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ÖZEL UYANIŞ ANAOKULU
EYLÜL AYI EĞİTİM PROGRAMI

OKULUM
Hayata ilk adım attığımız yer olan okulumuzu tanıyoruz. Okulumuzun bölümleri, çalışanları, kullandığımız
araç ve gereçler, onların ne işe yaradıkları bunların hepsini öğreneceğiz…
OKULUMUZUN BÖLÜMLERİ
Sınıflarımız
Oyun Alanlarımız
Bahçemiz
Mutfağımız
Temizlik Alanlarımız

BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ?
Sıcak-soğuk
Uzun-kısa

1-10 arası ritmik sayma

İçinde-dışında

Rakam ve obje eşleştirme.
RENKLER
Kırmızı –Sarı
ŞEKİLLER:
Daire

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
BİLMECELER
Kutu kutu odalar
İçinde ne güzel
Oyuncaklar kitaplar
Oyun oynar
Şarkı söylerler
Öğretmenle çocuklar (OKUL)
Hem arkadaştır
Tatlıdır sesi
Hem anne babadır
İçimizde en bilgilisi
(ÖĞRETMEN)

Ağaç değil yaprağı var
Güneş değil
Işık saçar
(KİTAP)
Yaz derim yazar
Çiz derim çizer
Resim yapmayı
Çok çok sever
(KALEM)
TEKERLEMELER
1 , gelde cebime gir
2 , nerde çorabımın teki
3 , bu okuldan ayrılması güç
4 , gelde üzerimi ört
5 , oynayalım kardeş kardeş
6 , nerde kaldı kahvaltı
7 , yemeğimi kimler yedi
8 , bu okulda kimler ikiz
9 , alsana kocaman topuz
10 , gelde başıma kon
*Kırmızı , tanımıyorum o kızı
sarı , senin dişlerin darı
mavi , yaramazlığın kafi
yeşil , bu terlik benim değil
*Pazar Pazarpaz gelir
Pazartesi tez gelir
Salı sallanır
Çarşamba çullanır
Perşembe halim
Cuma canım
Cumartesi balım
*Üşüdüm üşüdüm
daldan elma düşürdüm
elmamı yediler
bana cüce dediler
cücelikten çıktım
beyoğluna gittim
beyoğlu hasta
çorbası tasta

*Nuri attı iki taş
bir cam kırdı birde baş
nerede kaldı terbiye
doğru söyle arkadaş
yaramazı tutarlar
merdivenden atarlar
tıngır mıngır giderken
arkasından bakarlar

*Babam yoğurt getirdi
pisi yedi bitirdi
pisi seni tutarım
bıyığını yolarım
ŞİİRLER
ÇANTA
Bütün hazinelerim
Çantamda gizli
Kitaplarım defterlerim
Yedi renkli kalemlerim
Küçük oyuncakların hepsi
Hepsi çantamda gizli
GÜNAYDIN
Sabahları söylenen
Bir sözcük
Bir dilek
‘günümüz iyi geçsin’ demek.
PARMAK OYUNLARI
GİDİYORUM GİDİYORUM.
Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor /2 ( Gitme yürüme hareketi )
Birde baktım ki ayakkabımın bağı çözülmüş ( Biraz şaşkın bir şekilde aykkabıya doğru bakılır Ben hiç durur
muyum? /2 ( Kendisini işaret eder )
Bağlayıverdim, bağlayıverdim, bağlayıverdim, bağlayıverdim. /2 ( Eğilerek ayakkabıyı bağlama hareketi
yapılır )
Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor /2
Bir de baktım ki ayakkabımın üstü kirlenmiş
Ben hiç durur muyum? /2
Sili siliverdim, siliverdim, sili siliverdim, siliverdim /2 ( Eğilerek silme hareketi yapılır )
Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor /2
Bir de baktım ki herkes susmuş ( Bakarak susma işareti yapılır )
Ben hiç durur muyum? /2
Susuverdim, susuverdim, susuverdim, susuverdim. /2 ( İşaret parmağı ile susma hareketi yapılır )
AĞACIM
Ben bir ağacım, (kollar başın üstünde,yukarıda birleştirilir)
İşte dallarım, (kollar yanlara uzatılır)
Uçlarında yapraklarım. (parmaklar hareket ettirilir)
Rüzgarda sallanırım. (kollar yana açıkken,vücut yanlara sallanır)
Kuşları korur,yuva olurum, (iki kol önde yuvarlak birleştilir)
İlk baharda çiçek açar, (avuç içleri yukarı gelecek şekilde açılır)
Her yeri kokuturum. (derin nefes alınır)

Uzun insanlar,kısa insanlar (El ile uzun-kısa yapılır)
Mutlu insanlar,mutsuz insanlar (Yüz mimikleri ile ifade edilir)

Şişman insanlar, zayıf insanlar.(Vücut dili kullanılarak şişman ve zayıf öykünmeleri yapılır)
Hızlı gidenler,yavaş gidenler (Parmaklarla gösterilir)
Tembel insanlar,çalışkan insanlar (Beden hareketleri ile canlandırılır.)
MÜZİK ETKİNLİĞİ

SABAH
Kalk artık sabah oldu
Her taraf sesle doldu
Güneş doğdu ufuk aştı
Okul vakti yaklaştı
Sütçü köşeyi döndü
Bütün ışıklar söndü
Uykununda tadı kaçtı
Okul vakti yaklaştı.
Sürü gitti ovaya
Kuşlar uçtu havaya
Uykununda zevki kaçtı
Okul vakti yaklaştı.
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim Canım benim canım benim
Seni ben pek Çok pek çok severim
Sen bir ana Sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut öğret Ve nihayet
Yurda yarar Bir insan et.
OYUNA BAŞLARKEN
Halka olalım
Halka olalım

Birbirimize saygı duyalım
Halka olalım
Halka olalım
Birbirimizle kardeş olalım.
BİR GÜN OKULA GİDERKEN
Bir gün okula giderken her şeye dikkat ederken
Önce bir ihtiyarcık yürüdü yavaşcacık
Hım hımhımhımhımhımhımhımhım
Bir gün okula giderken her şeye dikkat ederken
Yolda süslü bir bayan yürüdü adım adım
Trala la trala la trala la trala la
Bir gün okula giderken her şeye dikkat ederken
Bir kız topla atladı topu düştü patladı
Pat pat pat pat pat pat pat pat
Bir gün okula giderken her şeye dikkat ederken
Bir asker sert bakarak geçti selam çakarak
Rap raprapraprapraprap
Bir gün okula giderken her şeye dikkat ederken
Borozanlı atlılar tozu dumana kattılar
Düt dürü dütdüt dürü dütdüt dürü düt.
OKUL YOLU
Okul yolu düz gider
Çocuklar bayram eder
Öğretmenler olmasa
Emekler boşa gider.
Okul yolu taş olur
Tembel tembel gezme hiç

İki gözün yaş olur.
Aylar günler tez geçer
Vaktinde erken biçer
Cahil kalsan kim bakar
Okursan sözün geçer.
OYUNLAR
KEDİ FAREYİ BUL: Çocuklar arasından bir kedi seçilir, yüzü duvara döndürülür. Oyunculardan biri de fare olur.
( kedi, kimin fare olduğunu bilmemelidir) öğretmen kediyi yanına çağırır: ‘ Arkadaşlarından biri fare olmuş
saklanıyor. Sen ona yaklaşınca herkes kedi gibi miyavlayacak. Ondan uzaklaşırsan kimse ses çıkarmayacak.
Bakalım fareyi bulabilecekmisin? der. Bulursa arkadaşlarından birini kedi seçme hakkını kazanır.
KÜREKÇİ MÜZİKLİ OYUN: Çocuklar ayaklarını uzatarak yere otururlar. Çocuğun gövdesi kayık, kolları kürek
olur. Kürek çekme hareketleri ile şu müzikli tekerlemeyi söylerler.
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Evde benim etim var
Bir yaramaz kedim var
Kedim eti yerse
Annem beni öperse.
SANAT ETKİNLİKLERİ








Grup çalışmalarımız
Boyama teknikleri
Yoğurma maddeleri
Kağıt kesme- yapıştırma
Kağıt yırtma- yapıştırma
 Kağıt katlama
 Kağıt yuvarlama
Artık materyal çalışması
 Makas çalışması.

