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EKİM AYINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Motor Beceriler 

Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri 

yapar. 

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Bilişsel Gelişim 

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Algıladıklarını sayar. 

Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 

Dil Gelişimi 

Sesleri ayırt eder. 

Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade 

eder. 

Yazı farkındalığı gösterir. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Kendisine ait özellikleri tanıtır. 

Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. 

Bir olay ya da durumla ilgili başkalarının 

duygularını açıklar. 

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Öz Bakım Becerileri  

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

 

 

KAVRAMLAR 

 Renk: 

       Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi. 

 Duygu: 

Mutlu- Üzgün 

 Geometrik Şekil: 

Daire, Çember. 

 Miktar: 

Az-Çok, Ağır-Hafif 

 Zıt: 

Aynı-Farklı-Benzer, Hızlı-Yavaş. 

 Sayı/Sayma: 

2 sayısı, 1-10 ritmik sayma. 

 Boyut: 

Büyük-Küçük 

 Zaman: 

Mevsim: Sonbahar 

 

Belirli Gün ve Haftalar 

İtfaiyecilik Haftası (25 Eylül – 1 Ekim) 

 - Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 

- Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi 

Günü) 

- Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 

-Kızılay Haftası  

(29 Ekim – 4 Kasım) 

 



 

                              ŞARKILAR 
 

İki Uzun Kulağım 

İki uzun kulağım, 

Bir fısıltıyı duyar. 

Keskin güçlü dişlerim, 

Küçük bir kuyruğum var. 

Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var. (x2) 

Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. (x2) 

Ben havucu çok yerim, 

Lahanayı severim. 

Yokuşu hızla çıkar, 

İnişi güç inerim. 

Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var. (x2) 

Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. (x2) 

Öğretmen çocukları etkinlik masalarına 

yönlendirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

BİLMECELER 

Küçüğüz ama çalışkanız, çiçeklerden bal 

yaparız, sarı siyah halkalıyız.(Arı) 

Fareleri kovalarım, yumaklarla oynarım, 

evlerde beslenirim, miyav miyav miyavlarım. 

(Kedi) 

Parmak Oyunu 

Kuşum  

Tırtılın canı çok sıkılmış, 

Başlamış gezinmeye. 

Tıkır da tıkır tıkır da tıkır tıkır da tıkır 

(Parmaklar kolun üzerinde gezdirilir.) 

Orada bir ağaç görmüş, 

Başlamış tırmanmaya. 

Tıkır da tıkır tıkır da tıkır tıkır da tıkır 

(Parmaklar kolun üzerinde gezdirilir.) 

Karnı acıkmış, oradan bir dal koparmış, 

Başlamış yemeye. 

Çıtır da çıtır çıtır da çıtır çıtır da çıtır (Yeme 

hareketi yapılır.) 

Karnı doymuş, keyfi yerine gelmiş, (Eller başın 

arkasına konur.) 

Başlamış oynamaya. 

Şıkır da şıkır şıkır da şıkır şıkar da şıkır 

(Parmaklar şıklatılıp oynanır.) 

Uykusu gelmiş, başlamış uyumaya. 

Mışıl da mışıl mışıl da mışıl mışıl da mışıl 

(Gözler kapanır, eller başın 

altına yastık yapılır.) 

 

 



Şiir 

Kedi 

Üşüdü, dondu soğuktan, 

Fare tuttu kovuktan. 

Bizim mırnav kedi, 

Serilip yatar şimdi. 

Horul horul uyur, 

Mırıl mırıl konuşur. 

 

Müzik 

Dünya Çocuk Günü 

Dünya çocuk gününde, 

Bir araya gelelim. 

Kardeşçe ve el ele, 

Şarkılar söyleyelim. 

Mutluklukla ve sevinçle 

Eğlenelim gülelim. 

Kardeşçe ve el ele, 

Şarkılar söyleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müzik 

 

Elma Kurdu 

Ben bir elma kurduyum, 

Kıvrıla kıvrıla gezerim. 

Nerde bir elma görsem, 

Dayanamaz süzerim. 

 

Kırt kırt kırt nananininom 

Kırt kırt kırt nananininom 

 

Dalda duran elmayım, 

Olgunlaştım sormayın. 

İçime yaramaz kurt düştü, 

Başıma kuşlar üşüştü. 

 

Kırt kırt kırt nananininom 

Kırt kırt kırt nananininom 

 

Elmanın kalbindeyim, 

Çok tatlı bir yerdeyim. 

Haydi gelin çocuklar, 

Oynayarak dans edelim. 

Kırt kırt kırt nananininom 

Kırt kırt kırt nananininom 

 

 

 

                           



 

    Deney 

“Gökkuşağı” 

Öğretmen fen merkezine su, beyaz kağıt, cam 

su bardağı yerleştirir. Su bardağını su ile 

doldurulur. Bardağın yarısı masanın dışında 

kalacak ve düşmeyecek şekilde yerleştirilir. 

Bardak güneş ışığı gelen bir yere yerleştirilir. 

Beyaz bir kağıt yere konur. Güneş bardaktan 

geçerek kağıdın üzerine vurmalıdır. Kağıdın ve 

bardağın konumları kağıt üzerinde gökkuşağı 

görene kadar değiştirilir. Gökkuşağı kağıda 

yansıyacaktır. 

 

 

Drama 

Bütün çocuklar ayağa kalkarlar. Klasik müzik 

eşliğinde yağmurun nasıl oluştuğu çocuklarla 

birlikte öğretmenin yönergelerine göre 

canlandırılır. (Hepimiz dereden akan suyuz. 

Hava iyice ısınıyor, buhar olup gökyüzüne 

doğru çıkıyoruz. Diğer buhar arkadaşlarımızla 

buluşup bulut olduk. Karşıdan gelen bulut ile 

çarpıştık. Şimdi tekrar yeryüzüne yağmur 

olarak düşüyoruz gibi.) 

Canlandırma sonunda öğretmen sonbahar 

hakkında sorular sorarak çocuklarla sohbet 

eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AİLE KATILIMI 

 

 Ailelere cinsiyetlere özel hazırlanmış 

olan giysi resimlerini içeren boyama 

sayfaları gönderiler ve bunlarla ilgili 

evde sohbet etmeleri söylenir. 

 Ailelerden çocuklarının sınıfları 

hakkında sohbet edip resimlerini 

çizmeleri ve çalışmayı okula 

göndermeleri istenir 

 Evimizde en çok olan nesne nedir 

acaba? Sorusuna ailece yanıt bulmaya 

çalışılır. Tahmin edilenler tek tek 

sayılır. (Sandalye/bardak/peçete/ 

saksı//kitap vb.) Evimizde en az olan 

nesne nedir acaba? 

 Çocukların aileleriyle birlikte çocukluk 

fotoğraflarının benzerlik ve farklılıklara 

göre incelenmesi istenir. 

 Değişik boyutta çember şekilleri olan 

boyama sayfaları gönderilip kırmızı 

renkli kuru boya ile boyamaları 

sağlanır. 

 Ailelere hafta sonu için park gezisi 

düzenlemelerini ve orda ağaçları 

gözlemleyip resimlerini çekmeleri 

istenir. Çekilen bu resimler okula 

getirilip panoda sergilenir 

 Evdeki eşyalardan ağır ve hafif olanlar 

belirlenir. Ona göre bir sınıflama 

yapılarak resimleri çizilebilir. 

 Evde yeşil renkli bitkiler araştırılır. 

Başka hangi hayvanlar yeşil bitkileri 

yiyerek beslenir araştırma yapılır. 

 Ailelerden çocuklarıyla evde bulunan 

büyük ve küçük meyveleri bulup 

resimlerini çizip okula göndermeleri 

istenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tekerleme 

Atatürk 

Atatürk yoktu, 

Düşman çoktu. 

Atatürk geldi, 

Düşmanı yendi. 

Bu güzel yurdu, 

Bizlere verdi. 

İyi kalpli Atatürk. 

 

Cumhuriyet 

Cumhuriyet hürriyet demek, 

Cumhuriyet özgürce yaşamak, 

Uygarlığa, çağdaşlığa, 

Durmadan, yıladan koşmak demek. 

 

Cumhuriyet mutluluk demek, 

Cumhuriyet kol kola yürümek, 

Uygarlığa, çağdaşlığa, 

Durmadan, yılmadan koşmak demek 

 

Cumhuriyet  

Bir zamanlar yurdumda bir başka 

devlet varmış, 

Başındaki padişah ne isterse yaparmış. 

Atatürk padişaha, düşmana karşı 

durmuş, 

Yurdumuzu kurtarmış, Cumhuriyet’i 

kurmuş. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

SORU; 

 Başka birisinin yerine geçme                     

şansın olsa kimin yerine geçmek isterdin? 

Neden? 

 

Zerrin: Nur’un yerine geçmek isterdim çünkü 

annecilik oynamak için. 

 

İbrahim: Öğretmenim senin yerine geçmek 

isterdim çünkü seni çok seviyorum. 

 

Kayra : Babamın yerine geçmek isterdim onun 

bilgisayarı var. 

 

Toprak: Senin yerinde olmak isterdim 

öğretmenim seni çok seviyorum. 

 

Osman : Mısırcının yerinde olmak isterdim 

mısır satmayı çok istiyorum. 

 

Zeynep : Annemin yerine geçmek isterdim. 

 

 



 

  



                                            EKİM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR  

GELİŞİMSEL BECERİLER   

Bilişsel Gelişim  

Nesneleri sayar. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirilir.   

Nesne ya da varlıkları gözlemler.  

Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.   

Sosyal Duygusal Gelişim 

Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.  

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Farklılıklara saygı gösterir. 

Motor Gelişim 

Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapar. 

Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Dil Gelişimi  

Dinlediklerini ve izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Sözcük dağarcığını geliştirir. 

Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Öz Bakım Becerileri 

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

Yeterli ve dengeli beslenir.  

Giyinme ile ilgili işleri yapar.  

KAVRAMLAR  

Sağlıklı-Sağlıksız, Yumuşak-Sert  

Farklı-Benzer , Duyu Organları  

Besin, Çiftlik , Yardım  



 

 

ŞARKILAR  

Haydi Ormana Gidelim 

Haydi ormana gidelim, doğayı keşfedelim  

Gözlerimizi kapatıp, dikkatli dinleyelim 

Şu çalının arkasından değişik bir ses geldi 

... dedi ...  Bil bakalım o neydi ?  

Kırmızı   

Hep kırmızı elbiselerim 

Ben bu rengi pek çok severim 

... cicim  

Çok sevdiğim için  

Hep kırmızı elbiselerim  

Ceviz Adam  

Ceviz adam şip şap şap  

Burnu uzun lü lü lü  

Saçları rüzgar vu vu vu   

Kaşları keman gıy gıy gıy  

Karnı davul güm güm güm  

Bize güler ha ha ha 

Ceviz adam gitti vah vah vah  

 

 

 

 

 



Cumhuriyet  Çocuklarıyız Biz 

Cumhuriyet çocuklarıyız   

Cumhuriyet çiçekleriyiz biz, 

Tohumumuz çalışmak, 

Yaprağımız gelişmek. 

Cumhuriyet çiçekleriyiz biz 

Cumhuriyet kitaplarıyız biz, 

İlim, irfan doluyuz. 

Uygarlıklar yoluyuz, 

Cumhuriyet kitaplarıyız biz. 

Cumhuriyet çocuklarıyız biz, 

Atatürk’ü severiz. 

Yolunda ilerleriz, 

Cumhuriyet çocuklarıyız biz. 

 

TEKERLEMELER 

Sar sar sar makarayı 

Çöz çöz çöz makarayı  

On kilo pekmez yala yala bitmez  

Beşi sana kardeşim, beşi de bana. 

BİLMECELER  

Bacakları uzun, ince   

Göçüp gideriz güz gelince (Leylek)  

Üstü çayır biçilir 

Altı çeşme içilir (Koyun)  

Küçük bakkal 

Dünyayı yutar (Ağız) 

 

Rengi yeşil çubukta yetişir 

Hem tazeyken hem de kuruyken yenir (Fasulye) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE KATILIMI 

Evde sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler konusunda bilgiler verip hassas davranabilirsiniz.  

Evdeki yumuşak ve sert nesneleri birlikte gözlemleyebilirsiniz.  

Farklı ve benzer kavramları ile ilgili oyunlar oynayabilirsiniz. 

Evde duyu organları ile ilgili sohbet edebilirsiniz. 

Kırmızı nesneleri bulma oyunu oynayabilirsiniz.  

Çiftlik hayvanları ile ilgili sohbet edebilirsiniz,  bir çiftliğe giderek çiftlik  hayvanlarını sevebilirsiniz. 

 

 

 

SORU: 

-Bir kedin olsa ismi ne olurdu? Kedine bir kıyafet tasarlayacak olsan hangi renk tasarlardın? 

 

Elif Nihal: İsmini Boncuk koyardım. Kıyafeti mavi olurdu çünkü maviyi çok seviyorum. 

Elif Sare:  Boncuk koyardım. Kıyafetini pembe yapardım çünkü pembe ona çok yakışırdı. 

Defne    :  Maviş koyardım. Kıyafetinin rengi pembe olurdu çünkü pembeyi çok seviyorum.      

 



 


