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ÖNSÖZ 

 

Günümüzde eğitim öğretenin öğrenene bilgi aktarmasından çok daha öte 

öğrenenin daha aktif bir katılımcı olmasını hedefleyen, öğrenme ortamını 

zenginleştirmeyi ön plana çıkaran bir olgudur. Araç gereçler ile zenginleştirilmiş 

öğrenme ortamı kimi zaman öğreten rolünü üstlenmektedir. Özellikle 3-6 yaş arası 

çocuklar somut örneklere dokunarak, koklayarak, tadarak, işiterek ve görerek daha 

kalıcı, anlaşılır öğrenme ihtiyacı vardır. Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 

Dersi kapsamında hazırlamış olduğu yaklaşık 500 adet farklı oyun ve eğitim aracı 

çocukların öğrenmelerini desteklemek ve daha eğlenceli hale getirmek üzere Pasinler 

Bütüktuy İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara ulaştırılmıştır. Yapılan eğlenceli 

animasyon etkinlikleri ile Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri desteklenmiştir.   
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ÖZET 

Okul öncesi eğitim 0-6 yaş arası çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil gelişim alanları 

ile öz bakım becerilerini desteklemeyi amaçlar. Yapılan araştırmalar okul öncesi eğitime katılan 

çocukların diğer akademik yıllarda daha başarı olduğunu ortaya koymaktadır. Her çocuğun hakkı 

olduğuna inandığımız bu eğitimi bir tahta tebeşirle sunmak imkansızdır. Bu yaş grubu çocuklar 

bilişsel olarak işlem öncesi olarak adlandırılan dönemdedir ve somut materyallerle, yaparak 

yaşayarak öğrenme ortamlarına ihtiyaç duymaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk 

Gelişimi Programı "Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme" dersi kapsamında kuklalar, ritim 

araçları, dolgu oyuncaklar ve eğitici oyuncaklar tasarlanarak yapıldı. Yaklaşık 140 öğrencinin 

katılımı ile yapılan araç gereçler öğrencilerin de isteği doğrultusunda ihtiyacı olan okullara 

dağıtılmak istenmektedir. Bu düşünce ile Pasinler İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Uğur Bey ile 

görüşülerek ihtiyacı olan okullar belirlenmiştir. Özellikle gezici anasınıflarının bu konuda desteğe 

daha çok ihtiyaç duyduğu ancak bu sınıfların il merkezine çok uzak olmaları nedeniyle merkeze 

daha yakın olan Büyüktuy İlkokulu'na gidilebileceği öğrenilmiştir. Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi 

Programı öğrencilerinin yapmış olduğu kuklalar, ritim aletleri ve eğici oyuncaklar öğrencilerin de 

katılımı ile okula teslim edilecek, dolgu oyuncaklar köydeki çocuklara dağıtılacaktır. Bu etkinlik 

kapsamında palyaço kostümleri ve farklı hayvan kostümleri ile Büyütuy İlkokulunda animasyon 

gösterileri düzenlenerek, yüz boyası yapıldı ve çocuklara balon ve çikolata dağıtıldı. Mayıs ayının 

son haftası Okul Öncesi Eğitim Şenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de çocuklara şenlik 

haftalarında eşlik ederek eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak ve yaptığımız araç gereçlerle 

sınıf içi donanımlarını artırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca Gezici anasınıfları için de yapmış 

olduğumuz ders materyallerinden hazırlanacak koliler ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Kukla, ritim aleti, dolgu oyuncak, eğitici oyuncak, çocuk gelişimi, köy okulu
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Proje ekibi tarafından 05.05.2022-01.07.2022 tarihleri arasında Erzurum ili Pasinler 

İlçesi’ne bağlı Büyüktuy Köyü’nde yer alan Büyüktuy ilkokulunda gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Uygulanışı 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk 

Gelişimi Programı öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme dersi kapsamında 

hazırlamış olduğu ders materyallerinin çocuklara dağıtılması planlamıştır. Dönem boyunca 85 

birinci öğretim 60 ikinci öğretim olmak üzere 145 öğrencinin el emeği olarak hazırladığı yaklaşık 

500 farklı materyal yer almaktadır. Bu materyaller kukla, eğitici oyuncak, ritim aleti ve dolgu 

oyuncaklardan oluşmaktadır.  

Proje planlanması sürecinde öncelikle Erzurum İl’inde yer alan okul öncesi eğitim 

kurumları idarecileri ile görüşülmüş ihtiyacı olan bölgeler belirlenmiştir. Pasinler İlçesi milli 

eğitim şube müdür Uğur Bey’in yönlendirmesi ile proje uygulama okulu olarak Büyüktuy İlkokulu 

seçilmiştir. Okul müdürü Yunus Bey ile telefonda görüşülerek okul ziyareti hakkında bilgi verilmiş 

ve uygun olan gün ve saat belirlenmiştir. İkinci aşama olarak Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölüm Başkanlığına, Rektörlük makamından ve Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınması 

hususunda yazılmıştır.  Resmi izinler tamamlandıktan sonra Erzurum İl’ine yaklaşık 15 km olan 

Büyüktuy İlkokulunu ziyaret etmek üzere Sağlık Kültür Dairesi ile araç tahsisi üzerine yazılma 

yapılmış olup, uzun yazışmalar sonucu araç tahsisi onaylanmıştır. Üçüncü aşamada okulumuz 

deposunda özenle sakladığımız oyun ve eğitim materyallerimizi öğrencilerin de yardımıyla tek 

tek paketleme, eksik olan kısımlarını tamir etme ve farklı okullara ulaştırabilmek üzere kolilere 

yerleştirme işlemi yapılmıştır. Bu aşamada çocukların sağlığına zarar verebilecek, saklama 

koşullarından dolayı bozulan materyaller de ayrıştırılmıştır. Yaklaşık 10 farklı koli oyun ve eğitim 

aracı ihtiyacı olan çocuklara ve okullara ulaştırılmak üzere hazırlanmıştır. Dördüncü aşamada köy 

okulu ziyareti öncesi çocuklara sunulacak animasyon etkinlikleri planlamış, kostümler temin 

edilmiştir, bir eğlence programı oluşturulmuştur.  Proje kapsamında alınması planlanan 

içecekler, çocuklara dağıtılmak üzere çikolatalar ve balonlar satın alınmıştır. 25 Mayıs Çarşamba 
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günü saat 10:00 ‘da Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun ön kapısında 25 öğrenci ile birlikte 

öğrenci servisi ve özel araç kullanılarak köy okuluna doğru hareket edilmiştir. 20 dakika süren bir 

yolculuğun ardından 6 okul öncesi öğrencisi ve 26 ilkokul öğrencisi olan Büyüktuy ilkokuluna 

ulaşılmıştır. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle tanıştıktan sonra katılım sağlayan tüm 

öğrencilerin kostümlerini giymeleri ile animasyon etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Çocuklara yüz 

boyası yapılmış, balon ve çikolata dağıtılmış eğlenceli zaman geçirilmiştir. El yapımı oyuncaklar 

okula ve öğrencilere ayrı ayrı dağıtılmıştır. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik süresince çocuklara 

kendilerini biricik hissetmeleri sağlanmıştır. 

 

 

PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER 
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SONUÇLAR 

 

Bu proje ile “Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme” dersi kapsamında Çocuk 

Gelişimi Programı öğrencilerinin hazırlamış olduğu el emeği oyun ve eğitim araçları çocuklara 

ulaştırılmıştır. Araç gereç kullanımı ile eğitim daha etkili hale gelmektedir. Özellikle okul öncesi 

dönem çocuklarının bilişsel gelişim ihtiyaçları göz nüne alındığında araç gereç kullanımı bir 

zorunluluktur. Türkçe, oyun, drama, sanat, fen, matematik, müzik ve diğer tüm etkinliklerin 

planlaması ve uygulanmasında kuklalar, dolgu oyuncaklar, ritim aletleri ve eğitici oyuncaklar 

kullanılmaktadır. El emeği eğitim araçlarımız çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak 

özenle hazırlanarak Büyüktuy Köyü İlkokulu’na devam eden çocuklara dağıtılmıştır.  

Projemizi destekleyerek hem araştırmacıların, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü öğrencilerinin yaşadığı bu farklı deneyim ve Büyüktuy İlkokulu öğretmenleri ve 

öğrencileri yapılan katkıdan dolayı Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri 

Uygulama ve Merkezi’ne teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


