
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI OYUN VE OYUNCAK 
DERSİN SINIFI 10. Sınıf  
DERSİN SÜRESİ Haftalık 7 Ders Saati 

DERSİN AMACI Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 
çocukların gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyun araç gereci 
hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
KAZANIMLARI 

1. 0-36 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve 
oyuncaklar hazırlar.  

2. 37-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve 
oyuncaklar hazırlar.  

3. Yüz, vücut boyama ve animasyon çalışmalarında kullanılacak 
kostümler ve aksesuarlar hazırlar. 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Oyun ve Oyuncak Atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta/bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Artık materyaller, 
çizim masası, ahşap ve ahşap kesme araçları, ahşap boyaları, fırçalar,  
dikiş makinası, dikiş seti, zımpara, vernik, keçe, polar pelüş, elyaf, çeşitli 
süsleme malzemeleri, makas, yapıştırıcı, silikon ve silikon makinası, örgü 
malzemeleri ( tığ, örgü şişi, yün, orlon ipler vs.) .parşömen kağıdı, 
düğmeler, çıt çıt, cırt cırt, fermuar, bağcık, kurdele, mandallar, balonlar, 
oyun hamurları, spiral teller, toplar, ipler, hulahop, bardaklar, minderler, 
aynalar, denge tahtası, ahşap kasalar, kostüme uygun çeşitli kumaşlar, 
başlık ve aksesuar malzemeleri taşlar, yumurtalar, tutkal, yüz ve vücut 
boyama malzemeleri, kukla malzemeleri, 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir. 

DERSİN KAZANIM 
TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ/ÜNİTE 

KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

0-36 Ay Oyun ve 
Oyuncak 3 48 22 
37-72 Ay Oyun ve 
Oyuncak 3 84 39 
Animasyon 
Çalışmaları 3 84 39 

 
TOPLAM 
 

9 216 100 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 
KAZANIM AÇIKLAMALARI  

0-36 AY OYUN VE 
OYUNCAK 

1. Oyun yoluyla 
çocuğun gelişim 
alanlarını 
destekleme 

2. Etkinliklerde oyunu 
kullanma 

3. 0-36 ay çocuğunun 
oyun gelişimini 
destekleyen 
oyuncaklar 

 

1. 0-36 ay çocuğunun gelişim alanlarını destekleyen 
oyun örneklerini uygular. 

• 0-36 ay çocuğunun gelişim alanlarını (motor / sosyal 
duygusal / dil / bilişsel / öz bakım becerileri ) 
destekleyen örnek oyun uygulamaları yapılır. 

• 0-36 ay çocuğunun gelişimi alanlarını destekleyen 
oyunları seçmesi  / oluşturması / uygulaması 
sağlanır. 

 
2. 0-36 ay çocuğunun gelişimine uygun etkinlikleri 

oyun yoluyla uygular. 
• Etkinliklerde oyunu kullanırken dikkat edilmesi 

gereken noktalar açıklanır. 
• Okulöncesi eğitim etkinliklerinde oyunu nasıl 

kullanacağı açıklanır/ uygulanır. 
• Etkinliklerde ( müzik, drama, ront vb. ) oyunu 

kullanması sağlanır. 
 

3. 0-36 ay çocuğunun gelişimini destekleyen 
oyuncak hazırlar. 

• 0-36 ay çocukları için oyuncak yapımında 
kullanılacak malzemeler ve özellikleri anlatılır. 

• 0-36 ay çocukları için oyuncağı yaparken dikkat 
edilmesi gereken noktalar açıklanır. 

• Dekoratif amaçlı dolgu oyuncak yapması ve 
uygulaması sağlanır. 

• Oyun amaçlı dolgu oyuncakyapması ve uygulaması 
sağlanır. 

• Oyun amaçlı örgü oyuncak yapması ve uygulaması 
sağlanır. 

• Keçe,  eva ve artık malzemeleri kullanarak eğitici 
oyuncak yapması ve uygulaması sağlanır. 

• Uygun boya ve ahşap malzeme kullanılarak eğitici 
oyuncak yapması ve uygulaması sağlanır.  

37-72 AY OYUN VE 
OYUNCAK 

1. 37-72ay 
çocuğunun gelişim 
alanlarını 
destekleyen oyun 
örnekleri  

2. 37-72 ay çocuğuna 
uygun oyun 
etkinlikleri 

3. 37-72 ay 
çocuğunun 
gelişimini 
destekleyen 
oyuncaklar  
 

        1. 37-72 ay çocuğunun gelişim alanlarını 
destekleyen oyun örnekleri hazırlayarak uygular. 

• 37-72ay çocuğunun gelişim alanlarını (motor / sosyal 
duygusal / dil / bilişsel / öz bakım becerileri ) 
destekleyen örnek oyun uygulamaları yapılır. 

• 37-72 ay çocuğunun gelişimi alanlarını destekleyen 
oyunları seçmesi  / oluşturması /uygulaması 
sağlanır. 

 
        2.     37-72 ay çocuğuna uygun etkinlikleri oyun 
yoluyla uygular. 

• Okulöncesi eğitim etkinliklerinde oyunu nasıl 
kullanacağı açıklanır. 

• Etkinliklerde oyunu kullanırken dikkat edilmesi 
gereken noktalar açıklanır. 

• Oyunu etkinliklerde uygulaması sağlanır. 
 
 



        3.      37-72ay çocuğunun gelişimini destekleyen 
oyuncağı yaparak uygular. 

• 37-72 ay çocuğunun gelişim alanlarına göre oyuncak 
çeşitleri tanıtılır. 

• 37-72 ay çocukları için oyuncak yapımında 
kullanılacak malzeme ve özellikleri anlatılır. 

• 37-72 ay çocukları için oyuncak hazırlarken dikkat 
edilmesi gereken noktalar açıklanır. 

• 37-72 ay çocukları için keçe ve çeşitli artık 
materyalleri kullanarak eğitici oyuncak yapması 
sağlanır. 

• 37-72 ay çocukları için ahşap malzemeleri kullanarak 
eğitici oyuncak yapması sağlanır. 

• Uygun malzemeleri kullanarak el, eldiven, ip kuklası, 
çomak, kaşık, utangaç, çorap, yürüyen, parmak, 
yüzük vb. kukla çeşitlerini yapması sağlanır. 

• Etkinliklerde  (Türkçe,  oyun, drama. vb .)yaptığı 
oyuncakları kullanması sağlanır. 

ANİMASYON 
ÇALIŞMALARI 

1. Animasyon   
2. 0-72 aylık 

çocuklara yönelik 
özgün yüz ve vücut 
boyama  

3. Özgün kostümler 
ve aksesuarlar  
 

1. Animasyon kavramını açıklar.  
• Animasyon ile ilgili temel kavramlar açıklanır.  
• Animasyonun çocuğun gelişimine olan etkileri 

açıklanır. 
• Animatörün özellikleri sıralanır.  
• Animasyonun yararları açıklanır. 
• Çocuk animasyonunun uygulama alanları tanıtılır. 

 
2. 0-72 aylık çocuklara yönelik özgün yüz ve vücut 

boyama çalışmaları yapar. 
• Yüz-vücut boyamanın önemi ve bireyler üzerindeki 

etkileri açıklanır. 
• Yüz ve vücut boyamada kullanılan araç gereç ve 

malzemeler tanıtılır. 
• Malzeme seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi 

gereken noktalara değinilir. 
• Yüz ve vücut boyamada kullanılan teknikler açıklanır 
• Yüz ve vücut boyama örnekleri gösterilir/  kağıt, 

maske ve insan üzerinde uygulanması sağlanır. 
 

3.  Özgün kostüm ve aksesuarı yaparak uygular. 
• Animasyonda kostüm ve aksesuarın önemini ve 

bireyler üzerindeki etkileri açıklanır. 
• Malzeme seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi 

gereken noktalara değinilir. 
• Kostüm ve aksesuar hazırlamada kullanılan teknikler 

açıklanır. 
• Kostüm ve aksesuar örnekleri vermesi sağlanır. 
• Kostüm ve aksesuar yapması sağlanır. 
• Hazırladığı kostüm ve aksesuar örneklerini uygun 

etkinliklerde kullanması sağlanır. 
 
 
 



UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

0-36 Ay Oyun Ve 
Oyuncak 

 

1. 0-36 Ay çocukların gelişim alanlarına uygun oyun albümü oluşturma 
2. Dekoratif amaçlı dolgu oyuncak yapma 
3. Oyun amaçlı dolgu oyuncak yapma 
4. Oyun amaçlı örgü oyuncak yapma 
5. Dolgu oyuncak, kukla, örgü ve dekoratif amaçlı oyuncakları yapma ve uygulama 
6. Keçe,  eva ve artık malzemeleri kullanarak eğitici oyuncak yapma ve oyuncağı 

uygulama 
7. Uygun boya ve ahşap malzeme kullanarak eğitici ahşap  oyuncak yapma  ve 

oyuncağı  uygulama   

37-72 Ay Oyun Ve 
Oyuncak 

 

1. 37-72 ay çocuğunun gelişimlerine uygun ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici oyun 
albümü oluşturma. 

2.  Farklı etkinliklerde oyunu kullanma 
3. Dolgu oyuncak, kukla, örgü ve dekoratif amaçlı oyuncakları yapma ve uygulama.    
4. Keçe, eva ve artık malzemeleri kullanarak eğitici oyuncak yapma ve oyuncağı 

uygulama  
5. Uygun boya ve ahşap malzeme kullanarak eğitici ahşap oyuncak yapma ve 

oyuncağı uygulama 
 

Animasyon Çalışmaları 

1. Çocuk animasyonu uygulama alanlarını gösteren broşür hazırlama 
2. Çocuklara yönelik animasyon planı hazırlama ve uygulama 
3. Yüz ve vücut boyama örneklerini tekniğe uygun olarak kağıt / maske / insan 

üzerinde uygulama 
4. Boyama tekniklerini taş, yumurta vb üzerinde uygulama 
5. Kostüm ( palyaço, ülke, masal ve çizgi film kahramanları hayvan, çiçek ve tarihi 

kostümler gibi vb.) hazırlama 
6. Kostüm ve aksesuar yapımında kullanılan temel, kesme, bağlama ve kolaj 

tekniklerini uygulama 
7. Kostüm örneklerini araştırma/ malzemeleri inceleme/seçme/planlama ve 

hazırlama. 
8. Aksesuar örneklerini araştırma/ malzemeleri inceleme / seçme / planlama ve 

hazırlama 
9. Kostüm ve aksesuarları uygun etkinliklerle uygulama 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

• Öğrencilerin araç ve gereçleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanmalarına yönelik açıklamalar 
yapılmalıdır.  

• Zümre öğretmenler kurulu temrinlerden okulun fiziki şartlarına, atölye ve öğrenci sayılarına ve seviyelerine göre 
uygun olanları seçerek uygulayacaktır. Temrinler mutlaka tamamlanacaktır. 

• Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 

• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 
fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

• Bu derste, verilen görevi yapma özgüven, sabır, girişkenlik, birlikte hareket etme, eldeki var olan imkânları yerinde 
yeterli ve verimli kullanma, meslek ahlakı, sorumluluk, kurallara uyma, dürüst ve güvenilir olma, çalışkanlık, kendini 
uygun yollarla ifade etme değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 

 
 

 


