
 



İngilizce Eğitimi 

Ekim 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 göndermiş olduğumuz “Minigon and Colours” hikaye kitabını birlikte okuyarak ya da size vermiş 

olduğumuz şifre ile “www.minigonworld.com”   sitesine giriş yaparak hikayeyi dinleterek evde 

inglilizceyi tekrar etmelerine yardımcı olabilirsiniz. 

Kelimelerin telaffuzlarıyla ilgili endişeniz olmasın çünkü çocuğunuz sizi düzeltecektir. 

Minigon ile olan maceramız bir sonraki hikayemizle devam ediyor. 

 

Kasım 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. 



 

KÜÇÜK FİLOZOFLAR 



 

 

 KASIM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR  

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Dil Gelişimi 

Neden sonuç ilişkisi kurar. 

Sesini uygun kullanır. 

Dinledikleri izlediklerinin anlamını kavrar. 

Dinledikleri izlediklerini çeşitli yollarla ifade 

eder. 

Öz Bakım Becerileri 

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

Günlük yaşam becerileri için gerekli araç 

gereçleri kullanır. 

 

Bilişsel Gelişim 

Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre 

eşleştirir. 

Nesne ya da varlıkları gruplarına göre gruplar. 

Motor Becerileri 

Küçük kas kullanımını gerektiren hareketleri 

yapar. 

Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Denge hareketleri yapar. 

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Kendisine ait özellikleri tanıtır. 

Ailesi ile ilgili özellikleri tanıtır. 

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

 

           

  KAVRAMLAR 

 

 Boyut 

Geniş, dar   

 

 Sayı/Sayma 

1-10 arası 

 Duyu 

Tatlı, Acı, Ekşi 

 Yön/Mekânda Konum/Zıt 

Daire, üçgen, içinde, dışında, kirli 

temiz, mutlu, üzgün, korkmuş, şaşkın, 

 

 Renk 

Turuncu, pembe  

 

ÖNEMLİ GÜNLER VE HAFTALAR 

  

 Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

 

 Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                       ŞARKILAR  

NEŞE PALAMUTU    

  Rüzgâr esti dal sallandı.(2) 

Sincaplar saklandı. (2) 

Dalda birkaç yaprak kaldı. (2) 

Her taraf sarardı. (2) 

Palamut palamut palamutlar canlandı.(2) 

Hop hop bir neşe palamudu, iki neşe 

palamudu, üç neşe palamudu zıplıyor. 

    

 

 

 

 

ATATÜRK ÇOCUKLARI 

Bir güneş gibi aydınlatırız 

Karanlık ufukları 

Sevgi, saygı, umut doluyuz, 

Doğruluktur yolumuz. 

Gözleriz ufukları, başları hep yukarı. 

Hem çalışkan hem dürüst Atatürk 

Çocukları. 

Talas çocuklarıyız, sönmeyen ışıklarız. 

Lal la lal la la  

Lal la lal la la  

Seni hiç unutmayız. 

Lal la lal la la 

Lal la lal la la 

Atatürk çocukları.  

 

PALYOÇA       

Düşe kalka, düşe kalka, 

Düşe kalka düşe kalka koşuşuruz. 

Şaka yolu, şaka yolu, 

Şaka yolu, şaka yolu konuşuruz. 

Pin pon topu burnumuzla. 

Biz sevimli palyaçoyuz.(2) 

Askılıdır pantolonumuz. 

Kocamandır papyonumuz.  

Pin pon topu burnumuzla. 

Biz sevimli bir palyaçoyuz.(2) 

Düşe kalka, düşe kalka, 

Düşe kalka düşe kalka koşuşuruz. 

Şaka yolu, şaka yolu, 

Şaka yolu, şaka yolu konuşuruz. 

Tüm dünyanın gözünde biz, 

Neşe veren palyaçoyuz. 

Çocukların gözdesiyiz. 

Güldürüde biz öndeyiz. 

Pin pon topu burnumuzla, 

Biz sevimli palyaçoyuz.(2) 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

PARMAK OYUNLARI 

 

MİSAFİR 

Tık, tık, tık 

(Sol el yumruk yapılarak, sağ elin başparmağına 

vurulur) 

Kim o, kim o? 

(Sağ elin başparmağı hareket ettirilir) 

Konuk geldi, konuk 

(Sol elin başparmağı hareket ettirilir) 

Ne istiyor konuk? 

(Sağ elin başparmağı hareket ettirilir) 

Bir yatacak yer. 

(El başa konulur, baş hafifçe yatırılır) 

Dur babama sorayım, 

Baba, baba 

(Sağ elin başparmağı işaret parmağına değdirilir) 

Efendim, efendim. 

(Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir) 

Konuk geldi, konuk. 

(Sağ elin başparmağı hareket ettirilir) 

Ne istiyor konuk? 

(Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir) 

Bir yatacak yer. 

(El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.) 

Söyle içeri gelsin. (El ile kapı açma hareketi yapılır.) 

Allah rahatlık versin. (İki el yanağa konur ve baş 

hafifçe yatırılır.) 

 

 

 

 

 

SAĞ EL, SOL EL  

 

 

 

İşte sağ elim havaya kaldırırım. 

 

Bu da sol elim gökyüzünü tutarım. 

 

Sağ el sol elime bakar 

 

İşte böyle şap şap şap şap yapar. 

 

 

 

  



 

 

 

TEKERLEME 

 

 

ÇAR ÇAR ÇARŞI 

Çar çar çarşı 

Evlerimiz birbirine karşı. 

Hap hap hapşu 

Kapıdaki komşu. 

Hop hop hoplarız 

Biz çok iyi iki arkadaşız. 

Şıp şıp yağmur yağar 

Şemsiyesi olmayan camdan bakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLMECELER 

Yaraları sarar, hastalara bakarım 

Bembeyaz giyinirim biliyorum ki hemen, kim 

olduğumu bildiniz (DOKTOR) 

 

 

 

 

 

 

 

Sokaklarda gezdiririm 

Uzaklara götürürüm 

Sabah akşam yorulmadan 

Taşırım sizi bıkmadan ( ŞOFÖR) 

 

 

 

Arabaları yönetirim 

Yayalara yol gösteririm 

Bir ‘dur’ bir ‘geç’ diyerek  

Düdüğümü öttürürüm.(TRAFİK POLİSİ )  

 

 

 



 

 

                                                                 AİLE KATILIMI 

 

 

 Evde çocuğunuzla birlikte kızılay hakkında sohbet edebilirsiniz.Resim yapmalarını ve 

yaptıkları resmi okula gönderebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte deprem anında neler yapabiliriz bunun canlandırmasını 

yapabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte 1 ve 2 sayılarını pekiştirmek adına oyunlar oynayabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte  sağlıklı beslenme hakkında sohbet edebilirsiniz.(sağlıklı 

atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.) 

 Çocuğunuzla birlikte denge parkurları hazırlayabilirsiniz. 

 Çoçuğunuzla birlikte Atatürk kimdir ? sohbet edebilirsiniz.Atatürkle ile ilgili bir 

fotoğraf , şiir vb okula gönderebilirsiniz. 

 Sinema tiyatro  park vb sıra beklemenin neden önemli olduğu hakkında sohbet 

edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte diş sağlığı hakkında sohbet edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte makas çalışmaları yapabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte sıcak  soğuk hakkında deneyler yapabilirsiniz. 

 

 

 

  



BÜTÜN AĞAÇLAR MAVİ OLSAYDI NE OLURDU ?        

O.Kağan: Rengi mavi olduğunda meyve yapmaz. 

Kayra: Çok güzel olurdu. 

Berrak: Üzülürdük, yeşil üzüm olmazdı. 

Egehan: Babam eve ağaç getirirdi ağaçları. 

Hasan: Mavi mavi olurdu yeşile boyardık. 

Duru: Bulut olurdu ip takardık sonra gökyüzüne. 

Beray: Bir şey olmazdı rengi hep mavi olurdu o zaman. 

Zeynep Ela: Yağmur yağdığında her yer mavi olurdu. 

A.Asım: Ağaçlar rengarenk olurdu.  

Çağan: Bütün meyveler mavi olurdu. 

Defne: Mavi olurdu her yer mavi görünürdü. 

Ş.Nur: Dökülen yapraklar mavili olurdu.  

U.Efe: Ağaç mavi olmaz, hep yeşil olur. 

Duru Güney: Çok güzel olurdu ama pembe olsa daha güzel olurdu. 

Zerrin: Yağmur yağınca geri yeşil olurdu, sonra dökülürdü. 

Beste: Gökyüzü gibi olurdu. Ağaçlardan bulut çıkardı. 

Azra: Güzel olurdu, çiçekler mavi olurdu sonbahar gelir yapraklar dökülür mavili deniz olurdu. 

A.Kutlu: Blue blue dökülürdü, ama ot olmazdı. 

 

 

 

 



 



 
                    
 

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GELİŞİMSEL BECERİLER VE KAZANIMLAR 
 

 
 
 
Motor Beceriler                                                                                                Kavramlar 
 
Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.                             ZIT: Aynı-farklı, başlangıç-bitiş    
Denge hareketleri yapar.                                                                       
Yer değiştirme hareketleri yapar. 
Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.                                    ŞEKİL: Dikdörtgen, oval 
  
Bilişsel Beceriler                                                                                     
                                                                                                                    SAYI: 4-5 
Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.                     
Nesneleri sayar.                                                                             
Nesne/durum/olaya dikkatini verir. DUYU: Şaşırmış 
Nesneleri sayar. 
Geometrik şekilleri tanır. 
Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. YÖN: Altında-üstünde 
Nesne ya da varlıkları gözlemler. 
 
Sosyal-Duygusal Beceriler 
Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
Kendisine ait özellikleri tanır. 
Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 
Sorumluluklarını yerine getirir. 
 
Dilsel Beceriler 
 
Sesini uygun kullanır. 
Dili iletişim amacıyla kullanır. 
Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
Görsel materyalleri okur. 
Sözcük dağarcığını geliştirir. 
Sesleri ayırt eder. 
 
Özbakım Becerileri 
 
Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. 
Yeterli ve dengeli beslenir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AİLE KATILIMI 

 

 

 

 

 Az-çok kavramı ile ilgili sohbet edilir daha sonra evdeki nesnelerle az-çok oyunu oynanır. 

 

 Atatürk hakkında sohbet edilir. 

 

 Evde aile fertleriyle ‘’A’’ sesi avcıları oyunu oynanır. Evde ‘’A’’ sesiyle başlayan eşyaların 

isimleri söylenilir. 

 

 Sağlıklı besinler nelerdir? Evde sohbet edilir, çocuklarımızla birlikte meyve salatası yapılır. 

 

 Sonbahar mevsiminin özellikleri hakkında sohbet edilir. Yazlık kıyafetler kaldırma işlemi 

çocuklarla birlikte yapılır. 

 Evdeki gazete, dergi, hikâye vs. şaşkın yüz ifadeleri araştırılır. Çocuklara sen  

 

 Neye çok şaşırırsın neden? Sorusu sorulur. 

 

 Bil bakalım nedir? Çocuklarla bilmece sorma yarışı yapılır. 

 

 Evde bir hikâye okuyunuz ve bu hikâyeyi aile fertleriyle canlandıralım. 

 

 Evde kulaktan kulağa oyunu oynayalım. 

 

 Hava olayları hakkında sohbet edilir. Mevsimlere göre hava durumundaki değişimlere dikkati 

çekilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŞARKILAR 

 

 

 

ATAM ATAM 

Atam Atam 

Mustafa Kemal paşam 

Ulusu aydınlatan 

Cumhuriyet’i kuran 

Göklerdeki ay yıldız bize armağan 

Nerde nerde nerdesin, nerdesin, nerdesin, 

nerdesin 

Kalbimizde göklerde, 

Her zaman bizimlesin 

Biz senin izindeyiz, sözümüzden dönmeyiz 

Her birimiz cumhuriyet bekçileriyiz 

Atam atam 

Mustafa kemal paşam 

Milli zaferlerinde kuruldu yüce vatan 

Çocuklara gençlere büyük armağan. 

Nerde nerde nerdesin, nerdesin, nerdesin 

Kalbimizde göklerde 

Her zaman bizimlesin 

Biz senin izindeyiz, sözümüzden dönmeyiz 

Her birimiz cumhuriyet bekçileriyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖPEĞİM ŞARKISI 

Köpeğim hav hav hav hav der 

Köpeğim benden ne ister? 

Köpeğim hav hav hav hav der 

Köpeğim benden ne ister? 

Hadi gel, hadi gel cici köpeğim 

Hadi gel sana ben et vereyim 

Kedicim mırnav mırnav der 

Kediciğim benden ne ister? 

Kediciğim mırnav mırnav der 

Kediciğim benden süt ister 

Hadi gel; hadi gel, cici kediciğim 

Hadi gel sana ben süt vereyim 

Eşeğimin a ii a ii der 

Eşeğim benden ne ister? 

Eşeğim a ii a ii der 

Eşeğim benden ot ister? 

Hadi gel, hadi gel, cici eşeğim 

Hadi gel sana ben ot vereyim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AYI ŞARKISI 

Bum bum çika çika eşkali benga 

Bum bum çika çika eşkali benga 

Belaluşi belaluşi eşgali benga 

Belaluşi belaluşi bum. 

Ormanda bir ayı varmış, bir gün sırtı kaşınmış 

Gitmiş ağaca yaslanmış, bir o yana bir bu yana 

sallanmış. 

 Ağaç bundan gıdıklanmış, koşmuş uzağa 

kaçmış, 

Ayı onu yakalamış, yukarıya yukarıya 

tırmanmış. 

Ağaç bundan çok huylanmış, birden bire 

hapşurmuş 

Ayının ayağı kaymış, tepetaklak yuvarlanmış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKERLEMELER 

SAYILAR 

Sayıların ilki bir, 

Ardından iki gelir, 

Şöyle üç, 

Şöyle dört, beş, 

Hani bizim beş kardeş 

Beşten sonra altı 

Nerede kaldı kahvaltı, 

Altıdan sonra yedi, 

Kedi ciğeri yedi. 

Saymayı öğrendik biz, 

Sekiz çöp, sekiz ceviz, 

Sekizden sonra dokuz, 

Dokuzu geçince on, 

Sayılara yoktur son. 

 

KÜÇÜK DOSTUM 

Küçük dostum gelsene 

Ellerini versene  

Ellerimizle şap şap 

Ayaklarımızla rap rap 

Bir şöyle, bir böyle 

Dans edelim seninle. 



 

ŞİİRLER 

 

ATATÜRK ŞİİRİ 

Atatürk 

Düşmanların elinden 

Bizi kurtaran sensin 

Bu toprağı yeniden 

Özenle kuran sensin 

Adını büyük küçük 

Anıyoruz her zaman 

Adı büyük Atatürk 

Anlı şanlı kahraman 

 

ÖĞRETMENİM ŞİİRİ 

Güler yüzlü cana yakın 

Ne iyidir öğretmenim 

Annem kadar sıcak tatlı 

Sevgilidir öğretmenim 

Sokulurum hep yanına 

Beni korur, sever okşar 

Yüzüme hep sevgiyle bakar 

Tıpkı annem gibi bakar. 

 

 

 

İŞTE GELDİ SONBAHAR  

Yağmaya başladı yağmurlar 

Esmeye başladı rüzgarlar 

Yağmaya başladı yağmurlar 

Esmeye başladı rüzgarlar 

Soğuk artık havalar 

İşte geldi sonbahar 

Soğuk artık havalar 

İşte geldi sonbahar 

Döküldü birden yapraklar 

Uykuya daldı hayvanlar 

Döküldü birden yapraklar 

Uykuya daldı hayvanlar 

Soğuk artık havalar 

İşte geldi sonbahar 

Soğuk artık havalar 

İşte geldi sonbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARMAK OYUNLARI 

ÇİÇEKLER 

Bir sırada beş küçük çiçek varmış. 

Birincisi benim büyüdüğümü görün, demiş. 

İkincisi biraz güneşe ihtiyacım var, demiş. 

Üçüncüsü büyümek güzel, demiş. 

Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel, demiş. 

Beşinci parmak da aynı fikirdeyim, demiş. 

Bir sırada beş güzel çiçek varmış. 

Rüzgâr estiği zaman başlarını sallarlarmış. 

TIRTIL 

Bir tırtıl varmış 

Karnı çok acıkmış  

Başlamış ağaca tırmanmaya 

Tıkırda tıkır tıkırda tıkır 

Ağaçta bir yaprak bulmuş 

Başlamış yemeye  

Kıtırda kıtır kıtırda kıtır kıtırda kıtır 

Karnı doymuş  

Başlamış oynamaya   

Şıkır da şıkır şıkır da şıkır. 

Başlamış ağaçtan inmeye   

Patırda patır patırda patır.

BİLMECELER 

İlkbaharda yeşildi rengim 

Sonbaharda sarardı rengim. (YAPRAK) 

Yaprakları uçurur 

Yeryüzünü süpürür.(RÜZGÂR) 

Gökte gördüm bir köprü 

Rengi var yedi türlü.(GÖKKUŞAĞI) 



                                      

                                                  DENİZLERDE NEDEN DALGA OLUR? 

Eylül Ece: Çünkü rüzgârlar ağaçlara eser sonra dalga gelir balıklar evlerine giderler battaniyeye  

sarılırlar. 

ALİ: Çünkü dalgayı deniz ittiriyor.  

 

Öykü: Yüzmemiz için olur. 

 

Feyza: Denizlerde su çok olduğu için dalgalar olur. 

 

İrfan Ege: Çünkü tuzlu olduğu için. 

 

Toprak: Çünkü yüzelim boğulmayalım diye.  

 

Beril: Denizde köpek balıkları olduğu için. 

 

Ali Aras: Gemi geçerken o dalgalar olur. 

 

Hande: Uzaklarda depremler oluşur sonra dalgalar oluşur. 

 

Ahmet Erdem: Çünkü yankılanıyor deniz dalga oluyor. 

 

Güney: Rüzgâr olduğu zaman dalgalar kuma doğru gider. 

 

Eymen: Yani rüzgâr olduğunda dalgalar olur birde köpük olur çarptıkça. 

 

Cemhan: Çünkü kuma doğru gelmek istiyor. 

 

Emir: Çünkü bizim gözümüze gelmek için dalga oluyor. 

 

Melisa Yade: Çünkü balinalar yapar. 



 



KASIM AYINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Motor Beceriler 

Denge hareketleri yapar.  

Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri 

yapar. 

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Bilişsel Gelişim 

Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre 

eşleştirir.  

Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre 

gruplar. 

Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 

Geometrik şekilleri tanır. 

Nesnelerle örüntü oluşturur. 

Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

Dil Gelişimi 

Sesleri ayırt eder. 

Dili iletişim amacıyla kullanır. 

 

Sözcük dağarcığını geliştirir.  

Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade 

eder. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Sorumluluklarını yerine getirir 

Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. 

 

 

 

Öz Bakım Becerileri  

 

Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.  

Dinlenmenin önemini açıklar. 

KAVRAMLAR 

 Renk: 

Mavi- Sarı- Kırmızı 

 Duygu: 

Mutlu, Üzgün, Korkmuş, Şaşkın 

 Geometrik Şekil: 

Daire, Kare, Üçgen 

 Miktar: 

Az-Çok, Ağır-Hafif 

 Zıt: 

Tüylü-Tüysüz, Tenha-Kalabalık 

 

 Sayı/Sayma: 

2,3, Sıra sayısı 

 Boyut: 

Büyük-Küçük 

 Zaman: 

Mevsim: Sonbahar, Kış 

 

Belirli Gün ve Haftalar 

 Atatürk Haftası-10-16 Kasım 

 Öğretmenler Günü-24 Kasım 
 

 



ŞARKILAR         

 

BENİM ADIM ÖĞRETMEN 

Bilginin ışığında yükselecek bu vatan, 

Benim adım öğretmen bana emanet vatan, 

İsterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde, 

Benim adım öğretmen gezerim belde belde, 

Kolum kanadım lafım bilgi, 

Bende bitmez coşar sevgi, 

Başöğretmen izinde, 

Yılmaz yürür bu Türk genci , 

Kolum kanadım lafım bilgi, 

Bende bitmez coşar sevgi, 

Memleket sevdasıyla, 

Benim adım öğretmen 

Yılmaz yürür bu Türk genci. 

 

10 KASIM  

On Kasım On Kasım On Kasım. 

Benim en büyük yasım  

Sen yüreğimde. 

Sen damarımda 

Sonsuzluğa akan kansın  

Yurdumu kurtaran. 

Türklüğe güç katan. 

Özgürlüğü yaratansın. 

 On Kasım On Kasım On Kasım. 

Benim en büyük yasım 

 

BİLMECELER 

 

Bu ay yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla 

bilmeceleri çocuklar kendileri uyduracaklar ve 

arkadaşlarına soracaklar. 

                                

                         PARMAK OYUNU 

 

KÖŞE BAKKALI 

Köşe bakkalı(çene tutulur) 

Kapalı çarşı(ağız gösterilir) 

Horhor çeşmasi(burun tutulur) 

Elmacılar(yanaklar tutulur) 

Aynacılar(gözler gösterilir) 

Kemancılar(kaşlar sıvazlanır) 

Düz bayır(alına dokunulur) 

Karışık çayır(saçlar karıştırılır) 



 

 

AİLE KATILIMI 

 

 

               Ailelere çocuklarına odalarını/kişisel eşyalarını toplama ve temizleme sorumluluğunu 

kazandırmak için önerilerde bulunulur.  

 Hayvanat bahçesine gidilip hayvanların canlı olarak görülmesi sağlanabilir. 

  Evde iki sayısıyla ilgili örüntü çalışması yapılması istenir. 

  Ailelere çocukları ile birlikte aile albümlerini incelemeleri, fotoğraflardaki duygu 

durumları ve nedenleri hakkında sohbet etmeleri istenir. 

  Belgesel film izlenebilir. 

  Evde kare şeklinde kurabiye yapılır 

  Ailelere çocuklarıyla sokakta yaşayan hayvanlar için evlerinin önüne su/süt ve yiyecek 

koymaları önerilebilir. 

  Atatürk sevgisini aşılamak üzere boyama sayfaları eve gönderilip rozetler yapılabilir  

  Evde aile ile birlikte dünya haritası incelenir. 

  Ailelerle tüylü hayvanların resimlerini çizme çalışması yapılır.   

  Evde canlı ve cansız nesnelerin isimlerini bulma yarışması oynanır. 

              Evde 3’lü olan materyaller toplanıp resim çalışması yapılır 

  Ailelerle çocuklar evde geçmişten günümüze kadar gelen ısınma araçları araştırılır ve 

okula resimleri getirilip bununla ilgili sohbet edilir. 



 

 

İKİ BAŞIN OLSA NE OLURDU?  

 

 

 

Mustafa Uğur: Bir kafamla bir yere bakardım, öteki kafamla öteki yere bakardım. 

 

Ahmet Kaan: Nereden çıkacağımıza karar veremezdik. 

 

Mehmet Mirza: İki kafamız olmuş olurdu. 

 

Denizhan: Her şeyi görürdüm. 

 

Kerem: Diğer yanları da görürdük. 

 

Ceylin: Her yeri ve herkesi görürdüm. 

 

İbrahim Yiğit: Yürüyemezdim, çok ağır olurdu. 

 

Gülçehre: Bir tane şapkamı takamazdım. 

 

Irmak: Uzaylı gibi görünürdük. 

 

Elif Dila: Daha çok şey görürdüm. 

 

Arel: İki burnum, dört gözüm, dört kaşım olurdu. 



 

KOMİK ANLAR 

 

 

 

 Çocuklar serbest zamanda sessizce resim yapmaktadırlar. Kız öğrencilerden biri hapşırır. Aynur 

Öğretmen şaşkın bir ifadeyle başını kaldırır, kimin hapşırdığına bakar. Bu sırada öğretmenini izleyen 

Irmak sorar: 

- Ne oldu öğretmenim? Neden şaşırdın? 

Aynur Öğretmen: 

-  Daha kibar hapşırmanızı beklerdim, o yüzden şaşırdım. 

Irmak bu cevabın üstüne hiçbir şey söylemez, resmini yapmaya devam eder. 

Aradan 1 haftadan fazla vakit geçer. Ders esnasında Aynur Öğretmen yüksek bir sesle hapşırır. Irmak 

sanki tam da bu anı bekliyormuşçasına masadan kalkar, Aynur Öğretmen’in yanına gelir. Ve tam bir 

Nasreddin Hoca edasıyla yapıştırır cevabı: 

- Öğretmenim. Daha kibar hapşırmanı beklerdim. 

 

 

 

 

Yukarıdaki köpekbalığını görüyorsunuz. Peki, aşağıdaki köpekbalığını görebildiniz mi?  

Evet, geçen ay yayınlanan stereogramın cevabı köpekbalığıydı.  

Görebilen velilerimizi tebrik ediyoruz. 

 


