MERAKLI MİNİKLER EKİM AYI EĞİTİM BÜLTENİ
01.10.2018

02.10.2018

03.10.2018

Sohbet: Hafta sonu neler
yaptık? Sohbet ediyoruz.
Oyun:’ Kırmızı renkli daire’ oyunu
oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
Müzik:’ Daire’ adlı şarkıyı
söylüyoruz.
Türkçe: ‘Şirin çocuk’ adlı parmak
oyunu oynuyoruz.
İngilizce: Sayılar şarkısı
Kavram: ‘Kırmızı’ renk ile ‘daire’
Sanat: Renkli kalemlerimiz ile
daireler çiziyoruz.
Hikâye: ‘ Tilkinin kurnazlığı’ adlı
Hikâyeyi okuyoruz.

Sohbet: ‘Daire nedir?
Kollarımızla daireler yapıyoruz.
Daireye benzeyen oyuncaklar
hakkında sohbet ediyoruz.
-İlgi merkezinde oyun
-Lego
Puzzle yapıyoruz.
Kavram: ‘Mutlu çocuk’ kitap
çalışması yapıyoruz.
Sanat: Kırmızı parmak boyası
ile resim yapıyoruz.
Müzik: ‘Renkli elbiselerim’ adlı
şarkısını söylüyoruz.
Oyun: Evden getirdiğimiz
kırmızı oyuncaklar ile
oynuyoruz.
Hikâye: Pek şekerin arkadaş
seçimi

08.10.2018

09.10.2018

10.10.2018

Sohbet:. Gece gündüz hakkında
sohbet ediyoruz
Kavram: ‘Aynalı duygularım’ adlı
kitap çalışması yapıyoruz.
Türkçe: ‘Çal kapıyı’ adlı
tekerlemeyi söylüyoruz.
Oyun: Bu neyin sesi? Çeşitli
sesler dinletilerek istenir.(kedi,
köpek vb.)
Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle
Sanat: ‘Vücut’ resmini
boyuyoruz.
İngilizce: Sayılar şarkısı cd den
izliyoruz
Hikâye: Tırtılla tanıştım

Sohbet: Tren nasıl ses çıkarır?
Kavram: Aynı olanları
eşleştiriyoruz.
Türkçe:’ Eteğimin pilisi’ adlı
tekerlemeyi söylüyoruz.
Oyun:’ Saklambaç’ oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle oynuyoruz.
Müzik: ‘Vücudumuz’ adlı şarkıyı
öğreniyoruz.
Sanat: Renkli kartonlara kalem
boya çalışması yapıyoruz.
Hikâye: Şemsi ve Ali Baba
çarşıda.

Sohbet: ’En sevdiğin meyve’ ile
ilgili sohbet ediyoruz.
Türkçe: ‘Kelebek’ adlı parmak
oyununu oynuyoruz.
Sanat: Kelebek resmini boyuyoruz.
Oyun: ‘Çuf çuf tren’ oyunu
oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle oynuyoruz.
Müzik: Dans ediyoruz tef
çalıyoruz.
Hikâye: Komşu teyzenin kedileri

Sohbet: ‘Paylaşmak’ hakkında
sohbet ediyoruz.
Müzik: Sabah dansı yapıyoruz.
-‘Duygularımız’ adlı şarkıyı
söylüyoruz.
Oyun: ’Duygularım küpü’ oyunu
oynuyoruz.
-İlgi merkezinde oyun
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Sanat: Buluttan düşen yağmur
damlalarını yapıyoruz.
Hikâye: Dede için bir dede

04.10.2018
Sohbet: Bugün mutlu musun?
Mutsuz musun? Sohbet ediyoruz.
Müzik: Müzik eşliğinde dans
ediyoruz.
Sanat: Son bahar resmini
boyuyoruz.
Oyun: Eşleştirme oyunu oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Türkçe: ‘Şirin çocuk’ adlı parmak
oyununu oynuyoruz.
Hikâye: Ya sen ne yapacaksın?

11.10.2018
Sohbet: ’Ellerimizi neden
yıkamalıyız? ’ hakkında sohbet
ediyoruz.
Türkçe: Bir top iki top parmak
oyunu oynuyoruz.
Müzik: ‘Uçurtma’ şarkısını
söylüyoruz.
Oyun: Kâğıttan uçurtmalarımızı
uçuruyoruz
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Sanat: İstediğimiz boya ile resim
yapıyoruz.
Hikâye: Zeynep’in oyuncakları

05.10.2018
Sohbet: Maymunlar nasıl hareketler
yaparlar haydi maymun dansı
yapalım
Kavram:’ Çocuğun saçlarını
yapıyoruz’ Kitap çalışması.
Müzik:’ Maymun maymun nerede’
adlı şarkıyı söylüyoruz.
-Kas geliştirici oyun
-Lego
-Puzzle yapıyoruz
Sanat: Serbest pastel boya
çalışması yapıyoruz.
Türkçe: ’Okula başladım’ adlı
parmak oyununu oynuyoruz.
Oyun: Hangi hayvan oyunu
oynuyoruz
Hikâye: Ursula’nın ayısı

12.10.2018
Sohbet: ‘5 duyu organımız’
hakkında sohbet ediyoruz.
Kavram: Kitap çalışması ‘dil resmini
tamamlıyoruz’.
Drama: Limonata yapıyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Sanat: Sulu boya çalışması
Müzik: Beş taş şarkısını söylüyoruz.
Hikâye: Arı maya

15.10.2018
Sohbet: Gözlerimiz hakkında
sohbet ediyoruz.
Kavram: Kitap çalışması ‘Göz ne
işe yarar?’
Müzik: ‘5 duyu organım’ adlı
şarkıyı söylüyoruz
Sanat: Daire şekline göz resmi
çiziyoruz.
Oyun: ‘Mısır Patlatma’ drama
yapıyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle oynuyoruz.
Hikâye: Pek Şeker ile Miskin
Böcek

22.10.2018
Sohbet: Sınıfımızdaki sarı ve
kırmızı oyuncaklar
Kavram: ‘Bora ile Lara’ kitap
çalışması
Oyun: ‘Top ol ve zıpla’ oyunu
oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz
Müzik: Köpek uçmak istemiş adlı
şarkıyı söylüyoruz.
Türkçe: ‘Şimdi benzerim’ adlı
parmak oyununu oynuyoruz
İngilizce: Sayılar şarkısını
dinliyoruz
Hikâye: Sevgi böcekleri

16.10.2018
Sohbet: Spor hareketleri
hakkında sohbet ediyoruz ve
sabah sporu yapıyoruz
Müzik:’ ‘3 küçük şişe’ adlı
şarkıyı söylüyoruz.
Sanat: Ellerimizi boyuyoruz.
Oyun: Hangi ayakkabı yok
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
İngilizce: Renkler
Hikâye: Sürpriz yumurtalar

17.10.2018
Sohbet: Hangi ağaç olmak
istersin?
Türkçe: ‘İşte burada gözüm’ adlı
parmak oyununu oynuyoruz.
Oyun: Torbadaki hangi oyuncak?
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz
Müzik: ‘Köpek uçmak istemiş’ adlı
şarkıyı söylüyoruz.
Sanat: Bardak kuklası yapıyoruz.
İngilizce: On the bus, bingo
şarkısı dinliyoruz
Hikâye: Pek Şekerin hatırası

18.10.2018
Sohbet: Gün içinde yapacağımız
etkinlikler hakkında sohbet
ediyoruz.
Müzik:’ Renkli oyuncaklarım’ adli
şarkıyı söylüyoruz.
Kavram: ‘Kırmızı renkli nesneleri
bul’ kitap çalışması
Türkçe: ‘Ağacın tepesindeki’ adlı
parmak oyununu oynuyoruz.
Sanat: Evcil hayvanlar resmini
boyuyoruz.
Oyun: Kaçan oyuncakları yakala
oyunu oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Hikâye: Uğur böceği

19.10.2018
Sohbet: Seni ne mutlu eder?
Kavram: Uzun-kısa çalışması
Oyun: Kutudan ne çıkacak? oyunu
oynuyoruz
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz
Türkçe: ‘Benim güzel tahtacım’ adlı
tekerleme söylüyoruz
Sanat: Kırmızı kalem ile elma resmi
boyuyoruz.
Hikâye: Kurbağa hanımın lokantası

23.10.2018

24.10.2018

25.10.2018

26.10.2018

Sohbet: Hayvan taklitleri
yapıyoruz.
Türkçe: ‘Tavşan ile kaplumbağa’
adlı tekerlemeyi söylüyoruz.
Oyun: ‘Mutlu, üzgün’ oyunu
oynuyoruz
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Müzik: Dans ediyoruz
Sanat: Hamur ile oynuyoruz.
Hikâye: Çiloş’un Uçuçları

Sohbet: Oyun merkezleri hakkında
sohbet edilir.
Kavram: Kaban’ı boyuyoruz kitap
çalışması.
Türkçe: ‘Çarşıya gittim’ parmak
oyunu oynuyoruz.
Oyun: Mandalları toplama oyunu
oynuyoruz
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz.
Sanat: Artık materyallerle elbise
yapıyoruz.
Hikâye: Minik zebra

Sohbet: Kulak ne işe yarar? sohbet
ediyoruz
Kavram: Kulağımızı boyuyoruz kitap
çalışması
Müzik: Duyu organlarımız adlı
şarkıyı söylüyoruz.
Sanat: Sulu boya çalışması ile kulak
resmi boyuyoruz.
Oyun: Kaç kaç oyunu oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz
Hikâye: Pek Şeker hasta oldu

Sohbet:29 Ekim hakkında sohbet
ediyoruz.
Türkçe: Öğrendiğimiz tekerleme
parmak oyunları şarkıların tekrarı
Sanat: El izlerimiz ile Türk bayrağı
yapıyoruz.
Müzik: Ritim çalışması
Oyun: Asker yürüyüşü yapıyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
-Puzzle yapıyoruz
Hikâye: Küçük ayının küçük dostu

29.10.2018

30.10.2018

31.10.2018

Sohbet: Burnumuz ne işe yarar?
Sohbet ediyoruz
Oyun:’ Haydi sen bul’ oyunu
oynuyoruz.
-Kas geliştirici çalışmalar
-Lego
Müzik: Hop hop hopladı adlı şarkıyı
söylüyoruz.
Sanat: Burun resmi boyuyoruz
Türkçe:’ Burun ağladı’ adlı parmak
oyunu oynuyoruz.
Kavram: ‘Buruna ulaşalım’ kitap
çalışması
Hikâye: Arkadaşım Bobo

Sohbet: Kukla Sinsin ile sohbet
ediyoruz.
-İlgi merkezinde oyun
-Lego
Puzzle yapıyoruz.
Kavram: Kitaptaki hayvanlara dokun ve
hisset kitap çalışması
Türkçe:’ Hissederim ben’ adlı
tekerlemeyi söylüyoruz.
Müzik: İncecik kanadım var şarkısını
söylüyoruz
Oyun: İğne balon oyunu oynuyoruz.
Hikâye: Ormanları koruyalım

OKULUMDAN HABER VAR!
Sevgili Ailem,
Okulum sizleri her ay neler yapacaklarımızla ilgili bilgilendirmek için bu haber mektuplarını gönderecek. Böylece sizler de benim okulda neler öğrendiğimi yakından takip
edebileceksiniz. Söylediğim şarkıları, parmak oyunlarını, şiirleri, bilmeceleri, tekerlemeleri sizlerle tekrar etmekten, oyunları birlikte oynamaktan mutluluk duyacağım.
Sizi çok seven çocuğunuz…
EKİM AYINDA ÖĞRENECEKLERİMİZ
PARMAK OYUNLARI
PARMAK OYUNLARI
Okulum
Parmaklar
Ailem
Okula başladığım gün çok üzgündüm,
Bir parmak,
Anne parmak, anne parmak,
Şirin Çocuk
çünkü annemi özlemiştim. (Üzgün ifadesi
İki parmak,
(Başparmak gösterilerek hareket
Şirin çocuk, mutlu çocuk,
yapılır.)
İşte oldu üç parmak,
ettirilir.)
(Gülümseyerek mutlu taklidi
Öğretmenimi görünce onu çok sevdim.
Şimdi kelebek,
Neredesin? Buradayım, buradayım, bu
yapılır.)
Mutlu oldum. (Gülümsenir.)
Çok parlak.
- ra - da - yım.
Gel çabuk, gel çabuk. (Bir elle gel Sınıfa girince çok oyuncak olduğunu
Baba parmak, baba parmak, (İşaret
diye çağırılır.)
görünce şaşırdım. (Şaşkın bakılır.)
Duyu organlarım
parmak gösterilerek hareket ettirilir.)
Eğlenelim, oynayalım. (Eller
Aaaa! Ne kadar çok oyuncak, var dedim.
İşte burada gözüm. (İşaret parmağı ile göz
Neredesin? Buradayım, buradayım, bu
havaya kaldırarak dans edilir.)
(El ağza götürülür, şaşkın bakılır.)
gösterilir.)
- ra - da – yım.
Hep çocuk, hep çocuk. (Eller
Arkadaşım oyuncağını benimle
Her yeri görürüm. (Görme taklidi yapılır.)
Kardeş parmak, kardeş parmak (Orta
birbirine vurulur.)
paylaşmayınca sinirlendim. (Kızgın
İşte burada dilim. (İşaret parmağı ile dil
parmak gösterilerek hareket ettirilir.)
Duyular
bakılır.)
gösterilir.)
Neredesin? Buradayım, buradayım, bu
Çal kapıyı. (Kapı çalma
Okula öyle alıştım ki eve gitme zamanı
Her şeyi tadarım. (Lezzetli taklidi yapılır.)
– ra - da – yım.
öykülenmesi yapılır.)
gelsin istemedim. (İki elin parmak uçları
İşte burada kulağım. (İşaret parmağı ile kulak
Bak pencereden. (Gözlerinin önü
birleştirilir, çatı yapılır.)
gösterilir.)
Şapka
parmaklar ile gözlük gibi
Okulda çok mutluyum, eve gitsem de
Her şeyi duyarım. (Ses duyar taklidi yapılır.)
Çarşıya gittim. (Yürüme hareketi
birleştirilir.)
yarın yine gelirim. (Gülümsenir.)
İşte burada derim. (İşaret parmağı ile ten
yapılır.)
Çevir mandalı. (Burun bükülür.)
gösterilir.)
Şapka beğendim. (Beğenme hareket
Gir içeriye. (İşaret parmağı ile
Her şeyi hissederim. (Tene dokunma taklidi
yapılır.)
ağız içi işaret edilir.)
yapılır.)
Başıma geçirdim. (Şapka takma
Al bir sandalye. (Kulağının biri
hareketi yapılır.)
tutulur ve çekilir.)
Çok büyük oldu. (Eller baş hizasında iki
Otur şuraya. (Diğer kulak
yana açılır.)
çekilir.)
Önümü göremedim. (Gözler
Nasılsın bugün? (Çene tutularak
kırpıştırılarak öne doğru bakılır.)
çekilir.)
Uff, puff! (Eller açılır ve yüz mimikleri
yapılır.)
Şapkaların yüzünden
Yuvarlandım düştüm. (Kollar makara
şeklinde sarılır veya yuvarlanıp düşme
hareketi yapılır.)

Daire
Daire daire daire
Buldum seni güneşte.
Daire daire daire,
Buldum seni saatte.
Daire daire daire,
Buldum seni erikte.
Renkli Elbiselerim
Hep yeşildir elbiselerim lay,
Bu rengi ben pek çok severim.
İlkbaharı cicim,
Çok sevdiğim için
Hep yeşildir elbiselerim.
Hep kırmızıdır elbiselerim lay,
Bu rengi ben pek çok severim.
Yaz babayı cicim,
Çok sevdiğim için
Hep kırmızıdır elbiselerim.
Hep sarıdır elbiselerim lay,
Bu rengi ben pek çok severim.
Sonbaharı cicim,
Çok sevdiğim için
Hep sarıdır elbiselerim.
Hep beyazdır elbiselerim lay,
Bu rengi ben pek çok severim.
Kış babayı cicim,
Çok sevdiğim için
Duygularımız
Bazen sevinçli,
Bazen öfkeli,
Bazen de şaşkın oluruz.
Bazen korkarız,
Bazen ağlarız,
Bazen kahkaha atarız.
İnsan olmak böyle bir şey.
Duygularımız bazen her şey.
Onları anlatabiliriz, onları
paylaşabiliriz.
Belki o zaman kolay olur her şey.

ŞARKILAR
Beş Duyu Organımız
Mutluysan
Beş duyu organımız var.
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
Birincisi her şeyi tadar: Dil
alkışla. (Şak şak!)
Beş duyu organımız var.
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
İkincisi her yere bakar: GÖZ
alkışla. (Şak şak!)
Beş duyu organımız var.
Eğer sen de mutluysan ve bunu
Üçüncüsü sesleri duyar: KULAK
biliyorsan ve bunu gerçekten göstermek
Beş duyu organımız var.
istiyorsan
Dördüncüsü etrafı koklar: BURUN
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
Beş duyu organımız var.
alkışla. (Şak şak!)
Beşincisi dokunup anlar: DERİ
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
Vücudumuz
ayağını vur. (Vur vur!)
İki elim, iki kolum bacaklarım var.
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
Her insanda bir burun bir de ağız var.
ayağını vur. (Vur vur!)
Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam.
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak.
ve bunu gerçekten göstermek istiyorsan
Hey!
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
İki kulak, iki yanak bir de başım var.
ayağını vur. (Vur vur!)
Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam.
Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan
Olur mu hiç üç dudak? Dön de aynaya bak.
yaşasın diye bağır! (Yaşasın!)
Hey!
Eğer sen de mutluysan ve bunu
Üç Küçük Şişe
biliyorsan yaşasın diye bağır! (Yaşasın!)
Üç küçük şişe sallanıyor.
Eğer sen de utluysan ve bunu biliyorsan ve
İçlerinden biri pat, düştü yere.
bunu gerçekten göstermek istiyorsan
İki küçük şişe sallanıyor.
Eğer sen de mutluysan ve bunu
İçlerinden biri pat, düştü yere.
biliyorsan yaşasın diye bağır! (Yaşasın!)
Bir küçük şişe sallanıyor.
Eğer sen de mutluysan ve bunu
İçlerinden biri pat, düştü yere.
biliyorsan üçünü yap. ( Şak şak! Vur
Kalmadı şişe düşe düşe.
vur! Yaşasın!)
Renkli Oyuncaklarım
Eğer sen de mutluysan ve bunu
Renkli renkli
biliyorsan üçünü yap. (Şak şak! Vur
Renkli elbiselerim,
vur! Yaşasın!)
Kırmızıyı severim.
Eğer sen de mutluysan ve bunu
Sarıyı da giyerim.
biliyorsan ve bunu gerçekten göstermek
Renkli renkli
istiyorsan
Renkli oyuncaklarım,
Eğer sen de mutluysan ve bunu
Hepsi ile oynarım.
biliyorsan üçünü yap. (Şak şak! Vur
vur! Yaşasın!)

Pinokyo
Benim güzel tahtacım,
Senden kukla yapacağım.
Testereyle keseceğim.
Gırç gırç gırç gırç, diye.
Çivilerle çakacağım.
Tak tak tak tak, diye.
Çıplak olmaz, giydirelim.
Bir elbise diktirelim.
Bir pantolon bir de şapka,
İşte oldun bir kukla.
Pin pin Pinokyo, ismi de olsun Pinokyo
Duyu Organlarım
Onunla günaydın derim,
Konuşur ve şarkı söylerim.
Seni onlarla duyabilir,
Dersimi onlarla dinlerim.
Suyun sıcaklığını
Onunla hissederim.
Annemin kokusunu hissederim.
Çiçeği onunla koklarım.
Sana onlarla bakar,
Her şeyi onlarla görürüm.
Seni duyar gözlerim,
Günaydın der dilim,
Sesini duyar kulağım,
Selam verir ellerim.

PARMAK OYUNLARI
Sincap
Ağacın tepesinde (Okey işareti
yapılarak el yukarı doğru hareket
ettirilir.)
Vardır bir sincap,
Ceviz kırar. (İki el yumruk yapılıp
altlı üstlü birbirine vurulur.)
Yemek yapar. (Yemek karıştırma
taklidi yapılır.)
Her gün göremem ki (Eller iki yana
açılır.)
Saklar onu anne yaprak. (Eller sol
tarafa doğru alkışlanır.)
Saklar onu baba yaprak. (Eller sol
tarafa doğru alkışlanır.)

Nesi Var?
Bir elin nesi var? (Ellerden biri parmaklar
aşağıda kalacak şekilde sallanır.)
İki elin sesi var. (Eller çırpılır.)
Atatürk bize ne dedi? (Sağ elin işaret
parmağı şakağa götürülür.)
Güçlü olun, dedi. (İki elin parmakları
birbirine geçirilir.)
Karınca gibi çalışın, (Parmaklar yürütülür.)
Birbirinizi sevin, dedi. (İki el parmak kapalı
biçimde göğüs hizasında birbirine
yapıştırılır.)

TEKERLEMELER
Tekerleme
Simide benzerim,
Bozuk para gibiyim.
Dairedir benim adım,
Köşesi olmayan,
Kenarları olan bir şekilim
Burun
Yüzünüzün ortasındayım,
Kokuların farkındayım.
Ama nezle olunca
Hiç durmadan ağlarım.
Tekerleme
Hissederim Ben
Kedinin yumuşaklığını,
Suyun sıcaklığını,
Derim ile hissederim ben.

EYLÜL AYINDAN KARELER

