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AÇIKLAMALAR
KOD 482BK0042

ALAN Eğlence Hizmetleri
DAL/MESLEK Çocuk Animatörlük

MODÜLÜN ADI Paket Programlar

MODÜLÜN TANIMI

Eğlence hizmetleri alanında çocuk kulübü departmanında
çocuklara uygun aktivitelerle çocukların yaş gruplarına ve
işletmede kalış sürelerine uygun paket program hazırlama
konularını içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile; çocuk kulübü departmanında, çocukların yaş
gruplarına ve kalış sürelerine uygun paket programlar
hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Çocuk kulübü departmanında, paket programlarda yer
alacak olan çocukların yaş grubuna ve paket programın
süresine uygun aktiviteleri tespit edebileceksiniz.

2. Çocuk kulübü departmanında, çocukların yaş grubuna ve
kalış sürelerine uygun paket programlar
hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, okul öncesi eğitim kurumları, çocuk kulübü,
aktivite alanları
Donanım: Bilgisayar donanımı ve internet ortamı,
projeksiyon cihazı, VCD, DVD, tepegöz, televizyon

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Kendi kendinizi değerlendirebileceğiniz, çoktan seçmeli ve
doğru yanlış tarzındaki değerlendirme soruları yer almaktadır.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Çocuk kulüpleri, Çocuk Animatörlüğü meslek dalı altında yer alan modüllerle
edindiğiniz bilgi ve becerileri uygulama alanınızdır; diğer bir deyişle; sizin iş yerinizdir.
Hangi meslek elemanı olursa olsun plansız ve programsız yapılan hiçbir iş gerçek amacına
ulaşamaz. Çocukların mutluluğunu hedef alan bir işte ise planlı olmak, daha büyük önem
kazanır. Çocukların hareketliliğine, merakına, gelişim özelliklerine, ilgilerine uyum
sağlayabilmek için mutlaka planlı olmak gerekir.

Bir çocuk animatörü, başarılı olabilmek için çocuk kulübünde yapacağı tüm
çalışmaları belli bir program dahilinde yürütmek zorundadır. Sizler paket programlar modülü
ile çocuklara uygun paket programların nasıl hazırlanacağına dair bilgi ve becerileri bu
modül ile edineceksiniz. Bu modülde yer alan bilgileri ve size verilen önerileri dikkatle
okuyunuz ve yapacağınız çalışmalarda titizlikle uygulayınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETLERİ- 1

Çocuk kulübü departmanında paket programlarda yer alacak çocuğun yaş gruplarına
ve paket programın süresine uygun aktiviteleri tespit edebileceksiniz.

Küçük gruplar oluşturarak okul öncesi eğitim kurumlarını, çocuk kulüplerini ve
profesyonel organizasyon şirketlerini ziyaret ediniz. Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk
kulüplerinde ve profesyonel organizasyon şirketlerinde çocuklarla gerçekleştirilen
aktiviteleri gözlemleyiniz. İlgili meslek elemanları ile röportaj yaparak bilgiler toplayınız.

Profesyonel animatörler ile görüşerek uyguladıkları programlar ve tercih ettikleri
aktiviteler hakkında bilgiler alınız. Ayrıca bireysel olarak internette araştırmalar yapınız. Bu
araştırmanın sonucunda:

 Aktivitelerin isimlerini listeleyiniz.
 Aktivitelerin içeriği ve uygulanması hakkında aldığınız bilgileri daha sonraki

uygulamalarınızda kullanmak üzere not ediniz.
 Günlük ve haftalık program çizelgeleri alınız.
 Aktiviteleri izleyiniz ve fotoğraflar çekiniz.
 İnternetten aldığınız bilgileri ve görüntüleri toparlayınız.
 Konu ile ilgili web adreslerini listeleyiniz.

Yukarıda sayılanları ve izlenimlerinizi ders ortamında arkadaşlarınızla paylaşarak
dersinizi zenginleştiriniz.

1. PAKET PROGRAMLAR

Konaklama işletmeleri ya da bağımsız çocuk kulüpleri ve özel organizasyonlar için
hazırlanan, çocukların günlük ya da haftalık aktivitelerinin ayrıntılı biçimde planlandığı
çizelgedir. İşletmenin hizmet anlayışına ve şekline göre paket programın süresi değişkenlik
gösterir.

Paket programlarda;

 Uygulanacak aktiviteler,
 Süreleri, zamanları,
 Uygulama yerleri gibi bilgiler yer alır.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Programda Yer Alabilecek Aktiviteler

Çocuklarla uygulanacak programlarda yer alabilecek aktiviteler çok çeşitli olabilir.
Bunlar çocukların yaşına, programın amacına, süresine göre farklılık gösterir. Ancak
programların hazırlanması ile ilgili olarak mutlaka uyulması gereken genel ilkeler vardır. Bu
ilkeler programların içeriği konusunda da belirleyici olmaktadır.

Genel olarak tüm paket programların içeriğinde aşağıdaki aktivitelere yer verilmelidir:

Isınma aktiviteleri: Her gün toplanma ve dağılma zamanlarında gerçekleştirilen
etkinliklerdir. Bu etkinliklerde amaç; çocukların birbirlerine ve gruba uyum sağlamaları,
diğer oyunlara motive olmalarıdır. Isınma oyunları, programı hazırlayıcı ve uygulayıcının
yaratıcılığına göre neredeyse sınırsız çeşitliktedir. Bu tür aktiviteler animatörlerin
yaratıcıklarını ortaya koymaları için iyi bir fırsattır. Kahvaltı, tanışma oyunları, tesisi
gezmek, jimnastik, şarkılar, bilmece-bulmacalar, sohbet, gibi aktiviteler ısınma aktivitelerine
örnek verilebilir.

Isınma oyunu örneği: Taklit yürüyüşleri, yaratıcı dans, isim söyleme, selamlaşma
oyunları gibi oyunlar ısınma amaçlı kullanılabilir. Çocukların zevkle katılabilecekleri ve
birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayacak küçük oyunlar, animatör tarafından oluşturulabilir.

Sınıf içi çalışma: Siz de ısınma amaçlı kullanabileceğiniz oyunlar bularak sınıfta
arkadaşlarınızla uygulayınız.

Resim 1.1: Isınma çalışmaları çocukların kaynaşmasını sağlar
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Yetenek aktiviteleri: Gruptaki çocuklar tanındıkça, onlara yeteneklerini ortaya
koymaları için fırsatlar verilmelidir. Resim, müzik, dans gibi sanatsal aktiviteler, dikkate
dayalı yarışmalar, jimnastik vb. sportif aktivitelere, yetenek aktiviteleri içinde yer verilir.
Dinlendirici ve eğitici faaliyetlerden olan satranç da bu grupta sayılabilir. Yine bu gruptaki
faaliyetler sayesinde çocukların yeni yetenekler geliştirmeleri de sağlanabilir. Örneğin;
boyamalar, kağıt katlama, dart vb. Bu tür aktiviteler çocuklarda güven duygusunu geliştirir.
Özellikle 9–12 yaş grubunda yer alan çocuklar yeteneklerini sergilemekten büyük keyif
alırlar. Yeteneklerini sergileyen çocuklar, gösteri sonunda alkış vb. ödüllerle motive
edilmelidir.

Resim 1.2:Çocuklar yeteneklerini sergilemekten keyif alırlar

Sportif aktiviteler: Hareket etmenin çocuklar için önemli bir ihtiyaç olduğu
düşünüldüğünde sportif faaliyetlerin önemi daha da belirginleşir. Çocuklar sportif aktiviteler
sırasında hareket ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kaslarının gelişip güçlenmeleri için de
fırsat bulmuş olurlar. Sportif aktiviteler, her yaş grubu için farklı planlanabileceği gibi tüm
yaş gruplarının bir arada olduğu şekilde de düzenlenebilir. Sportif aktiviteler çocukların
gruplar halinde birlikte gerçekleştirdiği aktiviteler olduğu için arkadaş edinme, birlikte
çalışma, eğlendirme gibi görevleri de yerine getirir. Jimnastik, yüzme, su oyunları, mini
futbol, voleybol, tenis vb. sportif aktiviteler çocuklarla gerçekleştirilebilecek sportif
aktivitelere örnek verilebilir.

Resim 1. 3:Sportif aktiviteler, çocukların hareket etme ihtiyacını karşılar
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Serbest zaman aktiviteleri: Çocuklar tatilde olmanın verdiği rahatlıkla, animasyon
faaliyetleri içinde bile olsa her an denetim altında olmak istemezler. Kendi başlarına,
serbestçe hareket etmek isterler. Bunu göz önünde bulundurarak çocuklara serbestçe oyunlar
oynayabilecekleri fırsatlar verilir. Havuzda, plajda ve çocuk bahçesinde ya da oyun odasında
kendi seçtikleri oyuncak ya da materyallerle istedikleri gibi oynayabilirler. Serbest oyun,
çocukların en çok zevk aldığı aktivite türüdür; çünkü bu sırada kendini ortaya koyma,
duygularını rahatlıkla ifade etme fırsatı bulabilirler. Ancak serbest oyun aktiviteleri için
animatör önceden alanda gerekli düzenlemeleri yapmış olmalıdır. Çocukların ilgisini
çekecek, oyunlarında kullanabilecekleri materyaller seçilmeli, hazırlanmalı alana
yerleştirilmelidir. Herhangi bir oyuna yönelemeyen çocuklara rehberlik yapılmalıdır.

Resim 1.4: Serbest çalışma, mutlaka programda yer verilmesi gereken aktivitelerdir

Akşam aktiviteleri: Çocuklar gün içinde çocuk kulübünde yer alan aktivitelere
katıldıktan sonra akşam yemeğinden sonra da mini diskoda; drama gösterileri, dans
gösterileri, film gösterimleri, maskeler ya da kostümler ve aksesuarlarla oynanan oyunlar
gibi aktivitelerde yer alabilirler. Gösteri şeklinde sunulacak aktivitelerde çocuklarla gündüz
çalışma ve provalar yapılarak akşam, sahnede ailelere sunulabilir.

Resim 1. 5: Akşam programlarında çocuklar, çalışmalarını ebeveynlerine sergileme fırsatı
bulurlar
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Yukarıda sayılan aktivite türlerinin dışında, çocuk kulübünde ücretli olarak sunulan
aktiviteler de bulunmaktadır. Örneğin; tenis dersleri, çevre gezileri gibi aktiviteler ücretli
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu tür aktiviteler programda belirtilmelidir.

1.2. Program Türleri

Paket programlar çocuk animatörleri ve şefleri tarafından sezon öncesi hazırlanır.
Hazırlanan program sezon boyunca kullanılır. Özel organizasyonlarda ise doğum günü,
yılbaşı balosu, özel gün organizasyonları vb. için bir program hazırlanarak farklı gruplarla
kullanılır. İhtiyaç duyulduğunda program içinde değişiklikler yapılabilir.

Paket programlar hazırlanırken şu özellikler göz önünde bulundurulur:

 Konukların işletmede kalış süreleri
 Çocukların yaş grupları

Sayılan iki faktöre göre programın içeriği belirlenir.

1.2.1. Konukların Kalış Sürelerine Göre

Konukların tesiste kalış sürelerine göre iki tür paket programdan söz edilebilir:

 Bir haftalık
 On beş günlük

Özel organizasyonlarda ise programın süresi organizasyona göre değişir.
Organizasyonun türüne ve amacına göre birkaç saatlik olabileceği gibi bir ya da iki günlük
de olabilir. Parti türü programlar genellikle iki üç saat gibi kısa sürelerde hazırlanır. Spor
turnuvaları, doğa vb. temalı özel gün programları ise bir ya da iki günlük olabileceği gibi
haftalık olarak da hazırlanabilir.

Program süresi; programın amacına, işletmenin hizmet şekline, çocukların gelişim
özelliklerine göre değişiklik gösterir. Program hazırlanmaya başlamadan önce süresi
belirlenmelidir.

1.2.2. Çocukların Yaş Gruplarına Göre

Çocuklar için program hazırlarken ilk dikkat edilecek nokta hangi yaş grubu için
hazırlanacağıdır. Çünkü çocuklarda her yaş grubuna göre gelişim özellikleri, ilgileri,
beklentileri farklılık gösterir. Konaklama işletmelerinde yer alan çocuk kulüplerinde farklı
yaş aralıkları için ayrı ayrı programlar hazırlanır. Her işletme kendi hizmet şekline göre yaş
gruplarını belirlese de genelde 4-6, , 7-9, 10-12 gibi aralıklar tercih edilmektedir. Bazı
işletmeler iki ayrı yaş grubu aralığı belirlerken bazıları üç yaş grubu aralığında program
hazırlamaktadır. Ancak özel organizasyonlar için hazırlanan programlarda yaş grupları
farklılık gösterebilir. Programın özelliğine göre karma gruplarla uygulanabileceği gibi aynı
program içinde farklı yaş grupları için alternatif aktiviteler bulunabilir. Çocukların gelişim
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem ve ilkokul dönemi için ayrı
programlar hazırlanması doğru olacaktır.
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Programların çocukların yaş gruplarına göre farklılık olmasının birçok gerekliliği ve
vardır. Bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz:

3– 6 yaş grubunda yer alan çocuklar, büyük ve küçük kas gelişimleri henüz
tamamlanmamış olduğu için, bazı oyunları ve hareketleri yapmakta zorlanırlar. Ayrıca
ilgileri çabuk dağıldığı için bu gruptaki çocukların faaliyet süreleri de uzun tutulamaz. Bu
yaş çocukları daha çok serbest oyunlardan ve hareketli aktivitelerden keyif alırlar. Ancak
sürekli yetişkin gözetiminde olmaya ihtiyaçları vardır. Bu ve benzeri nedenlerle okul öncesi
dönem dediğimiz 3- 6 yaş grubu çocuklar için ayrı bir program hazırlanması gerekir.

7– 12 yaş grubu için ise daha farklı aktivitelere yer verilebilir. Bu yaş çocuklarının
kas becerileri oldukça gelişmiştir. İlgileri daha çok sportif aktivitelerle sanatsal çalışmalara
kaymıştır. Yarışmalı oyunlardan da keyif alırlar. Yeteneklere dayalı aktiviteler, daha iddialı
jimnastik hareketleri, küçük yarışmalar, sportif etkinlikler vb. kendilerini ortaya
koyabilecekleri aktiviteler okul dönemi dediğimiz 7–12 yaş grubu çocuklar için oldukça
uygundur.

3 yaşın altındaki çocuklar içinse daha çok bakıma ihtiyaç duyulmaktadır. 0-3 yaş
grubu çocuklar bire bir yetişkin gözetiminde bulunmak zorunda olduğu için genellikle çocuk
kulübünde yer almazlar. 12 yaşın üstündeki çocuklar için ise büyük ölçekli işletmelerde (tatil
köyleri, beş yıldızlı oteller, club tesisler vb.) Junior Club adı altında gençlik aktivitelerine yer
verilmektedir. 12-15 yaş grubu içinde ayrı bir program hazırlanmalıdır.

Resim 1. 6: Her yaş grubu için aktivitelerin eğlendirici olması beklenir

“Hata yaptığında şu üç unsuru uygula: Kabul et, ders al, tekrar etme!”
Paul BRYANT
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1.3. Hazırlama İlkeleri

Paket programların hazırlanmasından çocuk kulübü şefi ya da çocuk animatörlerinin
kendileri sorumludur. Çocukların yaş gruplarına uygun aktiviteler belirlenerek programın
süresine göre program çizelgesine yerleştirilir. Bu işlem yapılırken bazı kurallara dikkat
edilmesi gerekir.

 Program hazırlanmaya başlamadan önce programın amacı bilinmelidir.
Konaklama işletmesi için mi yoksa özel bir organizasyon mu olduğu,
organizasyonun ne amaçla gerçekleştirileceği programın içinde yer alacak
aktiviteleri etkileyecektir.

 Programın amacı belirlendikten sonra süresi belirlenmelidir. Bir haftalık mı
yoksa on beş günlük bir programı mı olduğu, aktivitelerin ne kadar süre ile
gerçekleştirileceği belirlenmelidir.

 Hazırlanan programın mutlaka “uygulanabilir” olması gerekir. Uygulanabilirlik
farklı açılardan ele alınmalıdır:

 İşletmenin fiziki koşullarının seçilen aktiviteleri uygulamak için
uygun olması gerekir. Sahne, çocuk havuzu, açık ve kapalı oyun
alanı gibi farklı aktivite alanlarına uygun aktiviteler seçilerek
program oluşturulur.

 Program çizelgesi, departmanın çalışma saatlerine ve çocukların
günlük yaşam akışına(uyku-dinlenme-yemek saatleri gibi) uygun
olmalıdır.

 Program çizelgesinde, gün içinde birden fazla aktivite yer alır. Bu
aktiviteler, bazen profesyonel bir kişinin uygulamasını gerektirir.
Özellikle spor, sanat gibi aktiviteler uzman bir animatör tarafından
uygulanmalıdır. Bu nedenle program için seçilen aktiviteleri
uygulayacak personel olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 Gerçekleştirilecek aktiviteler hem eleman açısından hem kullanılacak
malzemeler açısından belli bir maliyete sahiptir. Bu nedenle çocuk kulübü için
ayrılan bütçeye uygun bir program hazırlanması gerekir. Program için seçilen
aktivitelerin ne kadar maliyet gerektirdiği önceden hesaplanmalı ve bütçe ile
karşılaştırılmalıdır.

 Programın hangi yaş grupları için hazırlanacağı belirlenmelidir. Mümkünse
gelişim özelliklerine göre belirli yaş aralıkları gruplandırılarak program
hazırlanmalıdır. Örneğin; 4-6 ve 6-12 yaş grupları için iki ayrı program
oluşturulmalıdır.

 Program hazırlanacak yaş grupları belirlendikten sonra yaşlara özgü gelişim
özellikleri incelenmelidir. Seçilecek aktivitelerin çocukların gelişim özelliklerine
uygun olmasına dikkat edilmelidir.
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 Hareketli, sakin, grupla yapılanlar, bireysel yapılan aktiviteler gibi farklı tür ve
özellikteki aktiviteler seçilmelidir. Programda farklı aktiviteler arasında denge
sağlayabilmek ve çocukların farklı özelliklerine, ihtiyaçlarına yanıt verebilmek
için aktivitelerde çeşitlilik sağlamak gereklidir.

 Programın uygulanacağı iklim ve mevsim şartları dikkate alınmalıdır. Özellikle
su aktiviteleri her mevsim ve iklim koşulunda yer verilebilecek aktiviteler
değildir.

Resim 1. 7:İklim şartları, aktivite seçiminde etkendir

Bir çocuk animatörü, kendine farklı aktivitelerden oluşan bir birikim oluşturmalı ve
sürekli kendini yenileyerek birikimlerini artırmalıdır. İyi bir meslek elemanı sürekli kendini
tekrar etmek yerine yenilik ve gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine yansıtır. Bunu
yaparken de;

 Programa katılacak çocukların ülkelerindeki popüler olan sporlar, kültürel
olaylar ve yarışmalar gibi aktiviteleri araştırmalıdır.

 Kendi yaratıcılıklarını kullanarak yeteneklerini kullanabilecekleri aktiviteler
bulmalı ya da kendileri oluşturmalıdır.

 Çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek aktivitelere yer verilmelidir.

 Program ve içinde yer alan aktiviteler, çocukların mevcut yeteneklerini ortaya
koymalarına fırsatlar verecek şekilde düzenlenmelidir.

 Aktiviteler sırasında güvenlik önlemlerinin alınması özellikle dikkat edilmesi
gereken bir noktadır. Aktivitelerin seçiminde ve planlanmasında çocukların
güvenliği ve sağlığı öncelikle göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır.
Çocuklar ya da animatör için tehlike yaratabilecek aktiviteler, araç gereçler ya
da mekanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Rastgele bir başarıya ulaşmaktansa, yöntemli bir çabayla yanlışa ulaşmayı yeğlerim.
DESCARTES
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çocuk kulübü programlarında kullanılabilecek 3–6, 7–12, 13–15 yaş gruplarına uygun
aktiviteler oluşturarak aktivite planlarından oluşan bir çalışma dosyası hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Farklı türlerde aktiviteler belirleyiniz.

 Aktiviteleri yaş gruplarına uygun olarak
gruplandırınız.

 Aktivitelerin uygulama basamaklarını
belirleyiniz.

 Aktiviteler için gerekli araç gereçleri
belirleyiniz.

 Aktivitenin uygulanacağı alan/alanları
belirleyiniz.

 Aktivitelerin ne tür paket programlarda
kullanılabileceğini belirtiniz.

 Yaptığınız çalışmayı bir sunu dosyası
haline getiriniz.

 Araştırmalarınız için basılı, canlı, görsel
gibi farklı kaynaklardan yararlanınız.

 Çocukların gelişim özelliklerini gözden
geçiriniz.

 Aktivitelerin çocukların gelişim
özelliklerine uygun olmasına dikkat
ediniz.

 Yaratıcılığınızı kullanarak siz de aktivite
geliştirebilirsiniz.

 Farklı aktivite türlerinden aktiviteler
oluşturmaya dikkat ediniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Çalışmanız sırasında zamanı verimli
kullanmaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre Uygulama Faaliyeti-1 ’de yaptığınız
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun
olanını kutucuğa işaretleyiniz.

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır

1 Farklı türlerde aktiviteler belirlediniz mi?

2 Aktiviteleri yaş gruplarına uygun olarak
gruplandırdınız mı?

3 Aktivitelerin uygulama basamaklarını doğru ve
eksiksiz belirlediniz mi?

4 Aktiviteler için gerekli araç gereçleri eksiksiz ve
çocukların kullanımına uygun olarak belirlediniz mi?

5 Aktivitenin uygulanacağı alan/alanları çocuklara ve
aktiviteye uygun olarak belirlediniz mi?

6 Aktivitelerin ne tür paket programlarda
kullanılabileceğini doğru olarak belirttiniz mi?

7 Yaptığınız çalışmayı düzenli bir sunu dosyası haline
getirdiniz mi?

İşaretleme sonucunda “Hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz
konuların tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. Paket programlarda; uygulanacak …………………., aktivitelerin ……………….., ve
uygulama alanları yer almalıdır.

2. ……………….. …………………….. konaklama işletmeleri ya da bağımsız çocuk
kulüpleri ve özel organizasyonlar için hazırlanan, çocukların günlük ya da haftalık
aktivitelerinin ayrıntılı biçimde planlandığı çizelgedir.

3. Çocuklarla uygulanacak programlarda yer alabilecek aktiviteler çocukların
……………., programın ………………., süresine göre farklılık gösterir.

4. Isınma aktivitelerinde amaç çocukların birbirlerine ve gruba …………..,
………………….. ve diğer oyunlara motive olmalarıdır.

5. Paket program türleri; konukların ………………. ……………….ve çocukların
………. …………………………göre farklılık gösterir.

6. Çocuklarda her yaş grubuna göre …………….. ……………….., ……………….,
beklentileri farklılık gösterdiği için program hazırlarken hangi yaş grubu için
hazırlanacağına dikkat edilmelidir.

7. Hazırlanan paket program üç farklı yönden uygulanabilir olması gerekir:
a) …………………… ……………….. …………………

b) ………………… ……………

c) ………………………. ………………..

8. Programda farklı aktiviteler arasında ………….. sağlayabilmek ve çocukların farklı
özelliklerine, ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için aktivitelerde çeşitlilik sağlamak
gereklidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Çocuk kulübü departmanında, çocukların yaş grubuna ve kalış sürelerine uygun paket
programlar hazırlayabileceksiniz.

Çevrenizdeki çeşitli işletmelerde ve organizasyonlarda kullanılan paket programları
araştırınız. Farklı türlerde hazırlanmış program örneklerini inceleyiniz.

2. PAKET PROGRAM HAZIRLAMA

Birinci öğrenme faaliyetimizde paket programların türünü, içinde yer alması gereken
aktiviteleri, hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Bu bölümde paket
program hazırlama ile ilgili pratik çalışmalar yaparak becerilerimizi artırma fırsatı bulacağız.

2.1. Planlama

Çocuk kulübü için paket programları hazırlarken genel planlama ilkeleri geçerlidir.
Plansız yapılan hiçbir işin istenilen sonuca ulaşamayacağını unutmamalıyız. Paket
programlar için gerekli araştırmaları yapıp hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra planlamanın
aşamalarına geçebilirsiniz. İyi ve doğru bir planlama yapabilmek için yapacağınız işle ilgili
gerekli ön bilgilere sahip olmanız gerekir.

Resim 2. 1: Program hazırlanırken çocukların yaşa göre gelişim özellikleri bilinmelidir

Planlama genel olarak üç aşamada gerçekleştirilir:

 Yaş grubunu belirleme
 Süreyi belirleme

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Aktiviteleri belirleme

Planlamayla ilgili gerekli olan bu bilgilere sahip olduktan sonra artık program
çizelgesine yerleştirme işlemine geçilir.

2.1.1. Yaş Grubunu Belirleme

Paket programlar hazırlanırken öncelikle hangi yaş grupları için hazırlanacağı
bilinmelidir. İşletmenin hizmet şekline göre birden fazla yaş aralığı belirlenerek farklı
programlar hazırlanabilir. Hangi yaş aralığına program hazırlanacağı belirlenirken aşağıda
yer alan noktalar göz önünde bulundurulur:

 İşletmenin belirlediği kurallar ve hizmet anlayışı
 Mekân özellikleri
 Çocuk animatörü sayısı ve yeterlikleri
 Çocukların gelişim özellikleri

Programı hazırlayacak olan animatör öncelikle üstleriyle ve işletme yetkilileri ile
görüşerek konuk profilleri ve çocuk kulübünden beklentiler hakkında bilgi edinmelidir. Bazı
işletmeler çocuk kulübü için alt yaş sınırını dört yaş olarak belirlerken bazı işletmeler daha
alt yaş gruplarından başlatabilmektedir. Bu tamamen işletmenin anlayışına göre değişiklik
gösterir.

Resim 2. 2: Farklı yaş grupları, farklı gelişim özelliklerine sahiptir

Çocuk kulübünün hangi yaşlardaki çocuklara hizmet vereceği belirlendikten sonra
ortak ve benzer gelişim özelliklerine göre belirli yaş aralıkları gruplandırılır. Bu
gruplandırma yapılırken iki farklı gruba mı yoksa üç farklı gruba mı bölünecek ya da tek
grup mu yapılacak buna karar verilir. Bu kararın verilmesinde ise hem çocuk animatörü
sayısı hem de mekân özellikleri etkili olur. İki ya da üç gruba bölmek için yeterli sayıda
çocuk animatörü olup olmadığına bakılır. 12– 15 yaş grubu oluşturulmak isteniyorsa gençlik
kulübü dediğimiz bu yaş grubuna uygun animatör olup olmadığına bakılır.
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Çocuk kulübü ya da işletmenin aktiviteler için kullanabileceği alanlar da kaç farklı yaş
grubuna göre program hazırlanacağında etkili olur. İşletme yeterli çeşitlilikte farklı
mekânlara sahipse birden fazla yaş aralığında grup oluşturulabilir; ancak mekân özellikleri
kısıtlıysa yaş aralığı daha geniş tutulacaktır.

2.1.2. Süreyi Belirleme

Paket programların farklı süreler için hazırlanabileceğinden birinci öğrenme
faaliyetimizde söz etmiştik. İşletmenin çalışma şekline, programın amacına vb. etkenlere
göre süre, değişiklik gösterecektir. Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilecek çocuk
kulübü programlarının süresini belirlemede, çocukların konaklama süreleri etkendir. Bazı
gruplar bir hafta konaklamalı bazı gruplar iki hafta konaklamalı olabilir. İşletmenin çalışma
şekli ne ise programın süresi de buna uygun olarak belirlenecektir. Programı hazırlayacak
animatör işletme yönetiminden bu konuda gerekli bilgileri alarak süreyi belirlemelidir.

Resim 2. 3: Konaklama işletmeleri ile özel organizasyonlarda programın süresi değişiklik
gösterir

Paket programların toplam süresi belirlendikten sonra günlük çalışma süreleri de
belirlenmelidir. Gün içinde çocuk kulübünün çalışma saatleri işletmenin hizmet anlayışına ve
çocukların uyku, yemek, dinlenme gibi günlük yaşam akışına göre ayarlanmalıdır. Her
işletme bu konuda farklı çalışma saatleri belirleyebilir.

Özel organizasyonlarla ilgili programlarda süreler organizasyona göre değişiklik
gösterir. Örneğin çocuklar için doğum günü organizasyonları yapılacağında süre iki üç saatle
sınırlı olacaktır. Yapılacak organizasyonun amacına ve özelliğine göre bir gün iki gün gibi
farklı sürelerde program hazırlanabilir. Özel organizasyonlar için hazırlanacak programlar
daha esnek ve daha fazla seçeneğe sahiptir.
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2.1.3. Aktiviteleri Belirleme

Programın süresi, zaman dilimleri, yaş grupları belirlendikten sonra sıra, içinde yer
alacak aktiviteleri belirlemeye gelmiştir. Bir çocuk animatörü meslek yaşamı boyunca
çocuklarla uygulanabilecek aktiviteleri araştırarak kendine bir birikim oluşturmalıdır.
Program hazırlama sürecinde de birikiminde yer alan aktiviteler içinden en uygulanabilir ve
en uygun olanları seçerek program çizelgesine yerleştirmelidir. Bu seçimi yaparken geçmiş
deneyimlerinde de yararlanarak çocukların katılımlarını, daha önceki uygulamalarında
çocukların ilgisini çekip çekmediğini düşünmelidir. Gerektiğinde aktiviteler içinde
değişiklikler yaparak aktiviteleri çocuklar açısından daha ilgi çekici hale getirebilir.

Paket programlarda yer alan aktiviteler çeşitlilik gösterir:

 İç mekânda uygulanacak aktiviteler
 Bahçede uygulanacak aktiviteler
 Su aktiviteleri
 Özel gün aktiviteleri
 Temalı aktiviteler

Bu aktivitelerin bazıları programın gündüz saatlerinde yer alır bazıları ise gece
saatlerinde yer alır. Bazı aktiviteler ise hem gündüz hem de akşam saatlerinde kullanılabilir.

Resim 2. 4: Aktiviteler, iç mekan ve dış mekan olarak ayrılır

Programı hazırlayacak olan animatör aktivite seçimi yaparken bir çok noktaya dikkat
etmelidir:

 İşletmenin beklentileri
 İşletmenin özellikleri
 Çocukların gelişim özellikleri
 Çocukların ilgi ve istekleri
 Kültürel farklılıklar
 Eğlendirici, öğretici olması
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2.2. Program Çizelgesini Oluşturma

Program çizelgesi için aktiviteler belirlendikten sonra sıra çizelgenin oluşturulup
gerekli bilgilerin içine yerleştirilmesine gelmiştir. Program çizelgesi yapmakla ilgili işlem
basamaklarını özetleyecek olursak;

 Süreyi belirlemek
 Zaman dilimlerini belirlemek
 Mekânları belirlemek
 Aktiviteleri seçmek
 Çizelgeyi oluşturmak
 Aktiviteleri dengeli bir şekilde çizelgeye yerleştirmek

Seçilen aktiviteler program çizelgesine dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Buradaki
denge iki farklı yönden düşünülmelidir. Birincisi hareketli ve sakin aktiviteler arasında bir
denge sağlanmalıdır. Günün ilk saatlerinde daha sakin aktiviteler tercih edilir. Daha sonra bir
hareketli bir sakin aktivite yerleştirilerek çocukların çok yorulmadan aktivitelere katılımları
sağlanır. Aktiviteleri dengelemede ikinci nokta ise iç mekânda ve dış mekânda uygulanacak
aktivitelere yer verilmesidir. Çocuklar sürekli kapalı mekânlarda olmaktan sıkılırlar. Dış
mekanlar hem daha geniş hem de açık hava olması nedeniyle çocukların daha çok ilgisini
çeker.

Aşağıda farklı paket programlardan örnekler verilmiştir. Sizler de sınıfınızda
konaklama işletmeleri ve özel organizasyonlar için farklı yaş grupları ve sürelerde program
çizelgelerini inceleyerek kendi programlarınızı hazırlamaya çalışınız.

Resim 2. 5: Aktiviteler, çocukları sıkmayacak şekilde dengelenmelidir
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PAZARTESİ

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Kahvaltı ve tanışma
11:00 Dart oyunu, kulüp dansının öğretilmesi
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Kâğıt işleri (köpek, kedi, civciv ve ördek yapımı)
15.30 Havuz oyunu (kaşık toplama)
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi

SALI

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Jimnastik ve sahilde koşu
11:00 Denizden taş toplama
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Toplanan taşların boyanması
15.30 Havuz oyunu (renkli taşların havuzdan toplanması)
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi

ÇARŞAMBA

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Jimnastik
11:00 Serbest oyun saati
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Boyama, baskı (patates ve ip baskısı)
15.30 Yüz boyama
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi
PERŞEMBE

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Jimnastik
11:00 Spor aktiviteleri (mini basketbol, voleybol)
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Çiçek yapımı (renkli kalemler, pastel boya ve renkli kâğıtlar ile )
15.30 Havuz oyunu (havlu ve kovalarla )
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi



20

CUMA

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Sohbet (hobilerimiz ve fobilerimiz)
11:00 Havuz başında mini kokteyl
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Film saati (animasyon filmleri )
15.30 Serbest oyun saati (oyun odasında ve bilgisayarda), mini büfe
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi

CUMARTESİ

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Jimnastik
/ 10:15 -
12:30

Hayvanat bahçesini ziyaret

11:00 Sahilde yüzme ve kum oyunları (ücretli, alternatif doğa gezisi)
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Boya işleri (sulu, pastel ve kuru boya)
15.30 Yaş pasta saati
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi

PAZAR

SAATLER AKTİVİTELER

10:00 Çocukların toplanması
10:15 Jimnastik, çevre gezisi
11:00 Kukla oyunu saati
12:00 Kulüp dansı ve kapanış
……… ÖĞLE ARASI
14:30 Oyun saati (bahçe oyunları)
15.30 Havuz oyunları ve ayrılacak olan çocuklarla vedalaşma
17:00 Kapanış, çocukların ailelere teslimi

8 -12 Yaş Midi Clup
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Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

9.30 Açılış-
Toplanma

Açılış-
Toplanma

Açılış-
Toplan
ma

Açılış-
Toplanma

Açılış-
Toplanma

Açılış-
Toplanm
a

Açılış-
Toplanma

10.00 Futbol Basketbol Futbol Basketbol Futbol Basketbo
l

Futbol

11.00 Deniz
oyunları

Deniz
oyunları

Deniz
oyunları

Deniz
oyunları

Deniz
oyunları

Deniz
oyunları

Deniz
oyunları

12.30 Öğle
yemeği

Öğle
yemeği

Öğle
yemeği

Öğle
yemeği

Öğle
yemeği

Öğle
yemeği

Öğle
yemeği

14.00 Okçuluk Dart Okçuluk Boccia Okçuluk Dart Okçuluk
15.00 Havuz

oyunları
Havuz
oyunları

Havuz
oyunları

Havuz
oyunları

Havuz
oyunları

Havuz
oyunları

Havuz
oyunları

16.00 İmkansız
görevler

Olimpik
su oyunlar

Bilardo
turnuvası

Futbol
turnuvası

Masa tenisi
turnuvası

Plaj
voleybolu

Basketbol
turnuvası

17.00 Masa
oyunları

Serbest
aktiviteler

Masa
oyunları

Serbest
aktiviteler

Masa
oyunları

Serbest
aktiviteler

Masa
oyunları

19.00 Akşam
yemeği

Akşam
yemeği

Akşam
yemeği

Akşam
yemeği

Akşam
yemeği

Akşam
yemeği

Akşam
yemeği

21.00 Disko Sinema
gecesi

Disko Play
station
turnuvası

Disko Canavar
avı

Veda
partisi

Resim 2. 6: Programda yer alacak aktiviteler yaş gruplarına göre seçilir
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
Beş yıldızlı bir tatil köyünün çocuk kulübünde kullanılmak üzere bir haftalık 4-6 ve 7-

12 yaş grubu çocuklarına uygun iki ayrı paket program hazırlayınız. Programda yer alan
aktivitelerin planlarını da çalışmanıza ekleyerek bir sunu dosyası oluşturunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Zaman dilimlerini belirleyiniz,

 Aktivitelerin uygulanabileceği
mekânları belirleyiniz,

 Çocukların yaş gruplarına uygun
aktiviteleri seçiniz,

 Süre ve zaman dilimlerine göre
program çizelgenizi oluşturunuz,

 Aktiviteleri dengeli bir şekilde
çizelgeye yerleştiriniz,

 Çizelgenizde yer alan aktivitelerin
planlarını hazırlayınız.

 Çalışmalarınızı düzenli bir sunu
dosyası haline getiriniz.

 İşletme özelliklerine dikkat ediniz.

 Tüm ayrıntıları dikkatle gözden geçiriniz.

 Çocukların yaşlara göre gelişim özelliklerini
gözden geçiriniz.

 Yaratıcı olunuz.

 Farklı aktivite türlerini araştırınız.

 İlgili meslek elemanları ile görüşüp
fikirlerini alınız.

 Çalışmanızın her aşamasında yaptıklarınızı
gözden geçiriniz.

 Disiplinli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre Uygulama Faaliyeti - 2’de yaptığınız
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun
olanını kutucuğa işaretleyiniz.

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır
1 Zaman dilimlerini çocuklara uyun olarak

belirlediniz mi?

2 Aktivitelerin uygulanabileceği mekânları
belirlediniz mi?

3 Çocukların yaş gruplarına uygun aktiviteleri
seçtiniz mi?

4 Süre ve zaman dilimlerine göre program
çizelgenizi oluşturdunuz mu?

5 Aktiviteleri dengeli bir şekilde çizelgeye
yerleştirdiniz mi?

6 Çizelgenizde yer alan aktivitelerin planlarını
hazırladınız mı?

7 Çalışmalarınızı düzenli bir sunu dosyası haline
getirdiniz mi?

İşaretleme sonucunda “Hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz
konuların tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen ifadelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

1. Planlama genel olarak yaş grubunu belirleme, …………. belirleme, …………………
belirleme aşamalarında gerçekleştirilir.

2. Paket programlar hazırlanırken öncelikle hangi ……… ……………. için hazırlanacağı
bilinmelidir.

3. Çocuk kulübünün hangi yaşlardaki çocuklara hizmet vereceği belirlendikten sonra
ortak ve benzer …………. ………………….. göre belirli yaş aralıkları gruplandırılır.

4. Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilecek çocuk kulübü programlarının süresini
belirlemede, çocukların ………………… ………………… etkendir.

5. Gün içinde çocuk kulübünün çalışma saatleri işletmenin hizmet anlayışına ve
çocukların ……….., ………………, ………………… gibi günlük yaşam akışına göre
ayarlanmalıdır.

6. Paket programlarda yer alan aktiviteler; ...... ………….. uygulanacak aktiviteler,
…………… uygulanacak aktiviteler, …….. aktiviteleri, özel gün aktiviteleri, temalı
aktiviteler gibi farklı aktivitelerden oluşur.

7. Programı hazırlayacak olan animatör aktivite seçimi yaparken birçok noktaya dikkat
etmelidir: işletmenin beklentileri ve özellikleri, ……………... ……………….
özellikleri, çocukların ……….. ve …………., kültürel farklılıklar, eğlendirici, öğretici
olması gibi.

8. Seçilen aktiviteler program çizelgesine …………… bir şekilde yerleştirilmelidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Özel organizasyon, konaklama işletmeleri gibi farklı işletmelerde, farklı amaçlarla

kullanılacak farklı türlerde ve farklı yaş grupları için paket program örnekleri hazırlayınız.

PERFORMANS TESTİ
Sıra Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Paket program türlerini belirlediniz mi?
2 Özel organizasyon için paket program hazırladınız mı?
3 Konaklama işletmesi için paket program hazırladınız mı?
4 Farklı sürelerde programlar hazırladınız mı?
5 Farklı yaş grupları için program hazırladınız mı?
6 Yaş gruplarına uygun aktiviteler belirlediniz mi?
7 Programın amacına uygun aktiviteler belirlediniz mi?

8
Aktiviteleri program çizelgesine dengeli bir şekilde yerleştirdiniz
mi?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1

Soru
Numarası

Yanıtlar

1 Aktiviteleri, süreleri
2 Paket program
3 Yaşına, amacına
4 Uyum sağlamaları
5 Kalış sürelerine, yaş

gruplarına
6 Gelişim özellikleri,

ilgileri
7 a. işletmenin fiziki

koşulları b.
çalışma saatleri
c.uygulayacak personel

8 Denge

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

Soru
Numarası

Yanıtlar

1 Süre, aktiviteleri
2 Yaş grupları
3 Gelişim özelliklerine
4 Konaklama sürelerine
5 Uyku, yemek, dinlenme
6 İç mekânda, bahçede, su

7
Gelişim özellikleri, ilgi-
istekleri

8 Dengeli

CEVAP ANAHTARLARI
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