
 

 

 

 



KASIM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR 

 

 
 
Bilişsel Beceriler  
Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya 
odaklanır.                                                                                                                               
Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik 
sorular sorar. 
Nesne / durum/olayla ilgili tahminini söyler.                                                                                                                                                             
  Nesne yada varlıkları özelliklerine göre 
eşleştirilir    
Nesne durum yada olayı bir süre sonra söyler.                                                                                                                                           
Hatırlandıkların yeni durumlarda kullanır  
 Bir olayın olası nedenlerini söyler. 
Bir olayın olası sonuçlarını söyler 
 
 
Sosyal ve Duygusal Gelişim 
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla 
ifade eder.                                                                                                                                           
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici 
durumları söyler.  
Çevresini farklı biçimlerde düzenler. 
Çevredeki güzelliklere değer verir. 
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.                                                                                                                                                                        
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı 
etkinliklerle ifade eder 
 
 
Dil Gelişimi 
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
söyler.  
Verilen sese benzer sesler çıkarır. 
Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru 
kullanır.  
Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, 
hızını ve şiddetini ayarlar. 
Sohbete katılır.  
Konuşmak için sırasını bekler 
Dinlediklerini/ izlediklerini resim, müzik, 
drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.                                                                                         
Dinledikleri ile ilgili sorular sorar.                                                                                                                                                                                             
Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap 
verir.                                                                                                                                                                     
Dinlediklerinini / izlediklerini başkalarına 
anlatır.                                                                                                                                                                   
Dinlediklerini/ izlediklerini resim yoluyla 
sergiler 

 
 
 
 
 
 
 
Motor Gelişim 
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber 
eşliğinde yapar.                                                                                                                                       
Yönergeler doğrultusunda yürür.  
 Durma ile ilgili denge hareketleri yapar    
                                                                                                                                                                                                           
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.  
Malzemelere elleriyle şekil verir.                                                                                                                                                                                                
Malzemeleri keser. 
Malzemeleri yapıştırır.  
Malzemeleri değişik şekillerde katlar 
 
 
Öz bakım Becerileri 
Elini /yüzünü yıkar.  
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.   
Ev/okuldaki eşyaları toplar 
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.  
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba 
gösterir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ 
KAVRAMLAR 

 
 

Geometrik şekil:Üçgen, Dikdörtgen 
Renk: Sarı, Kırmızı, Mavi 
Boyut: Uzun – Kısa, Büyük – Küçük, İnce – 
Kalın,  
Miktar : Ağır – Hafif,  Boş – Dolu, Az – Çok,  
Yön/ Mekanda Konum:   Altında – Üstünde 
Zıt: Açık – Kapalı, Düz – Eğri, Aynı – Farklı, Eski 
– Yeni, Hızlı – Yavaş, Ters – Düz 
Duyu: Sesli – Sessiz, Islak – Kuru, Sıcak – Soğuk 
Duygu: Mutlu – Üzgün, Şaşkın, Kızgın, 
Korkmuş Tehlikeli – Güvenli 
Zaman :Gece – Gündüz, Önce –  Sonra 
Sayı:1,2 1 – 10 Arası Ritmik Sayma 
 
Önemli Gün ve Haftalar: 
 
 Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) 
 Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 
 Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŞARKILAR-ŞİİRLER 
Kızılay                                                                                                      
Depremlerde, yangınlarda, 
Hem savaşta, hem barışta, 
Sen koşarsın yardıma, 
Güç verirsin yurduma, 
 
Sonsuza dek, güçlenerek, 
Her acıyı, sar kızılay... 
 
Kan vermekle yarıdım etmek 
çok keyifli mutluluktur.  
Çözdüğün güçlükleri 
Bilmeyen kimse, yoktur. 
 
Sonsuza dek, güçlenerek, 
Her acıyı, sar kızılay... 
 
 
Elimde iki kitap  
Karşılaştır bakalım 
Biri ince, biri kalın 
İnce kalın, ince kalın, ince kalınnnnn 
Karşımda iki ağaç 
Karşılaştır bakalım 
Biri ince, biri kalın 
İnce kalın, ince kalın, ince kalınnnnn 
Burada bir ip var, burada da bir halat 
İp ince, halat kalın 
İnce kalın, ince kalın, ince kalınnnnn 
İki çizgi çizelim  
Karşılaştır bakalım 
Biri ince, biri kalın 
İnce kalın, ince kalın, ince kalınnnnn 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATATÜRK 
         1881’de bir bebek doğdu. 
         Annesi adını Mustafa koydu. 
         Sarı saçlı, mavi gözlü 
         O güzel bebek. 
        Büyüdü büyüdü, 
        Atatürk oldu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖRÜMCEK AİLESİ 
Bir gün anne örümcek duvara tırmanmış. 
Yağmur yağmış ve her yer ıslanmış. 
Güneş açmış ve her yer kurumuş. 
Rüzgar çıkmış onu savurmuş. 
 
Bir gün baba örümcek duvara tırmanmış. 
Yağmur yağmış ve her yer ıslanmış. 
Güneş açmış ve her yer kurumuş. 
Rüzgar çıkmış onu savurmuş. 
 
Bir gün yavru örümcek duvara tırmanmış. 
Yağmur yağmış ve her yer ıslanmış. 
Güneş açmış ve her yer kurumuş. 
Rüzgar çıkmış onu savurmuş. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MİNİK DAMLACIK 
Yağmur minik damlacık, 

Cama vurur şıp şıp, 

Sonra seller akacak, 

Minik dere taşacak. 

Tıp tıp tıp (Eller dize vurulur.) 

Şıp şıp şıp (Alkış yapılır.) 

Sonra yine yağacak. 

Güneş doğup gülecek, 

Minik damlacık uçacak, 

Bulutlara koşacak, 

Yıldızları aşacak. 

Tıp tıp tıp 

Şıp şıp şıp 

Sonra yine yağacak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cocuksarkilari.org/cocuk-sarkilari/yildizlar


 
PARMAK OYUNLARI – TEKERLEME- DENEY 
 
 

AT ALKIŞI 

Atlar ormanda yavaşça yürüyor. 

Tıkır da tıkır. (3) 

Aaaa! O da ne? Bir Taşlık. 

Taşlığın altından geçemem, 

Üstünden geçemem, 

Ama içinden geçebilirim. (Eller göğse veya 

bacaklara vurularak taşlıkta yürüme sesi 

yapılır.) 

Yürümeye devam ettim. 

Tıkır da tıkır. (3) 

Aaaa! O da ne? Bir Çimenlik. 

Çimenliğin altından geçemem, 

Üstünden geçemem, 

Ama içinden geçebilirim. (Eller birbirine 

sürtülerek ses çıkartılır.) 

Yürümeye devam ettim. 

Tıkır da tıkır. (3) 

Aaaa! O da ne? Bir Bataklık. 

Bataklığın altından geçemem, 

Üstünden geçemem, 

Ama içinden geçebilirim. (Dil damağa 

vurularak ses çıkartılır.) 

Yürümeye devam ettim. 

Tıkır da tıkır. (3) 

Aaaa! O da ne? Bir asma köprü. 

Asma köprünün altından geçemem, 

Üstünden geçemem 

Ama içinden geçebilirim. (Sağa sola sallanarak 

gacır gucur sesler çıkarılır.) 

Yürümeye devam ettim. 

Tıkır da tıkır. (3) 

Aaaa! O da ne? Bir dev. 

Ama ben devlerden korkmam ki.. 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK  

Atatürk çocuktu. (Serçe parmak gösterilir.) 

Okudu, (Kitap okuma hareketi yapılır.) 

Yazdı. (Yazma hareketi yapılır.) 

Yıllar geçti, büyüdü. (Eller yukarı doğru 

kaldırılıp büyüme hareketi yapılır.) 

Subay oldu. (Sağ el alına götürülerek asker 

selamı verilir.) 

Savaşlara girdi. “Ordular ilk hedefiniz 

Akdeniz'dir ileri!” dedi. 

Düşmanı kovdu. 

Cumhuriyeti kurdu. (Arkada saklanmış olan 

bayrak çıkarılıp gösterilir.) 

TEKERLEMELER 

Tekerleme 
Ben bir üçgenim, 

Dondurmanın külahına benzerim. 

Üç kenar, üç köşe 

Bana derler üçgen.  

 

 

 

 

ÇAYDANLIK 
Ben bir küçük çaydanlığım, yuvarlak karnım. 
Şurada ağzım var, şurada sapım. (Sağ el yana, 
sol el aşağı doğru işaret edilir.) 
Kaynayınca suyum çağırır seni. (Eller sallanır.) 
Eğersin başımı içersin çayını (2 kez söylenir, 
baş eğilir ve çay içme hareketi yapılır.) 
Lıklık da lıklık. 
Lıklık da lıklık (Eller belde olduğu yerde 
dönülür.) 
  



 

 BİLMECELER  
  
*Sulu sulu pişirilir, Sıcak sıcak içilir. (Çorba) 

*Yer altında civcivli tavuk. (Patates) 

*İncecik beli, elimin eli (Çatal) 

*Hem anneyim, hem baba. Hem kardeşim, 

hem abla. Yorulmam öğretmekten, sevgimi 

herkese dağıtırım. Kimim ben? (Öğretmen) 

 

*Duvarda dolanırım 
Sekiz kücük ayağımla 
Durmadan ağ örerim 
Bilin bakalım ben hangi böceğim (Örümcek) 
*Bol emek verir kendi yemez yedirir (Arı) 
*Ne iliği var ne kemiği 
Pır dereye pır tepeye (Kelebek) 
*Karşıdan baktım hiç yok 
Yanına vardım pek çok (Karınca) 
*Rengi yeşil çubukta yetişir  

Hem tazeyken hem de kuruyken 

yenir(Fasulye) 

*Yer altında turuncu minare(Havuç ) 

*Yer altında sakallı dede(Pırasa) 
*Uzun kulaklı kısa kuyruklu (Tavşan) 
* Burnu uzun kulakları kepçedir 
   Acep neyin nesidir (Fil) 
* İnce uzun kuyruklu 
* Minicik sivri burunlu Peynir düşkünü (Fare) 
* Uzun boyunlu, uzun bacaklı 
   Desenli giysili, küçücük kulaklı. (Zürafa) 
 

 

 

 
 

 

  

 

  



AİLE KATILIMI 

 

 

 Çocuğunuzla beraber farklı büyüklükteki 

kutularla ev, mağaza vb. Yapabilir ve 

eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. 

 

 Kamufle olmak nedir? Doğada hangi 

hayvanlar neden kamufle olur? Ailecek 

bununla ilgili araştırma yapabilir, 

araştırma sonuçlarınıda okula 

gönderebilirsiniz. 

 

 Teknolojik araçlar olmadan nasıl 

haberleşiriz? Çocuğunuzla bu konu 

hakkında sohbet edip uzak bir akrabanıza 

mektup yazabilirsiniz. 

 

 Pet şişelere su doldurup ailecek bowling 

oynayabilirsiniz. 

 

 Sünger, pamuk, patates, el, parmak vb. 

Boyalarla baskı yapabilirsiniz. 

 

 Evdeki sandalyeleri karşılıklı dizip üzerine 

bir örtü örtüp evde kamp yapabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla birlikte kutu (jenga, dama, 

santranç vb.) oyunları oynayabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla beraber evdeki bozuk veya 

kırılmış eşyaları tamir edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-4 tane balonun içine farklı nesneler 

(mercimek, pirinç, nohut) koyabilir ve 

çocuğunuzdan dokunarak içinde ne 

olduğunu tahmin etmesini isteyebilirsiniz. 

 

 Farklı renkte mandalların bulunduğu 

bir sepetten çocuğunuzun bir mandal 

almasınıisteyin. Aldığı mandalla aynı 

renkte olan eşyaları bulmasını ve size 

göstermesini isteyebilirsiniz 

sonrasında da renkler hakkında sohbet 

edebilirsiniz..  



 



 

 

 



KASIM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR 

Bilişsel Beceriler  
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik 
sorular sorar.  
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı 
ayrıntılarıyla açıklar. 
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 
Gerçek durumu inceler.  
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 
Nesne/ varlığın büyüklüğünü söyler. 
Nesne/ varlığın adını, rengini söyler. 
Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. 
Nesne/varlığın kokusunu söyler. 
 
Sosyal ve Duygusal Gelişim 
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla 
ifade eder 
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 
Başkalarının duygularını söyler.   
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. 
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba 
gösterir. 
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 
Kuralların gerekli olduğunu söyler.  
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara 
uygun davranır.  
 
Dil Gelişimi 
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.  
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru 
kullanır. 
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, 
hızını ve şiddetini ayarlar. 
Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve 
bileşik cümle kurar.  
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. 
Konuşmayı sürdürür.  
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.  
Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.  
Konuşmak için sırasını bekler.  
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler 
Sözel yönergeleri yerine getirir.  
 Çevresinde bulunan yazılı materyaller 
hakkında konuşur. 
 
 
 
 
 
 

Motor Gelişim 
Yönergeler doğrultusunda yürür.  
Yönergeler doğrultusunda koşar.  
Engelin üzerinden atlar.  
Belli bir yüksekliğe zıplar.  
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler 
Yönergeler doğrultusunda yürür 
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. 
Malzemelere elleriyle şekil verir.  
Malzemelere araç kullanarak şekil verir. 
Yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya 
getirir. 
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.  
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir 
araya getirir. 
 
Öz bakım Becerileri 
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. 
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba 
gösterir               
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve 
içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.  
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına 
özen gösterir. 
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri 
söyler.  
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar. 
BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ 
KAVRAMLAR 
Geometrik şekil:Üçgen, Dikdörtgen 
Renk: Sarı, Kırmızı, Mavi 
Boyut: Uzun – Kısa, Büyük – Küçük, İnce – 
Kalın, Dar – Geniş 
Miktar : Ağır – Hafif,  Boş – Dolu, Parça – 
Bütün – Yarım – Tam, Az – Çok, Kalabalık – 
Tenha 
Yön/ Mekanda Konum:   Altında – Üstünde, 
Yatay – Dikey 
Zıt: Açık – Kapalı, Düz – Eğri, Aynı – Farklı, Eski 
Duyu: Sesli – Sessiz, Islak – Kuru, Sıcak – Soğuk 
Duygu: Mutlu – Üzgün, Şaşkın, Kızgın, 
Korkmuş Tehlikeli – Güvenli 
Zaman :Gece – Gündüz, Önce –  Sonra 
Sayı:1,2,3, 4  1 – 10 Arası Ritmik Sayma 
 
Önemli Gün ve Haftalar: 
 Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) 
 Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 
 Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 
 
 



ŞARKILAR-ŞİİRLER 
          
 
 
          Tik Tak 

Tik tak, tik tak, saatine bak.  
Toplanma saati geldi, haydi kalk.  
Haydi bakalım haydi,  
Hemen şimdi şimdi,  
Toplan toplan toplan.  
Evcilik köşesini topla.  
Kitap köşesini topla.  
Müzik köşesini topla.  
Blok köşesini unutma! 
Çocuklar etkinlik masalarına 
yönlendirilir. 
 
Kızılay 
Gök yarıldı, seller aktı, 
Yer yarıldı, evler çöktü. 
Herkes yaralı, Kızılay geldi. 
Bizi kurtardı, yaraları sardı. 
 
Kızılay 
Depremlerde, yangınlarda, 
Hem savaşta hem barışta, 
Sen koşarsın yardıma, 
Güç verirsin yurduma (2) 
Sonsuza dek, güçlenerek, 
Her acıyı sar Kızılay. (Son kısım iki kere 
söylenir.)  
 
10 KASIM 
10 Kasımda ben, 
Üzgünüm neden? 
Çünkü bizden ayrıldı, 
Atatürk’üm bizden. 

 

Kalbimiz kırık, 
Gönlümüz buruk. 
Çünkü bizden ayrıldı, 
En güzel varlık. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
10 Kasım 
 
Yıl bin dokuz yüz on dokuz,                             
Saat dokuzu beş gece,  
Mevsim sonbahar,            
Mavi gözler kapanmış, 
Dolmabahçe’de bugün,                                    
Ata’mızın basında, 
Matem havası var.                                            
Gözyaşı dökenler varmış.         
 
Atatürk 
Atatürk yoktu, 
Düşman çoktu. 
Atatürk geldi, 
Düşmanı yendi. 
Bu güzel yurdu, 
Bizlere verdi. 
 
 
Atatürk Ölmedi 
Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor.  
Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. 
Her gücü o aşıyor. 
Türklüğe güç veren devrimler senin.  
Yurduma çizdiğin aydın yol senin.  
Gençlik senin, sen gençliğinsin.  
Ölmedin ölmezsin, ölmedin ölemezsin. 



      PARMAK OYUNLARI – TEKERLEME- DENEY 

 

SU 
Bahçemizde çeşme var, (Sol el dikey olarak 
gösterilir.) 
Çok da güzel kurnası. (Sağ elin işaret 
parmağı, sol elin avuç içine dokundurulur.) 
Babam hortumu getirdi, (Ellerle “s” çizer 
gibi hareket yapılır.) 
Bahçemizi sulayacağız. (Hortum tutulur 
gibi yapılıp eller hareket ettirilir.) 
Biberler, patlıcanlar büyüyünce (Kollar 
yukarı kaldırılarak büyüme hareketi 
yapılır.) 
Size de vereceğiz. (Eller öne doğru 
uzatılır.) 
Su sesi taklidi yapılır. 
 

Ses - Işık - Gölge 

Bu çocuk yürüyor, (Başparmak gösterilir.) 

Gölgesi onu takip ediyor. ( İşaret parmak 

hareket ettirilir.) 

Bu çocuk lambayı yaktı, (Orta parmak 

gösterilir.) 

Bu çocuk söndürdü, (Yüzük parmak 

gösterilir.) 

Bu çocuk bağırdı, (Serçe parmak 

gösterilir.) 

Bütün çocuklar sıçradı. (Sağ elin bütün 

parmakları aniden açılır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       TEKERLEMELER 

       Küçük dostum gelsene  

       Ellerini versene 

       Ellerimizle şap şap şap , 

       Ayaklarımızla rap rap rap, 

       Bir şöyle bir böyle  

       Dans edelim seninle 

 

 

 

        Deney 

Öğretmen bir adet buzdolabı poşetinin 

üzerine üstte bir güneş, altta bir göl, 

üzerine de bulut ve su döngüsünü 

göstermek için oklar çizer. İçerisine mavi 

renkli su doldurulur. Buzdolabı poşetinin 

ağzı sıkıca kapatılır ve mandalla bir ipe 

asılır. Poşetteki su damlacıkları ve 

değişimler gözlemlenir. Çocuklarla 

değişimler hakkında konuşulur.  

 

 

 

  



 

       BİLMECELER  

 

       Göğü beyaz, ayı kırmızı 

       Her felakette o, 

       Düşünür halkımızı(Kızılay) 

 

Depremde, yangında, 

Hemen koşar yardıma, 

İlaç, çadır, yemek verir,  

Muhtaçları sevindirir.(Kızılay) 

 

Deprem felaketinde, 

Kızılay’ca kurulur, 

Evsiz barksız insanlar, 

Sokakta kalmaktan kurtulur. (Çadır) 

 

Yeryüzünü sallarım, 

Evleri de yıkarım, 

Çok canları yakarım. (Deprem)  

 

Kıvrım kıvrım gider, denize gidince 

biter.(Irmak) 

 

Üstümde gemiler gezer,içimde balıklar 

yüzer.(Deniz) 

  



 

 

       BAŞARI NEDİR?  

 

NUR: Kendime inanırsam başırırım. 

 

OSMAN: Yani yarışta kazanmak, hepsini 

geçtiğin zaman. 

 

ZERRİN: Kazanmak demektir. 

 

ZEYNEP: Bir yazmayı öğrenmek demektir. 

 

KAYRA: 

 

 

 



                                                 

 

 

                             

                                                                 AİLE KATILIMI 

 

 Çocuğunuzla birlikte geometrik şekilleri kullanarak kurabiye yapabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla birlikte eski çoraplardan kukla yapabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla birlikte evde ki malzemelerden oyun hamuru yapabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuza bir hikaye anlatıp yarısında bırakarak devamını onun getirmesini isteyebilirsiniz. 

 

 Sofra kurma görevini çocuğunuza verebilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzun en yakın arkadaşına resimli bir mektup yapmasını ve göndermesini 

sağlayabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla mevsim değişikliliği hakkında gözlem yapabilirsiniz. 

 

 Yıkadığınız çamaşırları makinadan çıkarma işlemeni çocuğunuzdan yapmasını isteyebilirsiniz. 

 

 Nohutlardan eksiltme arttırma çalışması yapabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzla birlikte saksıya bir çiçek ekebilir ve çiçeğin bakım sorumluluğunu ona 

verebilirsiniz. 

                                                                     



 

 



KASIM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR 

 
 
Bilişsel Beceriler  
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya 
odaklanır. 
 Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik 
sorular sorar. 
 Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla 
açıklar. 
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 
 Gerçek durumu inceler. 
 Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 
 
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 
 Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. 
 Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 
 Sıra bildiren sayıyı söyler. 
 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce 
gelen sayıyı söyler. 
 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra 
gelen sayıyı söyler 
 
Sosyal ve Duygusal Gelişim 
Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. 
söyler. 
 Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi 
fiziksel özelliklerini söyler. 
 Teyze/amca gibi yakın akrabalarının isimlerini 
söyler. 
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler 
kullanarak açıklar. 
 Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. 
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 
 Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı 
etkinliklerle ifade eder 
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun 
davranır. 
 Nezaket kurallarına uyar. 
 
Dil Gelişimi 
 
Sesin geldiği yönü söyler. 
 Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. 
 Sesin özelliğini söyler. 
 Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. 
 Verilen sese benzer sesler çıkarır 
Düz cümle kurar. 
 Olumsuz cümle kurar. 
 Soru cümlesi kurar. 
 Bileşik cümle kurar. 
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır 
 
 

 
Motor Gelişim 
 
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde 
yapar. 
Yönergeler doğrultusunda yürür. 
Yönergeler doğrultusunda koşar. 
Belli bir yükseklikten atlar. 
Belli bir yüksekliğe zıplar. 
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. 
Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. 
Belirlenen mesafede yuvarlanır. 
Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. 
 
Öz bakım Becerileri 
Giysilerini çıkarır. 
Giysilerini giyer. 
Ayakkabılarını çıkarır. 
Ayakkabılarını giyer. 
Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu 
söyler. 
Dinlendirici etkinliklere katılır. 
Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları 
söyler. 
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri 
kullanır. 
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. 
Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır. 
 
BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR 

 
 

Geometrik şekil:Üçgen, Dikdörtgen 
Renk: Sarı, Kırmızı, Mavi 
Boyut: Uzun – Kısa, Büyük – Küçük, İnce – Kalın, 
Dar – Geniş 
Miktar : Ağır – Hafif,  Boş – Dolu, Parça – Bütün – 
Yarım – Tam, Az – Çok, Kalabalık – Tenha 
Yön/ Mekanda Konum:   Altında – Üstünde, Yatay 
– Dikey 
Zıt: Açık – Kapalı, Düz – Eğri, Aynı – Farklı, Eski – 
Yeni, Hızlı – Yavaş, Ters – Düz 
Duyu: Sesli – Sessiz, Islak – Kuru, Sıcak – Soğuk 
Duygu: Mutlu – Üzgün, Şaşkın, Kızgın, Korkmuş 
Tehlikeli – Güvenli 
Zaman :Gece – Gündüz, Önce –  Sonra 
Sayı:3,4,5 1 – 10 Arası Ritmik Sayma 
 
Önemli Gün ve Haftalar: 
 
❖ Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)  
❖ Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 
❖ Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 
 
 

   



RKILAR-ŞİİRLER 
Kızılay Marşı Sözleri 
Her dilde her dinde ırk gözetmeyiz 
Şefkatten hoşgörüden taviz vermeyiz 
Dünyanın her yerinde hep beraberiz 
Biz insana değer veren gönüllü askeriz. 
 
Her dilde her dinde ırk gözetmeyiz 
Şefkatten hoşgörüden taviz vermeyiz 
Dünyanın her yerinde hep beraberiz 
Biz insana değer veren gönüllü askeriz. 
 
Türk Kızılayının ilkelerinden 
Merhametinden hiç vazgeçmeden 
Yardıma koşacağız hiç düşünmeden 
Uyumayız insan ıstırabı dinmeden 
 
Biz milletin merhamet eliyiz 
Biz barışın ve sevginin simgesiyiz 
Her koşulda her yerde her zamanda 
Türk Kızılayıyız biz her yerdeyiz. 
 
Geri Dönüşüm 
Duyarlı olursan çevreye Fazladan ağaç 
kesilmez  
Saygı duyarsan yer küreye Tabiat artık 
üzülmez  
Önemlidir geri dönüşüm konusu Doğru 
değerlendirelim atıkları  
Bunu anlatıyor sürpriz kutusu  
Sevindirelim tüm canlıları  
Yeşil kalsın çevremiz 
 Sevinsin börtü böcek  
Doğru kullanırsak kaynakları  
Bekler bizi iyi bir gelecek Önemlidir geri 
dönüşüm konusu  
Doğru değerlendirelim atıkları 
 Bunu anlatıyor sürpriz kutusu  
Sevindirelim tüm canlıları 
 

              Elektrik 
          Trik, trik, trik  
         Gider elektrik  
         Getir fenerleri  
         Elektrik kesik Birden, aniden  
         Oldu karanlık  
         Aydınlatıyor Fenerdeki ışık  
         Trik, trik, trik 
         Gider elektrik 
         Getir fenerleri  
         Elektrik kesik  
         Elektrik gelir 
         Gülümseriz biz 
         Aydınlanıyor Güzel evimiz 
 

 
 

 
10 Kasım 

 Sordum seni; 
Dağına, taşına Türkiye'min, 
Herkes kendinden emin, 
Yükseldi gür sesler; 
Umutlar, sevgiler: 
O biziz, O bizleriz. 
Hepimiz bir parçayız 
Atatürk'ten, 
Bütün doğa, 
Atatürk'ü anar, 
Atatürk'ü şaşar. 
Herşeydir OTürkiyem'de. 
Göller, ırmaklar, ormanlar. 
İmza imza Atatürk yazar. 
 
Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim 
Ben seni hiç görmeden sevdim 
Sesini hiç duymadan hissettim 
Yokluğun belki de ilk hüznümdü 
Atam sana kavuşmadan özledim 
Varlığın dağ, taş, deniz ülkemde 
Seninle yürürüz geleceğe 
Çoktan göklere yükselsen de 
Senin yerin kalbimizde 
Varlığın dağ, taş, deniz ülkemde 
Seninle yürürüz geleceğe 
Çoktan göklere yükselsen de 
Senin yerin kalbimizde 
Varlığın dağ, taş, deniz ülkemde 
Seninle yürürüz geleceğe 
Çoktan göklere yükselsen de 
Senin yerin kalbimizde 
Unutulmaz bir destansın dillerde 
Sönmeyen ışıksın sen ülkemde 
Çoktan göklere yükselsen de 
Senin yerin kalbimizde 
Kalbimizde... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARMAK OYUNLARI – 

TEKERLEME- DENEY 

Işıklar Söndü 
Lambalar yanıyor, (İki el parmakları açılır, 
yan yana getirilir.) 
Pırıl pırıl parlıyor. (Parmaklar açılır, 
kapanır.) 
Aaaaaaaaaaa! Elektrikler kesildi, (El ile ağız 
kapanır.) 
Her taraf karanlık oldu. (İki el ile gözler 
kapanır.) 
Babam sigortayı aldı, (Sağ elle çene 
tutulur.) 
Tamir etti, (İşaret parmaklar birbirinin 
etrafında döndürülür.) 
Sigortayı taktı . (Sağ elle çene tutulur.) 
Düğmeye bastım, (İşaret parmak burna 
değdirilir.) 
Her taraf aydınlandı. (Parmaklar açılır, 
yukarı doğru kaldırılır.) 
 

İki Ev 
Tepede iki ev var 
Bu evde Ayşe oturur 
Bu evde Fatma oturur 
Bir gün Ayşe evden çıkar 
Tepeye tırmandı 
Tepeden aşağı indi 
Bir o tarafa bir bu tarafa baktı 
Fakat kimseleri görmedi 
Ertesin gün Fatma evden çıktı 
Tepeye tırmandı 
Tepeden aşağı indi 
Bir o tarafa bir bu tarafa baktı 
Fakat kimseleri görmedi 
Sonra ikisi aynı anda evden çıktı 
Merhaba Ayşe, merhaba Fatma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEKERLEMELER 

Tekerleme 
Camla plastiği çöp sanmayın sakın, 
Kağıtla, metali ayırıp bakın, 
Doğayı seven duyarlı kalplere 
Geri Kazanım tacını takın. 
Atığı ayırıp toplarsak eğer, 
Geri dönüşümde kazanır değer, 
 

 

 

       DENEY 

Yanmaz Balon Deneyi 

İhtiyacınız olanlar: 2 balon, mum, kibrit, 

su. 

Deney: İlk balonu havayla doldurun ve 

yanan bir mumun üzerinde tutun. Burada 

amaç, alevin balonu patlatacağını 

çocuklara göstermek. Sonra ikinci balonu 

suyla doldurun, mumu yakın ve bir kez 

daha balonu üzerinde tutun. Bu kez 

balonun alevin sıcaklığına dayanabileceğini 

göreceksiniz. 

Açıklaması: Balonun içindeki su, mum 

tarafından dışarı verilen sıcaklığı emer. 

Böylece balonun kendi malzemesi yanmaz 

ve sonra da patlamaz 

 

 

  

 
 



 

 BİLMECELER  
 Küçük küçük taneler 
Birden bire büyürler (çığ) 
 
Katar önüne herşeyi  
Oradan oraya sürükler(sel) 
 
Miniciktir birden büyür  
Her tarafı siyaha bürür  
Koşarak kaçma ondan 
Emekleyerek sürün(yangın) 
 
Dikmezsen ağaçları  
Tutamazsın toprakları 
Akar gider bir anda 
Kaplar bütün her tarafı(toprak kayması) 
 

Gündüzleri burada 
Geceleri uykuda(Güneş) 
 
Evimizi aydınlatır, makineleri çalıştırır,  
Giderse birden, karanlıkta kalırız aniden. 
(Elektrik) 
 
Çıt der çiçek açar.(Kibrit) 
  
Bir sihirli fenerim kibritsiz de 
yanarım.(Elektrik) 
 
Ateşe girer yanmaz, suya girer 
ıslanmaz.(Işık) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

AİLE KATILIMI 

Evde sayıların yazılış yönleriyle ilgili çalışmalar ve hatırlatmalar yapılabilir. 

Evdeki üçgen kare dikdörtgen şekiller hakkında konuşulabilir bunları fark 

etme bulma oyunu oynanabilir.  

Uzun bir oklava ve kısa bir kürdanla uzun kısa farkındalığı yaşamaları 

sağlanabilir.  

Bir park gününde hangi ağacın daha uzun hangi ağacın daha kısa olduğu 

hakkında konuşulabilir. Sığla ağacı, kayın gibi ağaçlar uzun ağaçlara örnek 

olarak bahsedilebilir ve saksı çiçeklerinin kısa oluşundan bahsedilebilir. 

Masaya 5 bardak koyması istenebilir. 4 patatesi bana soymam için 

verebilir misin denebilir. 3 adet terliği misafirlere vermesini 

isteyebilirsiniz. 

Duyu organları konusunda evde bugün çok güzel bir sesi kulaklarımla 

işittim duyu organlarımdan kulak ile bunu yaptım tarzı sohbetleriniz 

esnasında çocuklarınızın informal yollarda okulda öğrendikleri kavramları 

dışarıda da tekrarlamasını sağlayabilirsiniz. 

Değerler konusunda bu ay itibari ile Atatürk hakkındaki fikirlerini 

sorabilirsiniz düşüncelerine katkılar yaparak genişletebilirsiniz.  

Öğretmenler günü vesilesiyle öğretmeninden duyduğun en güzel şey 

neydi diye sorabilir okulda öğretmenler olmasaydı öğrendiklerimizi başka 

nasıl öğrenirdik diyerek çeşitli alternatifleri düşünmesini sağlayabilirsiniz.  

Sarı yaprakları gösterip sonbahar hatırlatması ile sarı renk üzerinde 

durabilirsiniz.  

 


