” “bu ne” diye sorar. Ġlk önce 

söyleyen öğrenci tahtaya çıkıp, meyve resmin yanındaki boĢluklara 

yazar. Böylece meyvelerin adlarını öğrenmiĢ olur. Bu Ģekilde en 

azından 10 meyve türün öğrenir. 

mailto:Satvaldievag@gmail.com


 

Materyal için gerekli malzemeler  ve son şeklinin fotoğrafı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

 Materyalın hazırlanmasında; meyveler için uygun fotoğraflar, 

bilgisayar, yapıĢtırıcı makas, renkli kağıt ve kalemler,  bant, 2 tane 

büyük kağıt. Materyal için 100 som harcanmıĢtır. 

Dezavantajları: bulmaca çözüldükten sonra artık kullanılamaz. 

Belli yaĢ aralığında kullanılabilir. Hata yapma aranı yüksektir. 

Çocukların ilgisini çekebilmek için resimleri bulmak zor olabilir. 



Materyal Tanıtım Formu 

 

Öğrencinin Adı Soyadı  DILRABO RAFIEVA 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm / Öğrenci No Çocuk GeliĢimi /1635.05006 

İletişim 

Bilgileri E-

posta / GSM 

dilraborifieva@gmail.co
m (+996) 776 47 06 48 

Danışman Öğretim Elemanı Prof. Dr. Vefa TAġDELEN 

Materyalin; 

Adı: GeliĢim dönemleri \Slayt 

 

Yaş Grubu: 

 

Üniversite öğrencileri için 

  

 

İlgili 

Kazanım/lar: 

 GeliĢim dönemlerini tanır.  

 Fiziksel geliĢim, biliĢsel geliĢim, ahlaksal geliĢim, psiko-seksüel 

geliĢim arasındaki farkları bilir. 

 Bu dönemleri tanımanın çocuğu tanımak açısından önemini kavrar. 

 GeliĢim konusunun eğitim açısından anlamının ne olduğunu bilir. 

 Öğrencierinin geliĢim özelliklerini bililr ve ona uygun Ģekilde eğitim 

öğretim faalliyetlerini sürdürür. 

 Amacı: Özellikle öğretmen olacak, eğitimle ilgilenecek üniversite öğrencilerine 

çocuğun geliĢim dönemlerini ve bu geliĢim dönemlerinde gösterdikleri 

fiziksel, sosyal, duygusal ve biliĢel özellikleri tanıymayı amaçlayan bu ders, 

Eğitim psikolojisinin nemel konularından biri olup eğitimde önemli bir yere 

sahiptir.   

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 

  Ġlk önce öğretmenin slayt hazırlamanın kurallarına önem vermesi lazım. 

Mesela: Hazırlanan sayfalar arasında bağlantı olmalı, yazılar ve çerçeve 

arasında uyum olmalı, veriler mesajlar kısa ve öz olmalı, kelimeler kısa, 

anlaĢılır ve açık olmalıdır. 

Sunum sayfaları arasında geçiĢ yaparken ne çok fazla yavaĢ ne de çok 

hızlı geçiĢ olmalıdır. Ġzleyenlerin aklında kalacak süre aralığında 

olmalıdır. 

Daha sonra slayttaki yazıları net bir Ģekilde  okunabilmesi için ortam 

aydınlığı ayarlanır.  

Öğrenciler  materyali iyi görebilecekleri bir Ģekilde oturarak sınıfta bir 

oturma  düzeni sağlanır. Ondan sonra slayt baĢlatılır ve öğretmen konuyu 

anlaĢılır Ģekilde anlatır. Bazen belli bir aralıklarda öğrencilere soru sorar, 

öğrencilerle iletiĢim kurar. Önce geliĢimin ne olduğu hakkında bilgi verir.  

Çocuğun bu dönemlerdeki kiĢisel tecrübeleri uygun Ģekilde derse katılır. 

GeliĢim dönemlerinin özelliklerine bağlı olarak bu dönemlerde 

çocuklarla nasıl bir iletiĢim kurulması gerektiği hususu üzerinde de 

dururlur.  

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

• Dezavantajları: Efektlerin canlı ve hızlı olması sebebiyle 

insanların gözlerinde farklı sorunlara yol açabilir. 

• Arkada oturan öğrenciler yazıları okumakta zorlanabilirler. 

•  Elektrik kesintisinde problemler ortaya çıkabilir. 

• Slatın kısıtlı yapısı geliĢim gibi geniĢ bir konuyu anlatmaya 

yeterince imkan tanımayabilir. 

 



Materyalin Yapılışı ve Son Şeklinin Fotoğrafları: 

 

 



Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı Soyadı Sırga Dcenalieva 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk geliĢimi/1635.05009 

İletişim Bilgileri 

E-posta/GSM 

Jsyrgao@gmail.com 

(+996)700350988 

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Prof. Dr. Vefa TAġDELEN 

Materyalin; 

Adı: ŞEMA 

Yaş Grubu: 3-6 yaĢ 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Sanat,Oyun,Dil Öğretim Etkiliklerinde kullanılabilir. 

İlgili Kazanım/lar: 1. Kendini yaratıcı yollarda ifade eder. 

2.Dilini geliĢtirir. 

3.Sıraya koyar. 

4. Algılama kapasitesini geliĢtirir. 

5.Hızlı düĢünür. 

6.Nesne veya varlıkları gözlemler. 

Amacı: Bu materyalin tasarlanma ve etkinliklerde kullanılma amacı,küçük 

yaĢtaki çocukların aile üyelerini öğrenmesini sağlamak,Ģema 

halısı ile yeni dil öğrenmeye baĢlayan bu yaĢtaki çocuklara 

kelimeleri çabuk hatırlamasını sağlamak ve çocuklarla,ailesi ile 

birlikte bu materyali yaparak iliĢilerini yakınlaĢtımak. 

Eğitim Ortamında 

Uygulanması: 

Öğretmen,mateyali sınıfın görünen bir noktasına asar.Çocuklar 

materyali iyi görebilecekleri bir Ģekilde otururlar.Sınıfta 20-25 

öğrenci olur.Ġlk,öğretmen çocuklardan gördüğü materyal hakkında 

düĢüncelerini sorar.Sonra materyal hakkında bilgiler verir.Sonra 

çocukları teker teker çağırır ve öğrenciler bu materyali 

unutmaması için resimleri alıp sırayla koydurur ve 

oynatır.Çocukları iki grupa ayırır ve onlara 5 dakika süre 

verilir.Süre bitene kadar çocuklar tüm parçaların yerleĢtirilmesi 

yarıĢma oyunu Ģeklinde düzenlenebilir.Öğretmen bu Ģemayı bir 

çocuğun kendi aile üyelerinin resmini yapıĢtırarak da öğretebilir. 

Öğretmen çocuklarla birlikte yapabilir.Böyle yaptığında daha 

çabuk hatırlanmasını sağalayacak. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde:Makas,karton,renkli boyalar,yapıĢtırıcı,beyaz A1 

kağıdı,kurĢun kalem,resimler kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jsyrgao@gmail.com


Materyalın önceki hali ve hazır şekli 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Materiyal Tanıtım Formu 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Altınay Kazakbaeva 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi/ 1635.05001 

İletişim Bilgileri 

E-posta/ GSM 

a-kazakbaeva@list.ru 

+996 553081145 

Danışman Öğretim Elamanı Doç. Dr. Selahattin AVġAROĞLU 

  Materyalin; 

Adı: Puzzle 

Yaş Grubu: 4-5 YaĢ (48-72 Ay) 

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Sanat, Oyun, Doğa Tanıtım Etkinliklerinde kullanılabilir. 

İlgili 

Kazanım/lar: 

1.Kendisine ait özelliklerini tanıtmak, 

2. Kendini Yaratıcı yollarda ifade etmek, 

3. Mantığını geliĢtirmek, 

4. Çabuk anlamayı sağlamak, 

5. Parça-bütün iliĢkisini sağlamak, 

6. Kendine güvenmek. 

Amacı: Hayvanların nerede yaĢadığını öğretmek, 

Hayvanlar hakkında bilgi vermek.  

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 

 Önce öğretmen çocuklara „‟Puzzle‟‟ materyalı hakkında bilgi verir. 

Puzzlı öğretmen dersin son 15 dakikasinde kullanabilir.  

Sanat Etkinliğinde: Renkleri öğrenebilir ve biri birinden ayıra 

bilmesini sağlar. 

Oyun Etkinliğinde: Puzzle oyunun oynamak için gruplara ayırıp 

süre bütene kadar puzzları toplalayarak  yarıĢma oyunu Ģekilinde 

düzenlenebilir.  

Doğa tanıtım Etkinliğinde: Hayavanlar hakkında bilgi alır ve 

onların yaĢadı yerleri öğrenebilir. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde; Makas, karton, renkli boyalar, yapıĢtırıcı, beyaz A3 

kağıdı, kurĢun kalem kullanılmıĢ. 

mailto:a-kazakbaeva@list.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

 

Katılımcı Adı Soyadı Akbermet Makenova 

Uyruğu Kırgız 

Sınıfı / Öğrenci No Çocuk GeliĢimi 1. Sınıf / 1635.05037 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

Bema_96_11@mail.ru. 

+996502838292  

Danışman Öğretim 

Elemanı 

Öğr. Üyesi.  Dr.  Mine Çeliköz 

 

Materyalin; 

Adı: Pano (Çocuk Hakları)  

Yaş Grubu: 6-8 YaĢ (72-96 Ay)  

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Televizyon etkinliği,  Oyum etkinliği, Sanat etkinliği 

İlgili 

Kazanım/lar: 

1. Yaptıklarının ve izlediklerinin anlamını kavrar 

2. Müzik eĢliğinde hareket eder.  

3. Kendine güvenir.  

 

Amacı: Çocuklara iyice kendi haklarına sahip olmayı öğretmek ve bilgi 

vermek.  

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 

(Öğretmen 

ve/veya çocuk 

nasıl 

kullanacak?) 

 

Mesela benim yaptığım panoda çocuk haklarını çocukların ellerine 

tuturdum çünkü çocuğun kendisine tuttursan daha da iyice anlar. 

Böylece kullanarak anlaması  kolay gelir.  

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde karton,  A1 kağıdı,  türlü fotoğraflar,  renkli kağıtlar 

kullanılmıĢtır. Materyalin maliyeti 225 somdur.  

Dezavantajları: Kalabalık sınıfta kullanılması zordur. Öğrencilere 

rollerin yaptırmak zor olabilir.  

mailto:Bema_96_11@mail.ru


 

 



Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı Soyadı Sezin Bakıbek kızı 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi/1635.05024 

 

ĠletiĢim Bilgileri 

E-posta /GSM 

Muslim_98kg@list.ru 

+996501670760 

DanıĢman Öğretim Elemanı  Doç. Dr. Selahattin AVġAROĞLU 

 

Materyalin; 

Adı: Sigaranın zararları hakkında video 

YaĢ Grubu: 14-19 yaĢ (168-228 ay) 

Kullana Bileceği 

Etkindik Türleri: 

 Biyolojik dersi 

Ġlgili Kazanımlar: 1. Sigaranın zararlarını öğrenme, 

2. Vucudunu koruma, 

3. Ak ciğerin bozulma nedenlerini bilme, 

4. Vucudu içten gözlemlemeyi bilme, 

5. Sigara içerisindeki zararlı maddeleri öğrenme. 

  

Amacı: Öğrencilere vücudu korumanın ve sigaranın getirdiği zararları 

tanıtmak. Vucud organlarının çalıĢmasını engelleyecek 

faktörleri göstermek. Sigara nedeniyle ortaya çıkan hastalıkları 

belirlemek. 

Eğitim Ortamında 

uygulanması: 

Öğrencilere biyoloji dersinde ilk önce iç vücudu organları 

hakkında bilgi veririm. Onlardan genel konumuz akciğer 

olacak. Akciğerin çalıĢma funksiyonların anlatacağız. Sonra 

akciğerin bozulmasına neden olan sigaranı videoyla gösteririz. 

Vidyoda sigaranın vücuda ne kadar zararlı olduğunu ve 

kullanmamaları için öneriler sunulur. 

VARSA DĠĞER 

AÇIKLAMALARINIZ: 

5dk.sigara ve vücudla ilgili video,5 tane resim. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal Tanıtım Forumu 

Öğrencinin Adı Soyadı Pardagül Kuramatova 

Uyruğu Kırgızistan 

Bölüm/Öğrenci No Çocuk GeliĢimi/1635.05008 

 

ĠletiĢim Bilgileri 

E-posta /GSM 

leylektikkız@mail.com 

+996771982018 

DanıĢman Öğretim Elemanı  Doç. Dr. Selahattin AVġAROĞLU 

 

Materyalin; 

 

 

Adı: Bulmaca 

YaĢ Grubu: yaĢ (4-5) sınıf 

Kullana Bileceği 

Etkindik Türleri: 

 Mantığını GeliĢmesi 

 Anlamını GeliĢmesi 

Ġlgili Kazanımlar: 1- Nesne/Durum/Olaya dikkatini verir. 

2- Hızlı gayret eder. 

3- Ġlgi duymayı öğrenir. 

Amacı: Çocuklara birlikte çalıĢmayı öğretir. Hızlı çalıĢmayı öğretir. 

Eğitim Ortamında 

uygulanması: 

Öğretmen Öğrencilere kağıt dağıtır. Grupa ayırır. Her grupta 

5ten Öğrenci olmalı. Her grup birlikte ÇalıĢmalı 6 7 dakika 

içerisinde. Oyun yarıĢma halinde düzenlenir. Hangi grup ilk 

olarak bitirse o grup birincilikkti kazanmalı. Kazanan grupa 

Ödül verilir. Oyundun adı Bulmaca.4 resim ve bir Kelime. Bu 

oyun çok Ġlgili. Öğrencilerin daha da baĢarılı olmasını sağlar. 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

4 resim ve 1 kelime oyunu ondan A3‟e fotokopi çekimi. 



 

 

 

 



Materyal Tanıtım Formu 

Katılımcı Adı Soyadı  Sezimgü Nurbek kızı 

Uyruğu Kırgız 

Sınıfı / Öğrenci No Çocuk GeliĢimi 1. Sınıf / 1635.05033 

İletişim Bilgileri 

E-posta / GSM 

Sezim@mail.ru. 

+996552559676  

Danışman Öğretim Elemanı Doç. Dr. Selahattin AVĠAROĞLU 

 

Materyalin; 

Adı: ġema ( vitamin)  

Yaş Grubu: 5-6 YaĢ (60-72 Ay)  

Kullanılabileceği 

Etkinlik Türleri: 

Televizyon etkinliği,  Oyun etkinliği.  

İlgili 

Kazanım/lar: 

1. Yaptıklarının farkına varır, 

2.  Ġzlediklerinin anlamını kavrar,  

3. Sağlıklı beslenmesini sağlar.  

 

Amacı: Çocuklara doğru beslenmek ve vitaminli yemekler hakkında bilgi 

vermek.  

Eğitim 

Ortamında 

Uygulanması: 
(Öğretmen 

ve/veya çocuk 

nasıl 

kullanacak?) 

 

ġemayı tahtaya asıp ders saatinde örnek yaparak kullanabilirim.  

 

 

 

 

Varsa Diğer 

Açıklamalarınız: 

Materyalde A1 kağıdı, renkli boyalar,  renkli kurĢun kalemler 

kullanılmıĢtır. Materyalin maliyeti 200 somdur.  

Dezavantajları: Kalabalık sınıfta kullanılması zordur.  

Büyük sınıfa ġemanın ölçüsü küçük olabilir 
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