
 



İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

3 YAŞ 

Yaşam Paylaşım Okulları Osmaniye Şubesi olarak İngilizce Dersinde Kasım Ayında yaptıklarımız; 

Minigon 1 serisinin ilk hikaye kitabı olan Minigon and Colours (Minigon ve Renkler) çocuklara, 

birbirlerine karşı nazik ve yardımcı olmanın önemini öğretir. 

Hikayede,  Minigon adlı minik ejderha gördüğü hiçbir şeyin rengi olmamasının üzüntüsü içerisindedir. 

Hayvan arkadaşları, ellerindeki boyalarla Minigon’a yardım ederler. Hatta onun için bir gökkuşağı bile 

boyarlar, Minigon çok ama çok mutludur. 

Bu hikayede çocuklar bazı hayvanları, renkleri ve o hayvanların Minigon’a yardım etmek için boyadığı 

nesneleri (Çimen, ağaç, çit, ev, gökyüzü, araba) öğrendiler. Hello (Merhaba) ve Goodbye (Güle güle) 

şarkısını öğrenerek farklı oyun ve dramatizasyon aktiviteleriyle bu eğlenceli hikayeyi tamamladılar.  

Bu ay yabancı dil öğrenimi bu hikaye ile birlikte oyunlarla, danslarla, hikayenin dramatize edilmesiyle, 

el becerisi aktiviteleriyle, oyun ve hikaye kartlarının kullanılmasıyla ve aktivite kitabındaki çalışmalarla 

desteklendi. 

Çalışmalar öğrenilen kelimelerin tekrar edilmesinin çok faydalı olduğunu göstermektedir. Vaktiniz 

olduğunda, siz de çocuğunuza farklı objelerin renklerini sorarak ( What colour is it? / O ne renktir? ) 

size bu ay göndereceğimiz  “Minigon and Colours” hikaye kitabını birlikte okuyarak ya da size vermiş 

olduğumuz şifre ile “www.minigonworld.com”   sitesindeki  hikayeyi dinleterek evde ingilizceyi tekrar 

etmelerine yardımcı olabilirsiniz. 

Kelimelerin telaffuzlarıyla ilgili endişeniz olmasın çünkü çocuğunuz sizi düzeltecektir. 

Minigon ile olan maceramız bir sonraki hikayemiz ile devam ediyor. 

 

Yaşam Paylaşım Okulları Osmaniye Şubesi olarak İngilizce Dersinde Aralık Ayında yapacaklarımız; 

 

Minigon 1 serisinin hikaye kitablarından olan Minigon and Numbers (Minigon ve Sayılar) hikayesi, 

çocuklara çevresindekilere saygılı olmanın ve arkadaşlığın önemi üzerinde durur. 

Bu hikayede Minigon diğer hayvanlarla oynamak ister ama nasıl oynaması gerektiğini bilmiyordur. 

Diğer hayvanlar Minigon’la oynamak istemezler ve ondan kaçarlar. Bu durum, Minigon arıyla tanışana 

kadar devam eder. 

Bu ay bu hikayede çocuklar, bazı hayvanları ve ona kadar sayıları öğrenecekler. “Five Little Frogs” 

şarkısını öğrenip; farklı dramatizasyon aktiviteleriyle bu eğlenceli hikayeyi tamamlayacaklar. 

Geçen ay olduğu gibi bu ay da yabancı dil öğrenimi ; oyunlarla, danslarla, hikayenin dramatize 

edilmesiyle, el becerisi aktiviteleriyle, oyun ve hikaye kartlarının kullanılmasıyla ve aktivite kitabındaki 

çalışmalarla desteklenecek. 



4-6 YAŞ 

 

Yaşam Paylaşım Okulları Osmaniye Şubesi olarak İngilizce Dersinde Kasım Ayında yaptıklarımız; 

Kasım Ayında Minigon 1 serisinin hikaye kitablarından olan Minigon and Numbers (Minigon ve 

Sayılar) hikayesi ile çocuklara çevresindekilere saygılı olmanın ve arkadaşlığın önemi üzerinde 

duruldu. 

Bu ay bu hikayede çocuklar, “Minigon and Numbers” hikayesinde geçen bazı hayvanları ve ona kadar 

sayıları öğrendiler. “Five Little Frogs” şarkısını öğrenip; farklı dramatizasyon aktiviteleriyle bu 

eğlenceli hikayeyi tamamladılar. 

 

Yaşam Paylaşım Okulları Osmaniye Şubesi olarak İngilizce Dersinde Aralık Ayında yapacaklarımız; 

Aralık ayı içerisinde Minigon Volume 1 Aktivite kitabındaki  “Minigon and Numbers” hikayesiyle 

paralel olarak hazırlanmış olan etkinlikler yaptırılacaktır. 

Geçen ay olduğu gibi bu ayda da yabancı dil öğrenimi ;oyunlarla, danslarla, hikayenin dramatize 

edilmesiyle, el becerisi aktiviteleriyle, oyun ve hikaye kartlarının kullanılmasıyla ve aktivite kitabındaki 

çalışmalarla desteklenecek.  

Size bu ay göndereceğimiz  “Minigon and Numbers” hikaye kitabını birlikte okuyarak ya da size 

vermiş olduğumuz şifre ile “www.minigonworld.com”   sitesindeki  hikayeyi dinleterek evde 

inglilizceyi tekrar etmelerine yardımcı olabilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 



 ARALIK AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR  

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Bilişsel Gelişim 

Nesne durum olaya dikkatini verir. 

Nesne durum olayla ilgili tahminde bulunur. 

Algıladıklarını hatırlar. 

Nesneleri sayar. 

Öz Bakım Becerileri 

Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. 

Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. 

Giyinme ile ilgili işleri yapar. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz 

duygularını uygun yollarla gösterir. 

Sorumluluklarını yerine getirir. 

 

   KAVRAMLAR  

 Renk kavramı  (lacivert, mor) 

 Şekil kavramı (kare, daire) 

 Sıcak -soğuk 

 Uzun - kısa  

 İçinde- dışında  

 Aynı- farklı  

 1-10 arası  

 

 

 

 

 

 

Dil Gelişimi 

Sesini uygun kullanır. 

Sözcük dağarcığını geliştirir. 

Dinledikleri izlediklerini çeşitli yollarla ifade 

eder. 

 

 

 

Motor Becerileri 

Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Denge hareketleri yapar. 

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

 

 

 

 

 Belirli Gün ve Haftalar  

 İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası  

 Yeni yıl  

  



       ŞARKILAR  

KÖYÜN YOLUNDA 

Köyün yolunda gidiyorum ben 

Eve geç kaldım ne yapacağım  

Annem kızarsa 

Ona diyeceğim ki 

Anne yolda bir dana  

Zıpladı yana köyün yolunda 

Anne yolda bir çorap 

İçinde dolap köyün yolunda 

Anne yolda bir eşek  

Kulağı fişek köyün yolunda 

Anne yolda bir kaya  

Fırladı aya köyün yolunda 

Anne yolda bir fare  

Kulağı kare köyün yolunda 

Anne yolda bir horoz 

Elinde gazoz köyün yolunda 

Anne yolda bir dana zıpladı yana 

Yolda bir çorap içinde dolap 

Yolda bir eşek kulağı fişek 

Yolda bir kaya fırladı aya 

Yolda bir fare kulağı kare 

Yolda bir horoz elinde gazoz köyün yolunda. 

 

 

 

 

 

SEN HİÇ GÖRDÜN MÜ ? 

İki elim, iki kolum, bacaklarım var. 

Her insanda bir burun bir de ağız var (2) 

Sen hiç gördün mü 3 kulaklı, bir adam (2) 

Olur mu hiç 3 kulak, dön de aynaya bak (2) 

İki kulak, iki yanak, bir de başım var. 

Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var.(2) 

Sen hiç gördün mü 3 dudaklı bir adam(2) 

Olur mu hiç 3 dudak dön de aynaya bak (2) 

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. 

İnci gibi dişlerim bir de çenem var.(2) 

Sen hiç gördün mü 3 yanaklı bir adam (2) 

Olur mu hiç 3 yanak, dön de aynaya bak(2)  

 

 

 

KÖPEK UÇMAK İSTEMİŞ 

Köpek uçmak istemiş 

Bir gün kargaya gitmiş 

Karga ona anlatmış  

Bizimkide ona inanmış 

Tırmanmış koşa koşa 

Balkonun kenarına  

Açmış ayaklarını  

Dikmiş kulaklarını   

Havlamış birkaç kere hav hav hav  

Köpek düşmüş vah vah vah  

Kargada gülmüş hah hah hah 



 

 

 

 

 

  



PARMAK OYUNLARI 

Köşe bakkalı (çene tutulur) 

Kapalı çarşı (ağız tutulur) 

Hor hor çeşme (burun tutulur) 

Elmacılar (yanak dokunulur) 

Aynacılar (gözler gösterilir) 

Kemancılar (kaşlar sıvazlanır) 

Düş bayır (alnına dokunulur) 

Karışık çayır (şaçlar karıştırılır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİMDE TIK TIK BİR SES VAR  

İçimde tık tık bir ses var. (kalbe vurulur) 

İçimde hangi organ var ? 

Tık tık tık tık tık tık kalp var (kalp gösterilir) 

İçimde gar gur bir ses var.(midede el 

gezdirilir) 

İçim de hangi organ var ?, 

Gar gur gar gur gar gur midem var (mide 

gösterilir) 

Dışımda şap şap bir ses var(eller çırpılır) 

Dışımda hangi organ  var? 

Şap şap şap şap şap eller var(eller sallanır) 

Dışımda rap rap rap rap bir ses var( ayaklar 

yere vurulur) 

Dışımda hangi organ var? 

Rap rap rap ayaklar var (ayaklar yere 

vurulur) 

 

 



  



 

 

 

 TEKERLEME 

LÜTFEN !!! 

Lütfen beni dinleyin, 

Sakın olmaz demeyin. 

Size bir tek sözüm var, 

Lütfen onu iyi öğrenin. 

Yumuşacık söylenir, 

Duyanları sevindirir. 

Bir şeyler isterken, 

Lütfen demeden istemeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLMECELER 

 

Uzun kulaklı, 

Havucu çok sever.(tavşan) 

 

 

Daldan dala atlarım, 

Kuyruğumdan sarkarım.(maymun) 

 

 

 

 

 

 



AİLE KATILIMI 

 

 Çocuğunuzla birlikte bir masal okuyup canlandırabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte evde artık materyallerden kardan adam yapabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte evdeki aynı ve farklı olan eşyalar neler var bu eşyaları bulma 

yada sayma oyunu oynayabilirsiniz. 

 Yıpranmış kitapları çocuğunuzla tamir edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzdan düğmeleri karışık şekilde koyarak, eşleştirmesini isteyebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte kış mevsimi hakkında sohbet edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte yolda gördükleri taşıtları sayma oyunu oynayabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte seçimlerde nasıl oy kullanırız bu konu hakkında sohbet 

edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte kış mevsimine uygun bitki çayı yapabilirsiniz. 

 Çocuklarınızla birlikte vücudumuzun bölümlerini anlatan çocuğun gelişimine uygun 

kısa videolar izleyerek sohbet edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte değişik materyallerden sayma eşleştirme yapalirsiniz. 

 

 

  



KARDAN ADAM OLSAN NE YERDİN?  

 

O.Kağan: Bir şey yemezdim ağzım yok örtmenim  

Kayra: Pilav yerdim. 

Berrak: Muz yerdim ama buzlayıp yerdim. 

Egehan: Havuçlu domates yerdim büyük adam olmak için. 

Hasan: Havuç yerdim sonra burnuma takardım. 

Duru: Havuç yerdim benim gördüklerim hep havuç yiyor örtmenim  

Beray: Üzüm yerdim, sallanırdım. 

Zeynep: Çorba yerdim canım istiyor. 

A.Asım: Ona oyun oynatırdım. 

Çağan: Zeytin yerdim ama zeytini ben sevmem. 

Defne: Patates yerdim seviyorum patatesi. 

Ş.Nur: Karı yerdim severim ben karı. 

U.Efe: Hiçbir şey sevmem ve yemem. 

Duru Güney: Buz yerdim kar olunca buz yenir çünkü. 

Azra: Yemezdim bana yedirirlerdi. 

A.Kutlu: Kardan adam bir şey yemez çünkü onlar süs. 

Nehir: Havuç yerdim severim yemeyi çünkü. 

Beste: Kış meyvesi yerdim. 

Zerrin: Kayısı yerdim sağlıklı ya ondan  

  



 

  



 



 



BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GELİŞİMSEL 

BECERİLER VE KAZANIMLAR 

Motor Beceriler 

Yer değiştirme hareketleri yapar.                                                                   

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.                             

Küçük kas kullanımını gerektiren hareketleri 

yapar. 

Denge hareketleri yapar. 

Bilişsel Beceriler 

Algıladıklarını hatırlar. 

Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

Geometrik şekilleri tanır. 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Nesneleri sayar. 

Sosyal-Duygusal Beceriler 

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Kendine güvenir. 

Bir işi ya da görevi başarmak için kendini 

güdüler. 

Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. 

Dilsel Beceriler 

Sesleri ayırt eder. 

Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Kendini sözel olarak ifade edebilme. 

Özbakım Becerileri 

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

Yeterli ve dengeli beslenir. 

 

 

 

Kavramlar 

ZIT: Aydınlık-karanlık, açık-kapalı  

RENK: Mavi 

ZAMAN: Gece-gündüz  

ŞEKİL: Kare 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AİLE KATILIMI 

 Sokakta yaşayan hayvanlar için sokağa bir kap içerisinde su koyalım. 

 

 Gece olduğunda ay ve yıldızları izleyebilirsiniz. 

 Evde birbirinin aynısı olan 4 varlık bulabilirsiniz. 

 

 Karınca kadar küçülebilseydin ne yapmak isterdin? Sorusunu yönelterek sonuçları 

tartışabilirsiniz. 

 

 Evdeki ağır ve hafif varlıkları birlikte keşfedebilirsiniz. 

 Evde ki takvimleri inceleyebilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla birlikte evde yardım edecekleri işlerin neler olabileceği hakkında sohbet 

edebilirsiniz. 

 Evde farklı kokular bulabilir ve herkesin hoşlandığı kokuların neler olduğu üzerine sohbet 

edebilirsiniz. 

 

 Evde üfleyerek hangi oyuncaklarını hareket ettirebildiklerini keşfetmelerini sağlayabilirsiniz. 

 Dışarıda gezerken çocuğunuzdan kare şeklinde nesneleri bulmasını isteyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ŞARKILAR 

 

Gezegenler

Adımı sorsan Merkür derim 

Güneşe en yakın benim 

Ben sıcak bir gezegenim 

Yavaş yavaş dönerim 

 

Adımı sorsan Venüs derim 

Bulutlarım var benim 

Dünyaya çok benzerim  

Ama tersine tersine dönerim 

 

Adımı sorsan Dünya derim 

Kayalarım var benim 

Mavi gezegen derler bana 

Canlıların tek eviyim 

 

Adımı sorsan Mars derim 

Çok soğuk bir gezegenim 

Kızıl gezegen derler bana 

Fırtınalarım var benim 

 

 

 

Adımı sorsan Jüpiter derim 

En büyük gezegenim 

Hem yağışlı fırtınalı 

Hem de hızlı dönerim 

 

Adımı sorsan Satürn derim 

Halkalarım var benim 

Buzdan kayadan çekirdeğim 

Sert rüzgarlar estiririm 

 

Adımı sorsan Uranüs derim 

Yuvarlanan top gibiyim 

Yana yatmış gezegenim 

Kocaman bir buz deviyim 

  

Adımı sorsan Neptün derim 

Bilin bakalım nerdeyim 

Sonuncusuyum gezegenlerin 

Güneşe en uzak benim 

 

Adımızı sorsan gezegen deriz 

Döne döne döne döne döneriz 

 

 



Usta 

Lastik patladı usta, yarı yolda kaldım usta 

Ne olur bana yardım et, hiç fikrim yok bu hususta, 

Alo, alo, alo 

Krikoyu al, aldım usta, 

Arabaya tak, taktım usta, 

Arabayı kaldır, tamam usta, 

Stepneyi tak, taktım usta 

Vidaları sık, arabayı indir,  

Geç direksiyona kontağı çevir 

Vın vın bas gaza, vın vın bas gaza,  

Vın vın, sakın hız yapma. 

PARMAK OYUNLARI 

Yeni Yıl 

Ben eski yılım (Sağ baş parmak) 

Adım 2019 

Çok çalıştım, yoruldum. 

Görevimi yeni yıla bırakıp gidiyorum. (Eller sallanır) 

Merhaba (Sol baş parmak) 

Ben yeni yılım. 

Adım 2020 

Çok neşeliyim heyecanlıyım (Eller vurulur.) 

Beraber çalışalım (Eller birbirinin etrafında döndürülür) 

Bir yaş daha büyüyelim. (Bir parmak gösterilir) 

Güle güle 2019 (Sağ el sallanır) 

Hoş geldin 2020 (Alkışlanır) 

  



                                            ŞİİRLER 

Şekiller 

Güneş top gibi 

Aynı daire gibi 

Evimizin çatısı 

Olmuş üçgen gibi 

Televizyon dikdörtgen 

Düğmeleri de üçgen 

Masa benzer kareye 

Niye koydun köşeye 

Etrafı bir incele 

Her şey benzer bir şekle 

Üçgen kare dikdörtgen 

Şekillerinde var köşe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Yıl 

Bir yaş daha büyüdük 

Girdik yeni yıllara 

On iki ay yürüdük 

Vardık yeni yıllara 

 

Koca bir yıl devrildi 

Takvim başa çevrildi 

Hoş geldi, safa geldi.  

Erdik yeni yıla… 

 

Yarınların yıldızı. 

Bu yurdun oğlu, kızı 

Çalışma hızımızı 

Verdik yeni yıllara. 

 

Yeni yıl kutlu olsun, 

İnsanlar mutlu olsun, 

Günler umutlu olsun, 

Dedik yeni yıllara. 

 

 

 

 

 

 



                                         TEKERLEMELER 

 

Uslu Bir Çocuğum 

Sandalyeme oturur, 

Öğretmenimi dinlerim. 

Etkinlik yaparsak, 

Sevinerek beklerim. 

Keserim kağıdı, 

Kırt, kırt, kırt. 

Öğretmenim yürür, 

Pıt, pıt, pıt. 

Sınıf içinde koşmam. 

Kirlenince ellerim, 

Lavaboya giderim. 

Ellerim yıkayıp, 

Beslenmeye geçerim. 

Ben uslu bir çocuğum, 

Öğretmenimi dinlerim. 

                                                            BİLMECELER 

Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok. 

(Kar) 

Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. (Ayna) 

Geceleri fener, gündüzleri söner . (Yıldız  

 

 

 

 

 

 

 

Küçük Hayalperest Kalemleriz 

Bizler küçük Hayalperest Kalemleriz 

El yıkamayı çok severiz. 

Haydi Hayalperest Kalemler sıra olalım 

Sırada birbirimizi itmeyelim 

Suyu fazla açmayalım 

Sabunu fazla sıkmayalım 

Çabucak ellerimizi yıkayıp 

Kahvaltımızı yapalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÜNYA NEDEN DÖNER? 

ALİ: Akşamları oldu diye dünya döner. 

AHMET ERDEM: Dünya havada olduğu için döner. 

EYMEN: Başka ülkelerde aydınlık olsun diye döner. 

CEMHAN:  Çünkü dünya yuvarlak. 

EMİR: İnsanlar yaşasın diye dünya döner. 

BERİL: Güneş için döner.  

SALİH METE: Top gibi çünkü. 

AHMET EMRE: İçinde biz varız diye döner. 

MELİSA YADE: Çok büyük olduğu için döner. 

ÖYKÜ: Çünkü bizi gezdirmek için döner. 

FEYZA: Ağırlık olduğu için döner. 

EYLÜL ECE: Çünkü dünya geceleri çıkar. Ay dede yatar uyur, sabah kaybolur sonra okula gideriz. 

TOPRAK: Dönmek istiyor diye döner. 

İRFAN EGE: Yuvarlak olduğu için döner. 

ALİ ARAS: Çünkü dünya dönmeyi çok seviyor. 

GÜNEY: Çünkü güneşin ışıkları gelir. 

  



 



ARALIK AYINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Motor Beceriler 

Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Denge hareketleri yapar.  

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.  

Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri 

yapar. 

Bilişsel Gelişim 

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Algıladıklarını hatırlar. 

Nesneleri sayar.  

Nesne ya da varlıkları gözlemler.  

Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre 

eşleştirir. 

Dil Gelişimi 

Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.  

Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Sözcük dağarcığını geliştirir. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. 

Sorumluluklarını yerine getirir.  

Kendine güvenir. 

 

 

 

 

 

 

Öz Bakım Becerileri  

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeleri 

yapar. 

Yeterli ve dengeli beslenir. 

Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve 

gereçleri kullanır. 

Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. 

KAVRAMLAR 

 Renk: 

       Kırmızı,Mavi,Siyah. 

 Duyu: Sıcak-Ilık-Soğuk 

 Geometrik Şekil: Kare 

 Miktar: Ağır-Hafif, Az-Çok, Boş-Dolu 

 Zıt: Eski-Yeni, Mutlu- Mutsuz, Açık -

Kapalı, Karanlık- Aydınlık, Hızlı- Yavaş 

 Sayı/Sayma:4, 1-10 Arası Sayı Sayma 

 Boyut: Büyük-Orta-Küçük, Uzun-Kısa 

 Zaman: Önce-Sonra, Saat, Sabah-Öğle-

Akşam, Yıl, Ay, Mevsim, Gün, Hafta 

    Mevsim: Kış 

 

Belirli Gün ve Haftalar 

• İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 

Aralık gününü içine alan hafta) 

• Yeni yıl (31 Aralık-1Ocak 

 

 



ŞARKILAR

 

KIŞ BABA 

A a a bak geldi kış baba(2) 

Sırtında kalın abası, 

Elinde koca sopası 

A a a bak geldi kış baba… 

 

E e e bir karış kar yerde (2) 

Dağlar kırlar hep bembeyaz 

Yavru kuşlar yem bulamaz 

E e e bir karış kar yerde… 

İ i i kış dondurdu bizi (2) 

Bu soğuğa dayanılmaz 

Kış babaya inanılmaz 

İ i i kış dondurdu bizi 

 

O o o arkamızda palto (2) 

Korkumuz yok kıştan kardan 

Ne soğuktan ne rüzgardan 

O o o arkamızda palto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDAN ADAM YAPALIM 

Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım, 

Üşüyor bu havada boynuna atkı saralım.(2) 

Atkı nerde, atkı burada. 

Süpürge nerde, süpürge burada. 

Atkıyı sar boynuna, koy süpürgeyi koluna. 

Atkıyı sar boynuna, şapkayı giydir başına.. 

 

 

ÜŞÜDÜM 

Üşüdüm üşüdüm a benim canım üşüdüm. 

Kürkünü giy kürkünü giy a benim canım 

kürkünü giy. 

Kürküm yok kürküm yok a benim canım 

kürküm yok. 

Alsana alsana a benim canım alsana. 

Param yok param yok a benim canım param 

yok. 

Bulsana bulsana a benim canım bulsana. 



 

ŞİİR 

 

KARDAN ADAM 

Kardan adam kardan adam, 

Senden korkmaz benim babam. 

Süpürgen var süpüremezsin 

Etrafını hiç göremezsin 

Ağzın burnun pek kızarmış 

Sanki pek çok soğuk varmış 

Haydi haydi yürüsene 

Hah hah diye gülsene…. 

 

TEKERLEME 

              

 KIŞ 

Sıcak mıcak kucak kucak 

Soba sıcak, kar tutacak 

Kış gelince 

Lapa lapa kar yağacak 

 

BİLMECELER 

Yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla 

bilmeceleri çocuklar uyduracak ve 

arkadaşlarına soracaklar. 

 

 

 

 

PARMAK OYUNU 

 

KIŞ UYKUSUNA YATAN HAYVANLAR 

Havalar soğumaya başladı bırrr,(Eller göğüste 

çapraz yapılarak titrenir.) 

Bazı hayvanların da uykusu geldi.(Esneme 

hareketi yapılır.) 

Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına 

gidiyor, (Kollar açılarak sallanır.) 

Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor, 

(Ellerle kazma hareketi yapılır.) 

Yılancık girmiş yuvasına, kıvrılmış uyuyor. (Bir 

kol kıvrılarak baş yaslanır.) 

Solucan da kazmış toprağı, yatmış yuvasına,(İki 

el birleştirilip uyuma hareketi yapılır.) 

Uyudular kış boyunca.(Uyuma hareketi 

yapılır.) 

Günler geçti, ilkbahar geldi, havalar ısındı. 

(Eller yanlara sallanır.) 

Kış uykusuna yatan hayvanların hepsi bir bir 

uyandı (Kollar yanlara açılarak uyanma 

hareketi yapılır. 

 



 

AİLE KATILIMI 

 

  Ailelerle çocuklar evde geçmişten günümüze kadar gelen ısınma araçları araştırılır ve okula 

resimleri getirilip bununla ilgili sohbet edilir. 

 Evde kullanılan malzemelerden dİkdörtgen  olanlar seçilip resimleri yapılıp okula gönderilir. 

 Ailelerle Fransızlar hakkında ve yaşam tarzları hakkında sohbet edilir 

 Aileler evde “i” sesiyle başlayan nesneler bulabilirler. 

 Aile ile beşgen şekli çalışması yapılır. Eve beşgen boyama sayfası gönderilip kahverengi keçeli 

kalemle boyaması istenebilir. 

 Ailelerle fotoğraf albümüne bakılır ve zamanın nasıl geçtiği çocuğa anlatılır. 

 Ailelere evde kullanılan zaman araçları ile ilgili sohbet edilebilir. 

 Aileler çocuklarıyla birlikte gece gündüz oluşumu ile ilgili sohbet edebilirler. 

 Ailelere evde yeni bilmeceler bulmaları   istenebilir. 

 Ailelere, evlerindeki eşyaları kullanarak “ağır-hafif”, “ıslak-kuru”, “suda batan/batmayan” ile 

ilgili denemeler yapmaları önerilir. 

 Ailelerden, çocuklarıyla birlikte “Lokanta” oyunu oynamaları istenir. Ebeveyn ve kardeşler 

birer müşteri olacak ve öğrencinin lokantasına gidecek; hangi renkten kaç elma dilimi 

istediklerini sipariş edeceklerdir. Çocuk da elindeki not defterine ilgili renk kalem ve rakamı 

yazarak, uygun siparişi getirecektir 

 Ailelerden yeni yılla ilgili beklentilerini çocuklarıyla paylaşmalarını isteyin. 

 Evde baba mesleğini çocuğuna tanıtır iş yerinde neler yaptığından bahseder. Hayatta meslek 

seçiminin çok önemli olduğunu çeşitli örneklerle ifade eder. 

 Ailelere evde sıcak ve soğuk kavramını uygulayabilecekleri deney malzemelerini keşfetmeleri 

istenebilir. 

 Ailelerden, çocuklarıyla birlikte enerji tasarrufu ve bu konuda alınması gereken tedbirler 

hakkında sohbet etmeleri istenir 



 

OSMANİYE’YE NEDEN KAR YAĞMAZ?  

 

Mustafa Uğur: Çünkü güneş Osmaniye’nin etrafından dönüyor. Osmaniye’ye yağmıyor, dağlara 

yağıyor. 

 

Elif Dila: Çünkü Osmaniye sıcak bir yer. 

 

Mehmet Mirza: Çünkü burada dağ yok. 

 

Kerem: Çünkü kar tek dağlara yağar. Kurtlar üşüsün diye. 

 

Irmak: Çünkü kar dağın tepesine yağdığı için buraya gelmez. Biz dağın tepesinde değiliz çünkü. 

 

Ahmet Kaan: Çünkü Osmaniye o kadar da soğuk bir yer değil. 

 

Denizhan: Çünkü Osmaniye çok yakın. 

 

Ceylin: Çünkü kar yağarsa hemen erir. O yüzden kar yağmaz. 

 

Gülçehre: Çünkü sıcak bastığı ve karlar eridiği için. 

 

İbrahim Yiğit: Çünkü yakında hiç dağ olmadığı için. 

 

Arel: Çünkü Osmaniye o kadar soğuk değil. Kar soğuk yerlere yağar. 

 



KOMİK ANLAR 

 

Geleceğin Mucitleri sınıfı bahçede oynamaktadır. Salıncakta öğretmenleriyle sallanan Irmak 

öğretmenlerini iyice süzer ve: 

- Aynur Öğretmenim sen altın gibisin. Parlak ve çok güzel. 

Mücahit Öğretmen şaka olsun diye cevap verir: 

- Ben de odun gibiyim değil mi Irmak? 

Irmak gayet ciddi bir şekilde karşılık verir: 

- Hı hı. Evet.  

 

 

Ders İngilizcedir. Ve İngilizce dersinde öğretmen hiç Türkçe konuşmamaktadır. Derste çocukların da 

İngilizce cevap vermesi gerekmektedir. Öğretmen sırayla farklı sayıları farklı renklere boyatmaktadır. 

Sıra yeşil renge gelir. Ceylin parmak kaldırıp açık yeşil ve koyu yeşili kastederek sorar: 

- Öğretmenim istediğimiz Green’e boyayabilir miyiz?  

 

 

Okula su arıtma sistemi takılmıştır. Arel suluğundaki su bitince yemekhaneye iner. Su doldurup koşa 

koşa sınıfa gelir. Heyecanla sınıfa seslenir: 

- Arkadaşlar, arkadaşlar! Derya teyzem benim için okula hazır su çeşmesi yaptırmış! 

 

 

 

 


