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KONUDA VERİLMEK İSTENEN TEMEL ÖĞRETİLER  

Ø Arkadaşlarımıza karşı nezaket kuralları çerçevesinde davranışlar geliştireceğiz.  

Ø Kaynaklarımızın farkına varacağız.  

Ø Neden tasarruf etmeliyiz sorusuna yanıtlar arayacağız.  

Ø İlk önce su ve yemek olmak üzere sahip olduğumuz her şeyi tasarruflu 
kullanmayı öğreneceğiz.  

Ø Gazetecilik mesleğinin önemi, zorlukları ve güzelikleri... hakında bilgi sahibi  

olmaya çalışacağız. 

Ø  Osmanlı haftası (27 ocak) etkinlikleri kapsamında okul öncesine uygun olarak 
Osmanlı tarihi hakında bilği sahibi olmaya çalışacağız. 

Ø Arkadaşlarımızın ve başka insanların olaylar karşısında neler hisettiğini 
anlamaya çalışacağız.  

Psikomotor Alan:  

Ø .Motor kaslarını güçlendirmeye dayalı atlama, sıçrama, çömelme, yuvarlanma 
egzersizlerine devam edilecek.  

Ø Yere zikzaklı yerleştirilen yünlerin üzerinden zıplayarak geçme oyunu ,  

Ø El kaslarını güçlendirmeye yönelik yaratıcı hamur çalışmalarına devam edilecek.  

Ø Küçük motor kaslarının gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler yapılacak  

Ø Çeşitli büyüklükteki ve ağırlıktaki objelerin taşınması ve yerleştirilmesiyle ilgili 
oyunlar oynanacak. Bu oyunlara zaman kavramı eklenerek başlanılan işin 
zamanında bitirilmesinin önemi hissettirilecek.  

.  

Sosyal–Duygusal Alan:  

. Çocuk için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sosyal birey olmanın vazgeçilmezi 
olan akranlarıyla bir arada olmak uyum sağlamak, arkadaşlarıyla birlikte 
yaratıcılığını hayal gücünü geliştirmek, gruba uyum sağlamak gerektiğinde liderlik 
etmek, kuralları içsellleştirmek amaçlı oyunlara ve etkinliklere yer verilecek. Kendi 
olumlu ve olumsuz duygularını doğru bir dille aktararak, anlaşma ve işbirliği içinde 
problemleri çözebilme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.  

Dil Alanı:  

Çocukların, yaratıcılık ve hayal güçlerini açığa çıkarabildikleri kendi kurgularını oluşturup ve olay akışını düzenleyebilldikleri, düşünce 
ve hayal güçlerini kelimelere dökebilmelerine olanak sağlayan hikaye oluşturma ve tamamlama çalışmalarına hikaye kartlarının görsel 
çekiciliği kullanılarak yer verilecek. Artikülasyon ve dilin gramer yapısını destekleyen tekerleme, parmak oyunu ve seslendirme 
çalışmaları yapılacak.  

Bu ay okuyacağımız kitaplardan bazıları: İpeğin Rüyası, Orman Orkestrası, Evcil Hayvanlar, Ayşegül Çiftlikte, Sağım Solum Ebe Sobe, 
Penguen Düşünüyor, Karınca ve Ağustos Böceği, Tilki ile Aslan, Kış Pastası.  

KONULARIMIZ 
Tasarruf 

Gazetecilik Mesleğinin Tanıtılması 

Osmanlı Dönemi Tanıtılması 

Sayılar 

Şekiller 

DEĞERLERİMİZ : 

SAYGI  

PAYLAŞMA  

EMPATİ 

 

 

 

Çocuklar için yola çıktık. Çocukları önemsiyoruz. 



DENEYLERİMİZ 

Uzayda Hava Var Mıdır ?  

Statik Elektirik Deneyi  

Süt – Sabun Deneyi  

Gece-Gündüz Deneyi  

 

 

BİLİŞSEL ALAN 

Ø Renk şekil ve sayı kavramlarını somut olarak karşılıklarını öğrenme çalışmalarına devam edilecek.  

Ø Parça bütün ve neden sonuç ilişkisine yönelik etkinliler geçekleştireceğiz.  

Ø Geometrik şekillerle ilgili pekiştirmeler yapacağız ve yeni şekiller öğreneceğiz.  

Ø Yeni kavramlar öğreneceğiz.  

Ø Scamper düşünce ve beyin fırtınası teknikleri ile düşünme ve problem çözme becerilerimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz.  

 

RENKLER 

       Kırmızı 
       Mavi 
       Sarı 
       Turuncu 
       Kahverengi 

       Yeşil 

 

 

//// YAŞASIN DURU BAKIM EVİNDE ÇOK MUTLUYUM //// 

 

 

 



GEOMETRİK ŞEKİLLER 

 

Daire, üçgen, kare, dikdörtgen 

 

MİKTAR : Ağır,hafif     

YÖN MEKAN: Sağ-sol    

SAYILAR: Bir , iki, üç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZIT KAVRAMLAR 



 





ETKİNLİKLERİMİZDEN ÖRNEKLER 

 “Alış – Veriş” Alış- veriş yapalım, Yine acıktı midem, İşte benim listem, Abur cubur sevmem Paraları sayalım, Hiç zora 
gelmem İhtiyaç nedir bakıp, Gerekli olanı alalım.  

 

ŞARKILAR 

 BAY MİKROP BAY MİKROP Beni hasta edemezsin Yemeğimi böyle yiyorum Sütümü de böyle içiyorum Meyveleri sebzeleri 
bol bol yiyorum Ellerimi böyle yıkarım Saçımı da böyle tararım Dişlerimi fırçalarım erken yatarım. 

İNATÇI KEÇİLER Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi Hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah Hep huysuzluk 
inatçılık bu keçilerin suçu …….. Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim ………….. Küçük keçi demiş eğer verirsem 
öleceğim ………….. Tam Köprünün ortasında iki keçi toslaşmış…………….. İkisi de suya düşmüş onu görenler şaşmış……………….. 
Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur Hah hah hah ............. 

KIRMIZI BALIK 

 
Kırmızı balık gölde, 
Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. 
Balıkçı Hasan geldi, 
Oltasını atıyor, 

 
Kırmızı balık dinle; 
Sakın yemi yeme, 
Balıkçı seni tutacak, 
Sepetine atacak, 
Pazarlarda satacak. 

 
Kırmızı balık kaç,kaç.    
Kırmızı balık kaç,kaç. 

 

OYUNLARIMIZ  

Ø Halka oyunları  

Ø İpe değmeden geçme  

Ø Heykel olma oyunu  

Ø Sek sek atlama  

Ø Benim atım oyunu  

Ø Pastamda neler var? 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Traş köpügü, nişasta , irmik , kumaş parçaları gibi 
değişik materyallerle hayal gücünü, estetik duygusunu 
geliştirici, motor kaslardaki beceriyi arttıran 
çalışmalar yapılacaktı

 


