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AÇIKLAMALAR
KOD 761CBG015

ALAN Eğlence Hizmetleri

DAL/MESLEK Çocuk Animatörlüğü
MODÜLÜN ADI Çocuk Partileri
MODÜLÜN TANIMI Çocuk animatörlüğünde çocuklar için düzenlenebilecek parti

çeşitlerinin ve yer alabilecek aktivitelerin tanıtılıp parti
organizasyonu planlama ve uygulama konularının verildiği
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Bu modülde ön koşul yoktur.

YETERLİK Çocuklara özel organizasyonlar hazırlamak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
 Bu modül ile çocuklar için çeşitli organizasyonlarda

çocukların ve organizasyonun özelliğine uygun olarak çocuk
partileri planlayarak gerçekleştirebileceksiniz.
Amaçlar

1. Çeşitli organizasyonlarda çocuklara özel ve çocukların
gelişim özelliklerine uygun çocuk partileri
planlayabileceksiniz.

2. Çeşitli organizasyonlarda planlanan çocuk partilerini
çocukların ve organizasyonun özelliğine uygun olarak
gerçekleştirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, salon, şapka, maske, kostüm vb. parti araç
gereçleri.
Donanım: Tepegöz, projeksiyon aleti, kamera, televizyon,
CD çalar, internet ışık-müzik sistemleri ve benzeri
malzemeler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında, o faaliyetle ilgili ölçme sorularıile
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
araçlarıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR



GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Çocuk doğar doğmaz çok yönlü bir gelişim süreci de beraberinde başlar. Aile bireyleri
çocukların beslenme, temizlik, giyim, uyku ve dinlenme ihtiyaçlarınıyerine getirirler. Ancak
çocukların diğer canlılardan farklıolarak sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçlarının da
sağlıklıve destekleyici uygulamalarla karşılanmasıgerekir.

Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının yeterli şekilde karşılanması, çocuğun gelişim açısından
hiçbir problem yaşamayacağıanlamına gelmez. Çocuğun yaşantısında başarılıve mutlu
olmasıiçin temel ihtiyaçlarınıkarşılama becerisinin yanısıra, sosyal becerilerin gerekliliği
de tartışılamaz. Kendine güveni olmayan, kendini ifade edemeyen, çevresiyle iletişim
kuramayan çocukların bilişsel becerilerinin gelişmesi ve ortaya çıkmasıçok güç olacaktır.

Yaşamınızın her döneminde bu modüldeki bilgilerden faydalanarak çok keyif
alacağınız işlerden birini, biraz da hayal gücünüzü kullanarak özel bir günü, bir olayı
unutulmaz bir anıya dönüştüren organizasyon hazırlama zevkini tadacaksınız.

GİRİŞ



ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Çeşitli organizasyonlarda çocuklara özel ve çocukların gelişim özelliklerine uygun
çocuk partileri planlayabileceksiniz.

 Kendi çocukluk yıllarınızda yapılan doğum günü, sünnet vb. kutlamaları
hatırlıyor musunuz? Bunlarla ilgili fotoğraf, videokaset vb. dökümanları
toparlayınız.

 Çevrenizde çocuklar için verilen parti ve yapılan kutlama törenlerini araştırarak
inceleyiniz. Sonuçlarınıarkadaşlarınızla paylaşınız.

 Çevrenizde çocuklar için düzenlenen partilerin çeşitlerini araştırınız.
 Yapılan kutlama ve törenlerin nasıl, hangi ortamlarda düzenlendiğini

inceleyiniz. Benzerlik ve farklılıklarıtespit ederek arkadaşlarınıza aktarınız.
 Çevrenizdeki bireylerden çocukluklarıile ilgili unutamadıklarıkutlamalara ait

anılarınısorarak bilgi edininiz.

1. ÇOCUK PARTİLERİ

Resim 1.2:

HER BİREYİN UNUTAMADIĞI ÖZEL BİR GÜNÜ
VARDIR.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



Organizasyon (Parti): Bir olayıcanlandırmak, hatırlatmak, kutlamak veya insanları
eğlendirerek hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmişolan eğlence veya
anma toplantılarıdır.

1.1. Çeşitleri

Çocuklara yönelik düzenlenen organizasyonlar amaç, konu ve hedeflenen sonuçlar
açısından farklılıklar gösterir. Bu organizasyonların zaman ve mekânlarıda farklıdır.
Çocuklara yönelik parti organizasyonu planlama ve uygulama başlıca şu alanlarda yapılır.

 Doğum günlerinde
 Sünnet törenlerinde
 Tatil köyü ve otellerde
 Çocuklara yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlarda

1.1.1. Doğum Günleri

“Doğum günleri” insanların her yıl doğduklarıtarihte aile, arkadaşve yakın çevresiyle
düzenlemişolduklarıeğlencelerdir.

Anne ve baba olmak hayatımızdaki en önemli rollerimizden biri, hatta en önemlisidir.
Anne ve baba için çocuğunun mutlu ve huzurlu bakışlarının, mutluluktan attığıçığlıklarının,
neşeli kahkahalarının yerini hiçbir şey tutamaz. Bu nedenledir ki çocuklarıiçin parti
düzenlemek anne ve babalar için dünyanın en keyifli işlerinden biridir.

Doğum günleri çocuklar için yeni bir yaşa girecek olmanın mutluluğunu yaşatırken
anne ve babalara da çocuğunun doğum günü partisini unutulmaz bir anıhaline dönüştürmek
keyfini ve mutluluğunu beraberinde getirmektedir.

Doğum günü organizasyonlarıgenellikle çocuğun bulunduğu okul öncesi eğitim
kurumlarında, evlerde veya bu amaçla kiralanmışolan mekânlarda yapılır. Ayrıca otel ve
tatil köylerinde de tatile gelen çocukların doğum günleri çocuk kulübü içinde ayrı
aktivitelerle kutlanır.

Resim 1.3: Doğum günü kutlamalarıen çok organizasyonu yapılan parti türüdür



1.1.2. Sünnet Törenleri

"Sünnet" erkek çocuklarda cinsel organın uç kısmındaki derinin uzman kişilerce
kesilmesidir. Sünnet tarihî olarak Yahudiler, Müslümanlar ve birçok Afrika kavimleri
tarafından uygulanmaktadır.

Anadolu’da bu törenler düğün ya da küçük çaplıeğlenceler düzenlenerek yapılır.
Sünnet törenleri ailenin ekonomik durumuna bağlıolarak tek tek veya toplu olarak yapılır.
Bu törenler sırasında dualar okunur, düğünler yapılır, eğlenceler düzenlenir. Bu
organizasyonlar aileler tarafından düzenlendiği gibi belediyeler, hayır kurumlarıve kişileri,
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından da toplu olarak düzenlenir.

İçinde bulunulan gelişim dönemlerinin özelliklerinden dolayıuzmanlar erkek
çocukların okul öncesi dönemde sünnet edilmesini önermemektedirler. Bu dönemde yapılan
sünnet çocukta ruhsal travma yaşanmasına, kişilik ve cinsel gelişiminin olumsuz yönde
etkilemesine de neden olabilmektedir.

Sünnet olacak çocuk yoğun korku, kaygıve stres yaşar. Bunun yanında da kendisi için
yapılan eğlence ve hazırlıklardan da hoşnutluk hisseder. Çocuğun yaşadığıbu stresi azaltmak
korku ve kaygılarınıhafifletmek, ona rahat mutlu bir gün sunmak animasyon etkinliklerinin
uygun bir şekilde düzenlendiği parti organizasyonlarıile mümkün olacaktır.

Resim 1.4: Sünnet törenleri çocukların eğlenirken korkularınıgidermelerine yardımcıolur



1.1.3.Tatil Köyü ve Otellerde

Son yıllarda ailelerin tatillerini geçirmek için tercih ettikleri yerler çocuklarının da
hoşça vakit geçirebilecekleri işletmeler olmaktadır. Çünkü tesiste çocuk eğleniyor ve mutlu
oluyorsa ailesi kesinlikle daha mutlu olacaktır. Çocukların gün boyu zengin içerikli
aktivitelere katılımlarıturistik tesislerin çocuk kulüplerinde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk kulübü organizasyonlarıdüzenli, programlarızengin ve aktif olan tatil köyü ve
oteller ailelerce daha çok rağbet görmektedir. Bu nedenle;

 Çocukların özelliklerini,
 Kültürel yapılarını,
 Eğlence tercihlerini,
 Zevklerini önceden belirleyip uygun organizasyonlar uygulamak gerekir.

Turistik tesislerdeki mini kulüp organizasyonlarında;

 Aile ve çocuklarla tanışma partileri,
 Doğum günü partileri,
 Yılbaşıpartileri,
 Çocuk defileleri,
 Mini disko,
 Çocuk karnavalı,
 Piknik partileri,
 Kültürlerine uygun etkinlikler vb. düzenlenmektedir.

Resim 1.5: Partilerde amaca uygun aktiviteler seçilmelidir



1.1.4. Çocuklara Hizmet Veren Kurum Ve Kuruluşlarda

1.1.4.1.Yeni Yıl Kutlamaları

Genellikle dünyadaki tüm uluslar bir takvim yılınıbitirip yeni bir yıla girerken, kendi
kültürel ve sosyal yapısına göre çeşitli eğlencelerle kutlamalar yapar.

Yılbaşıyaklaşırken buna en çok sevinen çocuklar olmaktadır. Yetişkinler bir yılıdaha
geride bırakmanın hüznünü yaşarken çocuklar yeni yılı, hazırlanan süslü mağaza ve
vitrinleri, okullarda düzenlenen partileri, hediye alma ve verme telaşıiçinde mutlu ve
heyecanlıkarşılarlar.

Genellikle programlıdüzenlenen bu partilerde müzik, animasyon ve çeşitli şovlar
sergilenmektedir. Bu partiler sadece kapalıalanlarda değil, belediye ve büyük firmalar
tarafından açık alanlarda ücretsiz katılımın sağlandığışekilde de düzenlenmektedir.

1.1.4.2 Özel Gün ve Haftalar

Özellikle çocukların aktif olarak düzenlediği ve katıldığı hayal gücü ve
yaratıcılıklarınıkullanmalarına fırsat verildiği organizasyonlardır. 23 Nisan Çocuk Bayramı,
Anneler Günü, Babalar Günü, yıl sonunda yapılan etkinlikler, Paskalya, Dünya Çocuklar
Günü, HayvanlarıKoruma Günü, okuma bayramlarıgibi gün ve haftalarda yapılan
kutlamalar çocuklara daha kalıcıanlatımların eğlenerek zevkli bir şekilde aktarımınıve
yaşayarak öğrenilmesini sağlamaktadır.

Özel gün ve haftalarda düzenlenecek parti organizasyonlarısosyal ve kültürel yapıya
göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Çocukların gelişim seviyelerine, içinde yaşadıkları
toplumun değer yargılarına ve yaşam biçimine uygun animasyonların bu organizasyonlarda
seçimine dikkat edilmelidir.

Resim 1.6: Partiler çocukların kutlamalara aktif olarak katılımınısağlar



Çocuklara ve onlarla ilgili yakın çevresine yönelik bu organizasyonlar kreş, anaokulu
ve ana sınıflarında, kulüplerde, mağaza ve çocuk restoranlarında çocuklara hizmet veren tüm
kurum, kuruluşve kişilerce düzenlenebilir.

1.2.Amacı

Çocuklara yönelik hazırlanmış organizasyonlar, çocukların sosyalleşmesini
hedeflediği kadar, onların toplumda kültürel ve sosyo ekonomik birçok değişikliğe uyum
sağlamasınıve bütünleşmesini de gerçekleştirmektedir. Organizasyonlar, çocukların mutlu,
kendisiyle barışık, hedeflerini doğru belirleyen, barışçıl ve karşılaştığıproblemlerle başa
çıkabilmeleri gibi sosyal becerilerinin gelişimi açısından önemli uygulamalardır. Buna
paralel olarak çocukların, kendi duygu ve düşüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade
edebilme ortamının sunulması ile iletişim kurma alışkanlığının da kazanılmasını
desteklemektedir. Ayrıca korkularınıyenme, kaygıve kıskançlık gibi duygularınıifade etme
ve bunlarla başa çıkma gibi yeteneklerinin de gelişmesine yardımcıolmakta, çocukların
özgüven geliştirmeleri, kendilerini özel ve değerli hissetmeleri gibi duygusal gelişimlerine de
çok yönlü olarak katkıda bulunmaktadır.

Çocuklara özel hazırlanan partiler uygun olarak planlandığında genel olarak,

 Paylaşma,
 İşbirliği,
 Kurallara uyma,
 İletişimde bulunma,
 Başkalarının duygularınıanlama,
 Kendi duygularınıifade etme,
 Kaygıve korkularınıazaltma,
 Kendine ait değişimleri algılama,
 Empati ve özgüven duygusunun gelişimi,
 Kendini özel ve değerli hissetme,
 Sosyal ve kültürel değerlerin kazanımı,
 Birlikte hareket etme ve bir gruba ait olma,
 Sosyal olaylarıve sosyal çevre ile ilgili kavramlarıöğrenme gibi sosyal,

kültürel, duygusal ve kişilik gelişimi ile ilgili pek çok becerilerin kazanılmasına
olanak sağlar.



Resim 1.7: Çocuk partileri sosyal becerileri geliştirmek için uygun bir ortam sağlar

1.3.Aktiviteleri

Çocuklara yönelik düzenlenen parti organizasyonlarında uygulanacak aktiviteler,
gelişigüzel hazırlanan çocuklarıeğlendirme etkinliği olmamalıdır.

Gerek özel mekânlarda, gerekse turistik tesislerde (tatil köyü, oteller), çocuk kulüpleri,
mağaza, restoran gibi mekanlarda rutin olarak ya da sadece özel günlerde uygulanacak
aktivitelerde, aşağıdaki etkinlik ve hazırlıklardan yararlanılabilinir.

Mekânın süslenmesi (balonlar, fenerler, renkli grapon kâğıtlarıvb.),
 Davetiye hazırlama,
 Palyaço gösterileri,
 Kukla gösterileri,
 Maskeler ve kostümler,
 Pasta süsleme,
 Çocukların yaşına uygun oyunlar, danslar,
 Yarışmalar ve yarışma sonunda esprili şaka kutuları,
 Pleybek şovları,
 Değişik malzemelerden hazırlanmışhamurlar(kil, tuz seramiği, alçıvb.),
 Drama,
 Farklıboyama ve baskıçalışmaları(yumurta, taşboyama, patates vb. malzeme

baskıları),
 Özel yiyecek menülerinin hazırlanması,
 Hediye çekilişleri,
 Yüz boyama,
 Sihirbaz ve hokkabaz gösterileri,
 Mini disko,
 Farklıkonularda balolar (kıyafet balosu, maskeli balo, pijama partisi vb.).



Resim 1.8: Yüz boyama çocukların çok zevk aldığıbir aktivite türüdür

Resim 1.9: Aktivitelerle ilgili hazırlıklar önceden yapılmalıdır

Tüm bu aktivite ve hazırlıklar dikkatle hazırlanmışbir programla uygulanmalıdır.Bu
tip organizasyonlarda, aktiviteleri düzenleyen kişilerin dikkate almasıgereken hususlar
vardır. Bunlar:

 Çocukların yaşve gelişim seviyelerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.
 Program hazırlanırken çocuklarıolumsuz etkileyecek kostüm, maske ve

karakterler kullanılmamalıdır.
 Aktiviteler hazırlanırken kültürel özelliklere ve toplumsal değerlere dikkat

edilmelidir.
 Uygulanacak yöntem ve teknikler önceden belirlenmelidir.
 Kullanılacak araç gereç ve malzemeler önceden belirlenmelidir.
 Uygulama ortamıile malzemelerin, temiz ve düzenli olmasına dikkat

edilmelidir.



Resim 1.10: En çok ilgi çeken aktiviteler kostümlü aktivitelerdir

Tatil köyü vb. turistik tesislerin mini kulübünde düzenlenen “Tanışma Partisinde”
uygulanabilecek örnek bir aktivite:

Partinin uygulanacağımekân: Tatil köyünün mini kulüp için ayrılmışalanı
Partinin amacı: Müşteri çocuklarının niteliklerini anlamak ve çocukların tatil süresince
birbirlerini tanımalarınısağlamak.
Uygulanacak aktivite adı:"İmdat yarışı"
Aktivite için gerekli araç-gereç: 2 adet mini futbol kalesi, yıldızlıve düzşapkalar
Aktivitenin uygulanışı:

Çocuklar daha önce duyurusu yapılmış partinin uygulama süreci içinde
programlamaya uygun olarak belirlenmişzamanda bu oyun için hazırlanır.

Animatör, çocukların anlayacağılisanıkullanarak oyunun nasıl oynanacağınıanlatır.
Alana uzun ve düz bir çizgi çizilir. Çizginin 8–10 metre karşısında ve çizgiye eşit uzaklıkta,
birbirine bitişik iki mini kale yerleştirilir.

Çocuklar boy, yaşve cinsiyet özellikleri göz önünde bulundurularak iki eşit gruba
ayrılır. Her grubun kendine bir ad takmasıistenir. Bu sırada animatör yardımcıolur. Gruplar
içinden her gruba bir kaptan seçilmesi sağlanır.

Çocukların tümü, çizginin önünde koşmaya hazır biçimde ve yan yana durur. Her
kaptan, kendi grubunun karşısındaki kale içinde durur. Animatörün başla komutuyla oyun
başlar. Her kaptan koşarak kendi grubuna gider, sıranın başındaki çocuğun elinden tutar,
birlikte kaleye doğru koşarlar. Kaleye gelince, kaptan kalede kalır, onunla gelen çocuk
kaptan olur. Yeni kaptan da önceki gibi geri döner, yine sıranın başındaki bir çocuğun
elinden tutar, birlikte kaleye gelirler. Bu kez yeni gelen çocuk kaptan olur. Oyun kesintisiz
olarak gruptaki çocukların tümü kaleye getirilinceye kadar böylece sürer. Oyun süresince
gruptaki çocuklar "imdat, imdat" diye bağrışırlar.



Hangi grup kaleye önce gelirse, o grup oyunu kazanmışolur. Kazanan gruba yıldızlı
şapka, kaybeden gruba düz şapkalar dağıtılır. Parti programına uygun olarak aktivitelerin
diğerleri uygulanır.

Yukarıdaki aktivite uygulamasında çocuklar henüz birbirlerini tanımadıklarıiçin
gruplarıbirbirinden ayırmak amacıyla iki çeşit tişört hazırlanarak giydirilebilinir veya
çocukların yüzleri gruplarıayıracak şekilde boyanabilir.



UYGULAMA FAALİYETİ
Parti türünü kendiniz belirleyerek aşağıdaki işlem basamaklarına göre çocuklar

için parti ön hazırlıklarını programlayınız. Hazırladığınız yazılı ve görsel
materyalleri dosya haline getiriniz. Hazırladığınız çalışmayıarkadaşlarınızla
değerlendiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Parti konunuzu ve zamanınıtespit

ediniz.
 Öncelikle, hangi alanda parti

düzenleyeceğinizi araştırınız.
 Seçtiğiniz alana uygun konu belirleyiniz.
 Partiyi düzenleyeceğiniz tarihi, başlama

ve bitişsaatlerini belirleyiniz.
 Parti katılımcılarınıbelirleyiniz.  Ortalama katılımcısayısınıbelirleyiniz.

 Katılımcıların sosyal ve kültürel yapısını
araştırınız.

 Katılımcıların yaşve gelişim seviyelerini,
genel kişilik özelliklerini kontrol ediniz.

 Partinin yapılacağımekânı(yeri)
 belirleyiniz.

 Partinizin çeşidine göre mekânınızı
kararlaştırınız.

 Parti organizasyonunu düzenleyeceğiniz
mekânın katılımcısayısına uygun olup
olmadığınıkontrol ediniz.

 Seçtiğiniz veya belirlediğiniz mekânda
gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.

 Mekânın temizlik ve havalandırma
koşullarınıdüzenleyiniz.

 Seçtiğiniz mekân, araçla ulaşım
gerektiriyorsa, güvenliğini kontrol ederek
araç tipini belirleyiniz.

 Partide uygulayacağınız aktiviteleri
belirleyiniz.

 Konunuza uygun aktivite çeşitlerini genel
olarak guruplayınız.

 Katılımcıların özelliklerine uygun
etkinlikleri bunlar arasından seçiniz.

 Seçtiğiniz aktivitelerin mekânda
uygulama rahatlığınıve güvenliğini
araştırınız.

 Rahat uygulanabilirliğini ve güvenliğini
kontrol ediniz.

 Kullanacağınız araç gereçleri
belirleyiniz.

 Aktiviteleriniz için gerekli malzemeleri
listeleyiniz.

 Gerekli olan araç gereci temin edeceğiniz
kaynaklarıbelirleyiniz.

 Partiden önce tüm gerekli malzemeleri

UYGULAMA FAALİYETİ



temin ediniz.
 Temin ettiğiniz araç gereçlerin işlevlerini

kontrol ediniz.
 Parti zamanına kadar güvenli bir yerde

muhafaza ediniz.
 Parti başlamadan hemen önce araç gereç

kontrolünüzü yapınız.
 Gerekli duyurularıyapınız.  Parti katılımcılarına konu ve alanına

uygun duyuru şeklini belirleyiniz.
 Duyurunuzda tarihi, başlama ve bitiş

saatlerini vurgulayarak belirtiniz.



DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Çalışma sonrasında aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçütlerine göre yaptığınız
çalışmayıdeğerlendiriniz. Buna göre evet-hayır seçeneklerinden uygun olanıişaretleyiniz.

DeğerlendirmeSıra
Nu: Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır
1 Parti konunuzu ve zamanınıtespit ettiniz mi?

2 Parti katılımcılarınıbelirlediniz mi?
3 Partinin yapılacağımekânı(yeri) belirlediniz mi?
4 Partide uygulayacağınız aktiviteleri elirlediniz mi?

5 Kullanacağınız araç gereçleri tespit ettiniz mi?

6 Gerekli duyurularıyaptınız mı?



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen ölçme değerlendirmede boşluk doldurma değerlendirme ölçütü

uygulanmıştır.

Aşağıdaki cümlelerde boşbırakılan yerleri doldurunuz.
1. Doğum günü organizasyonlarıgenellikle çocuğun bulunduğu ……………
……… …………… ……………. da, ……………. veya ………………………
mekânlarda yapılır.

2. Tatil köylerinde çocukların …………….., …………. yapılarını, ………….
tercihlerini, ……………… önceden belirleyip uygun ………………….. uygulamak
gerekir.

3. Özel gün ve haftalarda düzenlenecek parti organizasyonları………….ve
………….
yapıya göre farklılık gösterir.

4. Çocuklara özel hazırlanan partiler……….-………, ………… ve ………..
gelişimi ile ilgili pek çok ……………. kazanılmasına olanak sağlar.

5. Çocuk partilerinde uygulanacak aktiviteler …………………….. hazırlanan
etkinlikler olmamalıdır.

6. Çocuklara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda, partileri düzenlenebilir.

7. Parti aktivitelerinde çocuklarıolumsuz etkileyecek ……..…….,
……..………… ve …………... kullanılmamalıdır.

8. Aktivitelerde uygulanacak ………….. ve ……………….. önceden
belirlenmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızıcevap anahtarıile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızıbelirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlışcevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konularıfaaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Çeşitli organizasyonlarda planlanan çocuk partilerini çocukların ve organizasyonun
özelliğine uygun olarak gerçekleştirebileceksiniz.

 Çevrenizde çocuklar için düzenlenen doğum günü, sünnet vb. kutlamalarda
hangi malzemelerin kullanıldığını inceleyiniz. Örnek malzemeleri
arkadaşlarınıza sergileyiniz.

 Çevrenizde çocuklara yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlardaki (anaokulu,
mini kulüp vb.) kutlama ve organizasyonlarda uygulamaların yapıldığımekânın
özelliklerini ve nasıl düzenlendiğini gözlemleyerek inceleyiniz.

 İncelediğiniz ortamlarda süsleme ve planlanan programların içeriğini araştırınız.
 Düzenlenen partilerde aktiviteleri kimler uyguluyor araştırınız.
 Araştırdığınız organizasyonların ne kadar zamanda planlamasının yapıldığını

inceleyiniz.
 Parti organizasyonlarının uygulama süresini inceleyiniz.

2.ÇOCUK PARTİSİORGANIZASYONU

2.1. Planlama

Planlayacağınız organizasyon ister çocuk tarafından hazırlansın, isterse çocuk seyirci
olarak katılsın veya çocukla birlikte hazırlansın çocuğu duygusal ve ruhsal açıdan tatmin
edici ve haz verici özellik taşımalıdır. Burada çocuğun katılımcıveya izleyici olmasıönemli
değildir. Önemli olan çocuğun duygusal olarak doyum sağlamasıdır. Çocuğu zorlayacak,
yoracak, ruhsal durumuna zarar verecek içerikte olmamalıdır.

Çocuklara yönelik düzenlenen organizasyonların amacına ulaşması için bütün
organizasyonlarda olduğu gibi başlaması, uygulanması ve bitişi sistemli olarak
planlanmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2
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Resim 2.1: Çocuklar için düzenlenecek partilerin planlıbir organizasyon olmasıgereklidir

Organizasyon planlamasında bütçe de gözardıedilmemelidir. Organizasyonla ilgili
yapacağınız tüm planlama ve uygulamalar mevcut bütçenize uygun olmalıdır.

Bu planlama aşağıdaki basamaklarda yapılmalıdır;
 Amacın belirlenerek uygun parti türünün seçilmesi
 Partiye katılacakların belirlenmesi
 Parti türüne uygun ortamın tespit edilmesi ve hazırlanması
 Parti türüne uygun aktivitelerin belirlenmesi
 Uygun araç gereç, materyal, kostüm ve aksesuarların belirlenerek hazırlanması
 Parti zamanının ve süresinin belirlenerek katılımcılara duyurulması
 Partide yapılacak ikramların belirlenmesi

2.1.1. AmacıBelirleyerek Uygun Parti Türünün Seçilmesi

Her uygulamada olduğu gibi hazırlayacağımız partinin bir çıkışnoktasıvardır. Bu
nokta bizim amacımızıbelirleyecektir. Bir başka deyişle düzenleyeceğimiz organizasyon
çocuğa özel bir kutlama mı, hoşça vakit geçirtmek mi, bir olayı, kişiyi anma veya tanıtım
yapmak mı? Bu sorularımızın cevabı bize amacımızı ve beraberinde de parti
organizasyonumuzun temasınıbelirlememizi sağlayacaktır.

Bazen de çocukların eğlenerek öğrenmeleri ya da farklıbeceriler kazanmaları
organizasyonu düzenleme hedefimiz olabilir. Burada da yine bir tema belirlememiz
gerekmektedir. Belirlediğimiz tema amacımıza ulaşmak için eğlenceli bir araç görevini
üstlenmektedir. Çocuklara özel bir organizasyonda çocuklarla birlikte tema belirlenebilir.
Onların ilgi ve isteklerine göre biçimlendirme yapılabilir.

2.1.2.Partiye Katılacakların Belirlenmesi



Düzenlenecek organizasyona katılacak grup ve tespit edilerek kişi sayısınıortalama
olarak tespit etmeliyiz. Buna göre verilecek partiye ilişkin hazırlıklar yapılacaktır. İyi sonuç
alabilmenin püf noktalarından birisi de katılımcıların sayısının dikkatli belirlenmesidir.
Organizasyonun yapılacağımekân, farklıbir yerde hazırlanacaksa katılımcısayısıgöz
önünde tutularak belirlenmelidir. Mevcut bir ortam kullanılacaksa katılımcısayısımekâna
göre belirlenmelidir. Eğer katılımcısayısında değişiklik yapılamıyorsa ortamda gerekli
düzenlemeler yapılarak aktiviteler buna göre seçilmelidir.

Ailelerin çocuklarınıpartinin yapıldığımekâna bırakıp daha sonra parti bitiminde
alma durumunu ya da parti süresince bekleyip beklemeyeceklerinin belirlenmesi gerekir.

Resim 2.2: Partilerde aile katılımıda gözönünde bulundurulmalıdır

2.1.3. Parti Türüne Uygun Ortamın Tespit Edilmesi ve Hazırlanması

Belirlediğimiz organizasyonu gerçekleştirmek için “En iyi nerede, hangi mekânda
uygulayabiliriz?” sorusunun yanıtını düşünerek çevre düzenlemesini yapmalıyız.
Organizasyonların en iyi şekilde uygulanmasıve amacına ulaşmasıiçin mutlaka bir mekâna
ihtiyaç vardır. Alanın genişliği ya da darlığı, seçilen etkinlik türüne ve katılımcıların sayısına
göre değişebilir. Ancak; çocukların özgür düşünmelerine ve hareket etmelerine olanak
sağlayacak bir ortam gereklidir. Çocukların mekânda oturma düzenleri de sahneye rahat
ulaşmalarınısağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Katılımcıların niteliklerine göre hazırlanacak
oturma ya da dinlenme düzeni çocukların ilgisini çekecek şekilde ve parti temamıza uygun
dekore edilmelidir.



Organizasyonumuz için sahne gerekli ise, bu arkadan girişi olan bir köşenin sahneye
dönüştürülmüşhali olabileceği gibi perdelerle hazırlanmışayrılmışbir bölüm de amaca
uygun sahne işlevi görebilir. Hazırlanan ortam animatörlerin ya da görev alan çocukların
girişçıkışlarına elverişli olmalıdır. Ortamların düzenlenmesinde ses kontrolü ve ışıklandırma
da önemlidir. Bu nedenle seçilen mekân ses ve ışık düzeni içinde elverişli olmalıdır.
Özellikle açık alanlarda bu daha da önemlidir.

Bir alışverişmerkezinde, restoranda, kiralanmışbir mekânda, fuar alanında vb.
yerlerde düzenlenecek bir organizasyonsa, katılımcıların mekânırahatça bulabilecekleri ve
ulaşabilecekleri bir ortam seçilmelidir. Eğer bir otel ya da tatil köyünde düzenlenecek
organizasyon ise tesis bünyesinde uygun bir mekân, amaca yönelik olarak belirlenerek
ayrılmalıdır.

Parti düzenlemenin en eğlenceli kısmıfarklı, özel bir atmosfer yaratmak için
çalışmaktır. Bu birkaç basit balonla olabileceği gibi, değişik flamalar, pankartlar ve renkli
grapon kâğıtlarıile de yapılabilir. Eğer temalıbir parti gerçekleştireceksek o zaman basit
ancak temaya uygun süsler ve renklerle mekânımızıdekore edebiliriz.

Parti süresince ailelerin çocuklarınıbekleme durumunda, aileler içinde uygun bir alan
hazırlamayıunutmayınız. Hazırlayacağınız alan çocuklarınırahat görebilecekleri bir köşe
olabilir veya mekân müsait değilse, yakın bir alan ayarlanmalıdır. Parti ortamıdüzenlenirken
bu husus mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer düzenleyeceğiniz partide aileler organizasyon
boyunca çocuklarla birlikte olacak ise (örneğin sünnet veya çocuk restoranlarında
düzenlenen partilerde) mekân bu duruma göre hazırlanmalıdır (Böyle organizasyonlarda
aileler için ayrıbir alan düşünülmeyebilinir).

Çocuklar için tehlikeli olabilecek unsurlar kontrol edilmeli, gerekli güvenlik tedbirleri
alınarak organizasyonda sonuna kadar dikkatli davranılmalıdır.

Resim 2.3: Partiler mevsime göre açık mekanlarda da gerçekleştirilebilir



2.1.4. Parti Türüne Uygun Aktivitelerin Belirlenmesi

Seçeceğimiz aktiviteler çocukların yaşına, ortama ve amacımıza uygun olmalıdır.
Aktiviteler çocukların ilgi ve katılımlarına göre düzenlenmelidir. Çocukların ilgisini ayakta
tutabilmek için elimizde çok seçenek bulundurmalıyız. Çok fazla rekabete yönelik etkinlik
seçmemeliyiz. Katılımcılar birbirlerini çok fazla tanımıyorlarsa, takım oyunlarına yer
verilmelidir. Böylece çocukların parti boyunca birbirleri ile kaynaşmalarısağlanabilir.
Sonunda ödül içeren aktiviteler seçilmişise her çocuğun bir ödül kazanmasına yetecek bir
süre ayarlanmalıdır.

Partide hokkabaz, sihirbaz gösterilerine yer verilecekse önceden ayarlanmalı,
zamanlama iyi yapılmalıdır. Ne tür etkinlik seçilirse seçilsin, çocukların duygusal olarak
olumsuz yönde etkilenmelerine neden olmamalıdır. Hoşça vakit geçirecekleri üzüntü, kaygı,
korku hissedecekleri, mutsuz olacaklarıetkinlikler olmamasına çok dikkat edilmelidir.

Resim2.4: Aktiviteler çocukların özelliklerine göre belirlenmelidir

Çocuklarırahatsız ve rencide edici şaka, espri ve oyunlara yer verilmemelidir.
Belirlenen aktiviteler grup dinamiğini sürekli korumalıdır. Kurallar açıklanmadan oyun veya



yarışmalar başlatılmamalıdır. Tüm çocukların aktivitelere katılımı için motive edici
uygulamalar yapılmalıdır. Aktiviteleri uygulayan kişi parti temasına ve grubun özelliklerini
bilerek uygulamalara tam anlamıyla hakim olmalıdır.

Resim 2.5: Çocukların sevdiği kahramanların kostümleri kullanılabilir

2.1.5.Uygun Araç Gereç, Materyal, Kostüm ve Aksesuarların Belirlenerek
Hazırlanması

Çocuklarla yapılan tüm etkinliklerde olduğu gibi parti organizasyonlarında da ilgi
çekici malzeme kullanmak önemlidir. Canlırenklerin hakim olduğu ortam, kostüm, materyal
ve aksesuarlar kullanmak organizasyonu daha da ilgi çekici hale getirebilir.

Parti organizasyonu ile ilgili mekân ve aktiviteler belirlendikten sonra kullanılacak
olan araç gereç, kostüm aksesuar ve materyaller belirlenir. Bu tip etkinliklerde eğlence ön



planda olduğu için kostüm ya da maske kullanılmasısöz konusu ise çocukların ilgisini daha
çok çekecek komik, sevimli karakterler tercih edilmelidir.

Aktivite sonunda verilecek ödül veya parti sonunda katılımcılara verilecek hediye vb.
malzemelerin önceden katılımcıların sayısı, cinsiyeti düşünülerek hazırlanmalıdır.

Tehlike yaratacak araç gereç ve malzemelerden kaçınılmalıdır. Herhangi bir aksaklığa
meydan vermemek için gerekli olan malzemeler ve araç gereçler için liste yapılmalı, parti
öncesi ayrıntılıkontrol edilmelidir.

2.1.6.Parti Zamanının ve Süresinin Belirlenerek Katılımcılara Duyurulması

Düzenlenecek parti organizasyonlarıbelli bir hazırlık aşamasıgerektirmesi nedeni ile
partinin yapılacağıtarih, parti türüne göre belli bir süre önceden kararlaştırmayı
gerektirmektedir. Örneğin doğum günü gibi tarihi belli olan organizasyonlar için bile parti
verilip verilmeyeceği hazırlık ve uygulama açısından 4-6 hafta öncesinden
kararlaştırılmalıdır. Planlama bu süre içinde yapılmalıdır. Organizasyonların uygulama tarihi
kesin ve katıkurallara bağlıolmamakla birlikte mutlaka belli süre önce karar verilecek bir
tarihi gerektirmektedir.

Uygulamalarda küçük çocuklar (2-4 yaş) için en ideal zaman sabah ve öğle
partileridir. Çünkü bu saatlerde kendilerini yorgun hissetmezler.

Parti saati ve tarihini belirlerken, ailelerin çocuklarıgetirip götürme zamanlarınıda
düşünmek gerekir.

Parti organizasyonu için 3 saat yeterli bir zaman dilimidir, ancak bu süre partinin
türüne göre biraz daha uzatılabilir.

Organizasyonun uygulama zamanısüresi katılımcılara, parti türüne göre belli bir süre
önce duyurulmalıdır. Doğum günü, sünnet, yeni yıl vb. kutlamalarda 7-10 gün öncesinden,
kurum ve turistik tesislerde de 1-3 gün öncesinden duyurulmalıdır.



Resim 2.5: Partinin özelliğine göre hazırlanmışdavetiye örnekleri

Duyurular davetiye, afiş, pankart sesli duyurular tarzında olabilir. Bu duyurularda
dikkat edilmesi gereken hususlar;

 Partinin kimin için,
 Ne için yapıldığı,
 Partinin günü,
 Partinin başlama ve bitişsaati,
 Partinin yapılacağımekânın adresi, yeri (Adres zor bulunacak bir yer ise özel

bir tarif veya küçük bir harita da kullanılabilir. Telefon numarasıeklemek de
uygundur.),

 Ailelerin de partiye katılıp katılmayacağıgibi özel bilgilere yer verilmesidir.

Ayrıca partiye katılımıolmayacak (çocuğunu parti sonuna kadar beklemeyip, parti
bitiminde gelip alacak) aileler için telefon, ad, soyad, adres gibi bilgilerin yer alacağıkartları
ya da formlarıhazırlayıp partiye çocuklarınıbırakırken doldurtunuz.

Tatil köyü, otel vb. tesislerde ise oda numaralarınınot etmeyi unutmayınız.

2.1.7.Partide Yapılacak İkramların Belirlenmesi

Partide sunulacak ikramlar partinin saatine, süresine, türüne göre değişir. Bir pasta ve
birkaç aperatif mi olacak, uzun bir yemek mi hazırlanacak önceden karalaştırmak gerekir.

Sunulacak ikramlarda çocukların da fikirleri alınabilir, onların seçimi de sağlanabilir.



Resim 2.6: Sunulacak ikramlar çocukların hoşlanacağıtürde olmalıdır

İkram edilecek yiyecek içecekler aktivitelerin (özellikle oyun, dans vb. aktivitelerin)
uygulanacağıalandan uzak bir yerde bulundurulmalıdır. İki uygulama birbirine mümkün
olduğu kadar karıştırılmamalıdır. Sunulacak ikramlar çocukların sağlığınıolumsuz
etkileyecek nitelikte olmamalıdır.

Resim 2.6:İkramların parti alanında yerleşimi aktivite alanından uzak olmalıdır

“Ancak doğru planlanmışbir organizasyonla kendinizi, anlayışlıolmanızızorlaştıracak
durumlara düşmekten kurtarabilirsiniz.”



2.2.Uygulama

Planlama konusundaki hususlar dikkate alınarak düzenlenen parti organizasyonu,
hazırlanan programa göre uygulamaya konur. Uygulama aşamasına gelinceye kadar bütün
hazırlıkların bitmişolmasıgerekir.

Partinin aktivitelerini başlatmak için kısa bir süre katılımcıların tamamının toplanması
beklenir. Mutlaka parti mekânına gelen çocuklara kendilerini rahat hissedecekleri bir
karşılama yapılmalıdır. Çocuklar güler yüzle mekâna alınıp yerleştirilmelidir. Parti sırasında
tüm çocuklar kontrol altında tutulmalı, ama bu onların serbestlik ve hareket özgürlüğünü
kısıtlayıcıtarzda olmamalıdır. Parti sırasında olabilecek olumsuzluklarısoğukkanlılıkla ve
çocuklarıürkütmeden gidermeye çalışılmalıyız.

Partinin sonunda çocukların duygu ve düşünceleri alınır. Böylece hem kendinizi
değerlendirmişhem de çocuklara yaşadıklarısüreci daha iyi analiz etme imkânıvermiş
olursunuz. Parti türüne göre kısa bir anket uygulamasıvb ile ailelerin de duygu ve
düşüncelerini alabilirsiniz (özellikle tatil köyü ve otellerdeki parti organizasyonlarında).

Uygulama sırasında aşağıdaki basamaklarıdikkatle takip ederek uygulayınız.
 Mekânın son durumunu gözden geçiriniz.
 Organizasyonda yeterli sayıda eleman bulundurunuz. Bu anlamda gerekli

tedbirleri alınız.
 Partide kullanacağınız malzeme araç gereç ve materyalleri kontrol ediniz.
 Malzemelerinizin işlerliğini kontrol ediniz.
 Ses-ışık düzeneklerini kontrol ediniz.
 İkramlarınızıya da sunacağınız hediyeleri kontrol ediniz.
 Başlama saatinize göre katılımcılarıkarşılama hazırlıklarınızıyapınız.
 Çevredeki güvenlik şartlarınıkontrol ediniz.
 Parti bitimine kadar bekleyecek ailelere hazırladığınız alanıkontrol ederek parti

süresince onlarla da ilgileniniz.
 Partiye çocuğunu bırakıp giden ailelere partinin bitişsaatini hatırlatarak mutlaka

onlara ulaşabileceğiniz telefon numarasıve adres alınız.
 Gelen çocuklarısevecen ve gülümseyerek karşılayınız.
 Davetlilerin tamamının gelmesini bekleyerek uygulamanıza başlayınız.
 Uygulama sırasında çocuklarısıkmadan güvenlik açısından kontrolü elden

bırakmayınız.
 Tüm katılımcıların parti sırasında eğlenip eğlenemediğine dikkat ediniz.
 Çocukların hepsiyle eşit ölçüde ilgileniniz.
 Aktivite uygulamalarında tüm çocukların katılımınısağlayınız, ama zorlayıcı

olmayınız.
 Yapılan organizasyonun çocuklar için düzenlendiğini hissettirerek hoşça vakit

geçirmelerini sağlayınız.
 Çekingen olan çocukların kaygılarınıgidermeye çalışınız.
 Çocuklar arasında çıkabilecek sıkıntılarıhassasiyetle gideriniz.
 Sorunu olan çocukların problemini soğukkanlılıkla ve sevecenlikle çözmeye

çalışınız.



 İkramlar sırasında dikkatli olunuz eksikliklere meydan vermeyiniz.
 Çocuklarıpartiden ayrılma esnasında da sevecen bir yaklaşımla uğurlamayı

unutmayınız.
 Parti bitiminde ailesini bekleyen çocuklara tedirginlik hissettirmeyiniz.
 Çocuklara parti bitiminde düşüncelerini uygun bir dille sorunuz.
 Eleştirilerini olumlu bir yaklaşımla yapmalarınısağlayınız.



UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama 1’de hazırladığınız parti ön çalışmasını; yaptığınız planlamaya sadık
kalarak uygulayınız. Yaptığınız uygulamayıarkadaşlarınızla ve uygulamaya katılan
parti konuklarınızla değerlendiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Parti mekânının son durumunu gözden
geçiriniz.

 Mekânın parti için uygunluğu
konusunda arkadaşlarınızın fikirlerini
alınız.

 Partide kullanılacak malzemeleri
hazırlayınız.

 Malzemelerin işlerliğini kontrol ediniz.

 Mekân süsleme renklerinizi ve
dekorunuzu belirleyiniz.

 Kostüm, aksesuar, maske vb.'yi
kullanıma hazırlayınız.

 Hediyelerinizi (ödül vb.) sayıve
cinsiyete göre belirleyerek temin ediniz.

 Partide çocuklara ne ikram edeceğinizi
belirleyerek hazırlıklarınızıyapınız.

 Tehlike yaratacak araç gereç ve
malzemelerden kaçınınız.

 Parti zamanınıve süresini katılımcılara
duyurunuz.

 Duyurunun türünü belirleyiniz.
(Davetiye, afiş, pankart, sesli duyuru
vb.)

 Duyurunun türüne göre yapacağınız
çalışma ile ilgili farklıkaynaklardan
araştırma yapınız.

 Parti türünüze uygun olarak duyurunuzu
zamanında yapınız.

 Parti yapılacak yeri hazırlayınız.  Dekor malzemelerinizle sahne ve oyun
alanınızıhazırlayınız.

 Çocuklar için oturma düzenini
hazırlayınız.

 Aileler için yer hazırlayınız.
 Ses ve ışık sisteminizi kontrol ederek

düzenleyiniz.
İkramlarınızıbulunduracağınız yeri
 Hazırlayınız.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak

kontrol ediniz.

 Aktiviteleri çocukların katılımıile
gerçekleştiriniz.

 Çocukların ilgisini çekecek motive
edecek konuşma ve hareketlerle
çocukların katılımınısağlayınız.

 Sürekli hareket halinde olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ



 Arkadaşlarınızla parti konuklarınızla
 birlikte değerlendirme yapınız.

 Çocukların duygularınıifade eden
ortam hazırlayınız.

 Basit, rahatça cevap verebilecekleri
sorular yöneltiniz.



DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Çalışma sonrasında aşağıda hazırlanan değerlendirme kriterlerine göre yaptığınız
çalışmayıdeğerlendiriniz. Buna göre evet-hayır seçeneklerinden uygun olanıişaretleyiniz.

DeğerlendirmeSıra
Nu: DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Evet Hayır

1
Parti mekânının son durumunu gözden geçirdiniz
mi?

2 Partide kullanılacak malzemeleri hazırladınız mı?

3 Malzeme işlerliğini kontrol ettiniz mi?

4
Parti süresini ve zamanınıkatılımcılara
duyurdunuz mu?

5 Parti yapılacak yeri hazırladınız mı?

6 Aktiviteleri çocukların katılımıile
gerçekleştirdiniz mi ?

7
Arkadaşlarınızla ve parti konuklarınızla birlikte
değerlendirme yaptınız mı?

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen ölçme değerlendirmede boşluk doldurma değerlendirme ölçütü
uygulanmıştır.

Aşağıdaki sorularda boşbırakılan bölümleri doldurunuz.

1. Çocuklar için düzenlenecek partilerin ………….. bir …………… olması
gereklidir.

2. Seçilen aktiviteler çocukların ………., ……….. ve amaca uygun olmalıdır.
3. Aktivitelerde çocuklarırahatsız ve rencide edici ………. , ………… ve oyunlara

yer verilmemelidir.
4. Tüm çocukların aktivitelere katılımı için …………. edici uygulamalar

yapılmalıdır.
5. Parti için belirlenen kostüm, maske v.b.a aksesuarlar ……… , ……….

karakterlerden seçilmelidir.
6. …………. yaratacak araç gereç ve malzemeler ……………dır.
7. Partide çocuklara dağıtılacak hediyeler çocukların …….. , ……… göre

hazırlanmalıdır.
8. 2-4 yaşçocuklarıiçin en iyi parti uygulama zamanı……… ve ……… saatleridir.
9. Herhangi bir parti organizasyonu için …… saat yeterli bir zaman dilimidir.
10. Partiye gelen çocuklar …………… …………… karşılanmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızıcevap anahtarıile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızıbelirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlışcevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konularıfaaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



MODÜL DEĞERLENDİRME
Bir parti organizasyonu için konu belirleyiniz. Belirlediğiniz konu ile ilgili partinin

planlamasınıyapıp uygulamasınısağlayınız. Gerçekleştirdiğiniz partinin uygulamasının
fotoğraflarınıve video çekimini sınıfta arkadaşlarınızla izleyiniz. Ayrıca parti ile ilgili
planlama ve uygulama faaliyetlerinizi rapor haline getiriniz.

Çalışmalarınızıaşağıdaki noktalarıdikkate alarak hazırlayınız.

Değerlendirme
Sıra Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1 Parti konunuzu belirlediniz mi?

2 Parti tarihinizi, başlama ve bitişsaatini belirlediniz mi?
3 Parti mekânınızıtespit ettiniz mi?

4 Mekânda gerekli dekorasyon ve süslemeler için gerekli
malzemeleri temin ettiniz mi?

5 Partide kullanacağınız aktiviteleri belirlediniz mi?

6
Aktivitelerde kullanacağınız araç gereç ve materyalleri
hazırladınız mı?

7 Parti için yeterli sayıda eleman ayarladınız mı?

8 Parti katılımcılarının sayısınıbelirlediniz mi?

9 Katılımcılara partinin duyurusunu yaptınız mı?

10 Ses ve ışık düzenlemelerini yapıp kontrol ettiniz mi?

11 Mekân, malzeme ve güvenlikle ilgili son kontrollerinizi
yaptınız mı?

12 Parti için sunacağınız ikramlarıhazırladınız mı?
13 Çocukların aktivitelere katılımınısağlayabildiniz mi?
14 Aktivitelerde çocuklarla ilgili sorun yaşadınız mı?
15 Parti sırasında planlamanızla ilgili aksaklıklarıtesbit ettiniz

mi?
16 Parti süresince çocukların ilgisini dinamik tutabildiniz mi?
17 Parti sonunda çocukların duygu ve düşüncelerini

aldınız mı?
18 Parti fotoğraf ve video kayıtlarınıarkadaşlarınızla izleyerek

değerlendirirdiniz mi?

Modülü başarıile bitirmişseniz ve amaçlanan yeterliği kazandıysanız bir sonraki
modüle geçebilirsiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar
1 Okul öncesi eğitim kurumlarında,

evlerde, amaçla kiralanmış
2 Özelliklerini, kültürel, eğlence,

zevklerini, organizasyonlar
3 Sosyal, kültürel
4 Sosyal, kültürel, duygusal,

kişilik, becerilerin
5 Gelişigüzel
6 a) Yeni yıl,

b) Özel gün ve haftalar
7 Kostüm, maske, karakterler
8 Yöntem, teknikler

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar
1 Planlı, organizasyon
2 Yaşına, ortama
3 Şaka, espiri
4 Motive
5 Komik, sevimli
6 Tehlike, kullanılmamalı
7 Sayısına, cinsiyetine
8 Sabah, öğlen
9 Üç

10 Güler yüzle

CEVAP ANAHTARLARI
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