
 



İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

3 YAŞ 

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

Ocak ayında Minigon 1 serisinin hikaye kitablarından olan Minigon and Numbers (Minigon ve Sayılar) 

hikayesi ile çocuklara çevresindekilere saygılı olmanın ve arkadaşlığın önemi üzerinde duruldu. 

 Ocak ayında çocuklar, “Minigon and Numbers” hikayesinde geçen bazı hayvanları , 10’a kadar 

saymayı  ve “Five Little Frogs” şarkısını öğrenerek; farklı dramatizasyon aktiviteleriyle bu eğlenceli 

hikayeyi tamamladılar. 

 Şubat ayında 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.               

          

 

4-6 Yaş 

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

Ocak ayında Minigon 1 serisinin hikaye  kitaplarından olan “Minigon and One Day” (Minigon ve Bir 

günü) adlı kitap üzerinde duruldu 

Bu hikayede sağlıklı yaşama alışkanlıklarına sahip olmanın önemi vurgulandı. 

Minigon bize sabah evde uyanmasıyla başlayan,  ve gece uyumasıyla biten bir gününü anlattı ve onu 

daha iyi tanımamızı sağladı. 

Bu hikayede çocuklar gün içerisinde yaptıkları günlük rutinlerinden bahsetmeyi ve “Hurry up” 

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

Şubat ayında Minigon Volume 1 Aktivite kitabındaki  “Minigon and  One Day” hikayesiyle paralel 

olarak hazırlanmış olan etkinlikler yaptırılacak  ve çocuklar “Geometrik Şekillerin” İngilizcelerini 

öğrenmiş olacak.  

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.   



 



       ŞUBAT AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR  

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Bilişsel Gelişim 

Nesne durum olaya dikkatini verir. 

Algıladıklarını hatırlar. 

Nesneleri sayar. 

 

Öz Bakım Becerileri 

Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. 

Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. 

Giyinme ile ilgili işleri yapar. 

 

 

Dil Gelişimi 

Konuşurken dil bilgisi yapıları kullanır. 

Söz dizimi  kurallarına göre cümle kurar. 

Sesini uygun kullanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Sorumluluklarını yerine getirir. 

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz 

duygularını uygun yollarla gösterir. 

 

KAVRAMLAR  

 Az- çok  

 Düzenli-dağınık  

 Dikdörtgen  

 Elips 

 Mutlu- üzgün  

 1-10(6 rakamı) arası  

 

Motor Becerileri 

Yer değiştirme hareketleri  yapar. 

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Küçük kas kullanımı gerektiren hareket yapar. 

 

 

. 

 

 

    

 

 

 

 



 

ŞARKILAR  

TEBBESSÜM  

İstedim ki sokakta  

Asık suratlı kalmasın  

Büyükler büyüdükçe  

Gülmeyi unutmasın  

Bi’ merhaba ile selamladım insanları  

Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı  

Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı 

 Biraz neşe katıp büyüklere, size veriyorum  

Hayat gülünce çok güzel 

 Hayat gülünce çok güzel 

 O kapkara bulutları 

 Dağıtıp atmalı  

Herkesin yüzünde  

Bir küçük tebessüm olmalı 

 

ÇEKİRDEKSİZ DOMATES 

Çekirdeksiz domates düşmüş yollara  

Çekirdeklerini tek tek bulmaya  

Yolda inciri görmüş  

Gitmiş onun yanına 

 Nerde çekirdeklerim 

 Sende mi ki acaba?  

İncir buna çok gülmüş. Ahahaha!  

Ya ne işi var senin çekirdeklerinin ben de.  

Domates buna çok üzülmüş ama yoluna 

devam etmiş...  

Çekirdeksiz Domates düşmüş yollara  

Çekirdeklerini tek tek bulmaya  

Yolda çileği görmüş 

 Gitmiş onun yanına 

 Nerde çekirdeklerim 

 Sende mi ki acaba?  

Çilek buna çok gülmüş. Ahahaha!  

Ya ne işi var senin çekirdeklerinin ben de. 

 Domates buna çok üzülmüş ama yoluna 

devam etmiş...    

 Çekirdeksiz Domates düşmüş yollara 

 Çekirdeklerini tek tek bulmaya 

 Yolda şeftali görmüş 

 Gitmiş onun yanına 

 Nerde çekirdeklerim  

Sende mi ki acaba?  

Şeftali buna çok gülmüş. Ahahaha! 

 Ya ne işi var senin çekirdeklerinin ben de. 

 Domates buna çok üzülmüş ama yoluna 

devam etmiş... 

  



PARMAK OYUNLARI 

SAR SAR MAKARA NE VAR ORADA ? 

Sar sar sar ne var orada  

Bir küçük tır tıl yürüyor ormanda  

Sar sar sar ne var orada  

Bir küçük tavşan zıplıyor kırlarda 

 Sar sar sar ne var orada 

 Bir küçük kedi oynuyor sokakta  

Sar sar sar ne var orada  

Bir küçük kartal uçuyor havada  

Sar sar sar ne var orada 

 Bir kaplan geldi oynamaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 KÜÇÜK ÖRDEK 

3 küçük ördek badi badi yürüyerek 

 Caddeye çıkmışlar sağa sola bakmışlar  

Küçük ördek karşıya geçti  

Vak vak vak.... Vik vik vik.. 

 2 küçük ördek badi badi yürüyerek 

 Caddeye çıkmışlar sağa sola bakmışlar  

Küçük ördek karşıya geçti  

Vak vak vak.... Vik vik vik...  

1 küçük ördek badi badi yürüyerek  

Caddeye çıkmışlar sağa sola bakmışlar 

 Küçük ördek karşıya geçti 

 Vak vak vak.... Vik vik vik... 

 

 

 

 

 

 

  



 

 TEKERLEME 

 

KAHVERENGİ 

Fırçadan damladı 

Kahverengi damlalar 

Sağa sola yayıldı  

Çoğaldı renk renk damlalar 

 

 

BİLMECELER 

 

Sıcak sıcak seversiniz 

Bir güzelde yersiniz 

Ah ne tatlıdır, ne güzel  

Her pişirdiğim birbirinden özel  

                     ( AŞÇI ) 

Notalara ses veririm 

Bazen tek bazen birlikte  

Şarkı söylerim de söylerim 

( ŞARKICI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıldızlara giderim  

Dünyadan uzağa giderim 

Evrende ne var ne yok  

Araştırır gözlemlerim 

( ASTRONOT ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AİLE KATILIMI 

 

 Öğrendikleri rakamları farklı teknikler kullanarak yazabilirsiniz. 

 Evde meyve tabağı oluşturup resmini çizebilir daha sonra meyveleri yerken tahminler 

yaparak  yiyebilirsiniz. 

 Evde kahverengi nesneleri bulma oyunu oynabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlik evde sevdikleri şeyler ile ilgili sohbet edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte evde sevgi günü ilan edebilir birlikte zaman geçirebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte hayvanat bahçesine gidebilir sohbet edebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte evdeki eşyalarla dikkat oyunu  oynayabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte mutfak etkinliği düzenleyebilir yaptığınız ürünleri sevdiklerinizle 

paylaşabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte evdeki eski kumaşları dikdörtgen şeklinde kesip bunları 

birleştirme oyunları oynayabilirsiniz. 

 Çocuklarınızla birlikte mesleklerle ilgili sessiz sinema oynayabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla  birlikte evde 6 tane olan eşyaları bulma oyunu oynayabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte yumurta kolilerini kullanarak bir sanat yada oyun çalışması 

yapabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte evde kuru bakliyat temizleyebilirsiniz. 

 

 

  



SEN BİR GEZEGEN OLMAK İSTESEN HANGİSİ OLURDUN  ? 

 

O.Kağan: Jüpiter olmak isterdim çünkü en büyük ben olurdum. 

Kayra: Dünya olmak isterdim çünkü biz orada yaşıyoruz. 

Berrak: Venüs olmak isterdim bulutları var ki  

Egehan: Merkür olmak isterdim çok sıcak sıcak olmak için. 

Hasan: Halkalı olan gezegen olmak isterdim dönmek için  

Duru: Dünya olmak isterdim kayaları var çünkü  

Beray: Satürn olmak isterdim çünkü çemberli o  

Zeynep: Dünya olmak isterdim denizleri var. 

A.Asım: Dünya olmak isterdim. 

Çağan: Uranüs olmak isterdim çünkü buz devi gibi 

Ş.Nur: Dönmek isterdim  ama hangi gezegen bilmiyorum bir de kayaları var. 

U.Efe: Uranüs olmak isterdim , kızgın çünkü  

Duru Güney: Neptün olmak isterdim dönmek için 

Defne : Mars olmak isterdim, güzel çünkü  

Azra: Neptün olmak isterdim uzak gezegen olmak için. 

A.Kutlu: Dünya olmak isterdim renkleri çok güzel  mavi ve yeşil  

 Nehir:Merkür isterdim ben  

Beste: Dünya olmak isterdim hem yuvarlak hem de havada  

Zerrin: Mars olmak isterdim kar yağsın diye soğuk olur ya güzel olur. 

Irmak:Gezegen olmak isterdim. 

 



 



ŞUBAT AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR 

 

 GELİŞİMSEL BECERİLER 

Motor Becerileri 

 Denge hareketleri yapar. 

 Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 

 Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

 Nesneleri ölçer. 

Dil Gelişimi 

 Kendini sözel olarak ifade eder. 

 Görsel materyalleri okur. 

 Sözcük dağarcığını geliştirir. 

 Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 

 

Sosyal  ve Duygusal Gelişim 

 Bir olay ya da durumla ilgili başkalarını duygularını açıklar. 

 Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

 Sorumluluklarını yerine getirir. 

 Farkındalıklara saygı gösterir. 

Bilişsel gelişim 

 Nesne grafiği hazırlar. 

 Nesnelerle örüntü oluşturur. 

 Mekanda konumla ilgili yönergeleri sıralar. 

 Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 

 Nesneleri ölçer. 

Öz Bakım Becerileri 

 Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. 

 Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeleri yapar. 

 Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

     <  KAVRAMLAR >  

 Oval 

 Elips 

 Kenar-köşe 

 Sıcak-soğuk 

 Kızgın 

 Şaşkın 

 Tasarım 

 Heykel 

 Haberleşme 

 Örüntü 

 Grafik  

 Saygı 

 Ülkemiz



ŞARKILAR 

HABERLEŞME 

Haber almak istersen 

Dünyadan sevdiklerinden 

Bir çok yolu var bunun 

Her şeyden haberdar olursun 

 

Telefonun tuşlarına basınca 

Sevdiklerin çıkar karşına 

Seslerini duyurur sana 

Sevgini söylersin onlara 

 

Haber almak istersen 

Dünyadan sevdiklerinden 

Bir çok yolu var bunun 

Her şeyden haberdar olursun 

 

 

Tüm dünyadan haber verir 

Gazeteler, internet 

Bilgisayarın ekranında 

Bilgileri takip et 

 

Haber almak istersen 

Dünyadan sevdiklerinden 

Bir çok yolu var bunun 

Her şeyden haberdar olursun 

 

KARDAN ADAM 
 
Bir kardan adam duruyor tam evimizin önünde 
Elinde çalı süpürge önünde kömür üç düğme 
Kardan adam üşümez soğuktan 
Kardan adam hapşırmaz soğuktan 
 
Gelip geçene bakıyor durmadan selam veriyor 
Kuşlar üstüne konuyor o hiç rahatsız olmuyor 
Kardan adam üşümez soğuktan 
Kardan adam hapşırmaz soğuktan 
 
Günler günleri izliyor sonunda bahar geliyor 
Kardan adam el sallıyor tekrar evine dönüyor 
Kardan adam üşümez soğuktan 
Kardan adam hapşırmaz soğuktan. 

 

 

 

 

KARA KEDİ 

 

Güzeller güzeli bir kara kedi 

Tüyleri simsiyah bir kömür gibi 

Bir sağa bir sola zıplar havaya 

Hiç yerinde duramaz plastik sanki 

Miyav miyav seni yaramaz kedi 

Miyav miyav yaramaz kedi 

Evin her köşesi ondan sorulur 

Minderin üstünde yatak kurulur 

Aşağı yukarı yalanıp durur 

Okşayınca yumulur hep gurul gurul 

Miyav miyav seni meraklı kedi 

Miyav miyav meraklı kedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŞİİRLER 

Oyun kardeşliği 
 
Evde okulda sokakta 
Oynarız her fırsatta 
Çocuklukta oyun gerek 
Eğlenmek güzel sonuçta 
 
Yalnız oyun oynanmaz 
Oyunun tadına varılmaz 
Gelsin tüm arkadaşlar 
Oyunbozanlık olmaz 
 
Oyundur en sevdiğimiz 
Sabırsızlıkla beklediğimiz 
Büyüsekte hiç bitmesin 
Bu oyun kardeşliğimiz. 
 
 
Oyuncak 
 
Ne güzel şey 
Şu küçük araba 
Ne güzel şey 
Şu minik bebek 
 
 Gece yanımda 
Sabah başımda 
Her zaman yanımda 
Şu güzel oyuncak. 
 

PARMAK OYUNU 

Atlar 
Atlar yavaş yavaş ormana giriyor (eller dizlere 
hızlı vurulur) 
   
Atlar hızlandı (eller dizlere hızlı vurulur) 
 
Atlar taşlıkta (eller yumruk yapılır güğse 
vurulur) 
 
Atlar çimenlikte (eller birbirine sürtüler) 
 
Atlar bataklıkta (lık lık lık)  
 
Atlar patikadan atlıyor (atlama hareketi yapılır) 
 

 

TEKERLEMELER 

Yoğurt 
  
 Babam yoğurt getirdi  
Pisi burnunu batırdı 
Pisi seni tutarım 
Bıyığını yolarım 
Minarenin kilidi 
Kapıya gelen kim idi 
Amcamın oğlu Musacık 
Kolu butu kısacık 
Şimdi gelir görürsün 
Güle güle ölürsün 
 
Mikrop 
 
Ellerin tombik tombik, 
Kirlenince çok komik 
Kirli eller sevilmez 
Güzelliği görülmez 
Saçlarımız bakım ister 
Hele dişler hele dişler 
Uzamasın tırnaklar 
Temizlensin kulaklar 
Bize pis derler pis derler  
Bize pis derler pis derler 
Çok koşupta terleme 
Soğuk sulardan içme 
Sonra hasta olursun 
Koşup doktoru bulursun 
Doktor gelir yanına 
İğne yapar popona  
Ay ay diye bağırma 
Koşup anneni çağırma 
 
 
Ekmek  
Gevrek ekmek pekmezlemiş 
Pekmez gevrek ekmeksemiş 
Gevrek ekmek pekmezsemeseydi 
Pekmez gevrek ekmeksemezmiş. 
 

 

 

 

 



  

 

AİLE KATILIMI 

 Evde birlikte yoğurt yapabilirsiniz. 

 İşbirliğini ne zaman yapması gerektiği hakkında sohbet edebilirsiniz. 

 Evde farklı çizgiler kullanarak bir resim yapabilirsiniz. 

 Evde en az hangi renk eşyadan var keşfedebilirsiniz. 

 Evde oval şeklindeki eşyaları bulabilirsiniz. 

 Evde birbiri ile aynı olan 6 varlığı bulabilirsiniz. 

 Evde birlikte ekmek yapabilirsiniz. 

 Ailece nereye gitmek istediğiniz hakkında sohbet edebilirsiniz. 

 Evdeki ince ve kalın varlıkları bulabilirsiniz. 

 Evde düğüm atmayı deneyebilirsiniz. 

 Aile bireyleri en çok hangi renkleri sever öğrenelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AYAKKABILARIN KONUŞABİLSEYDİ SANA NE DERDİ? 

 

Emre :  Ders çalışırdı.  

 

Öykü:  Oyuncak almaya gidelim mi? 

 

Hande :  Oyuncaklarımla oynamamı söylerdi. 

 

A.Erdem :  Biz senin ayakkabılarınız derdi. 

 

Feyza : Beni sevdiğini söylerdi. 

 

Toprak : Oyun Oynayalım mı ? derdi. 

 

Beril : Niye uyumadın? 

 

Emir : Merhaba derdi. 

 

Salih Mete : Masal parka git derdi. 

 

Güney : Seni çok seviyorum derdi. 

 

Melisa Yade : Hayvanlardan birini seviyorum derlerdi. 

 

Eylül  Ece: Kar yağdı derdi. 

 

Ali Aras : Napıyorsun? 

 

Ali : Çantamı ver derdi. 

 

Cemhan : Futbolcu musun? 

 

Eymen :  Günaydın ve iyi geceler derdi. 

 

İrfan Ege: Annem nerde? Derdi 

 

İbrahim: İbrahim annenden izin al Antalya’ya gidelim derdi 

 



 



ŞUBAT 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 ya da varlıkları özelliklerine göre 

eşleştirir.  

Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre 

gruplar. 

Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 

Nesnelerle örüntü oluşturur. 

Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

Dil Gelişimi 

Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade 

eder.  

Sesbilgisi farkındalığı gösterir.  

Görsel materyalleri okur. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının 

duygularını açıklar.  

Sorumluluklarını yerine getirir.  

Sanat eserlerinin değerini fark eder.  

Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve 

görevleri olduğunu açıklar. 

 

 

Öz Bakım Becerileri  

Yeterli ve dengeli beslenir. 

Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve 

gereçleri kullanır. 

KAVRAMLAR 

 Renk: 

Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, 

Pembe 

 Duygu: 

Kızgın, üzgün, şaşkın, mutlu 

 Geometrik Şekil: 

Üçgen, Daire, Dikdörtgen, Kare 

Miktar: 

Ağır- Hafif, Eşit, Para, Parça-Bütün, 

Tek-Çift 

 Zıt: 

Ters- Düz, Aynı-Benzer-Farklı, 

Başlangıç-Bitiş, Doğru-Yanlış, Hızlı, 

Kolay-Zor, İnce- Kalın, Az- çok, 

Aydınlık- Karanlık 

 

 Sayı/Sayma: 

8, 9, Sıra Sayısı, 1-10 Arası Sayılar 

 Boyut: 

İnce-Kalın, Uzun-Kısa, Büyük-Orta-

Küçük 

 Zaman: 

            Önce- Sonra, Mevsimler, Sabah- Akşam 

Belirli Gün ve Haftalar 

Sivil Savunma Günü (28 Şubat) 

 



ŞARKILAR         

Heykel 

Müzede heykeller, her gece canlanır 

İnsanlar gelince dona kalır 

Haydi, dans et durma, kimseye çaktırma 

Sen bir heykelsin eskiden kalma 

Şöyle mi dursam?  

Böyle mi dursam? 

Aşağıda mı? 

Yukarıda mı? 

Yoksa bir arkadaşımla mı? 

MERCEDES KADİR 

Elinde var bir sopa 

Onun için araba 

Sinyal verip çıkıyor yola 

Önünde dikiz ayna 

Vites kolu yanında 

Direksiyonu deri kaplama 

Onun adı Mersedes Kadir 

Herkes onu sever bilir 

Her zaman yardım edilir 

Eğer kırmızıda geçtiyse 

Ya da çok hızlı gittiyse 

Polis ona çok kızar 

Ceza yazar 

Bakım zamanı geldiyse 

Götürür hemen servise 

Arabasız kalırsa yürür eve... 

BİLMECELER 

 

Dışı bahar içi kış, 

Yememiş içmemiş, 

Hepsini bize saklamış. 

(BUZDOLABI) 

 

Ankara memleketim, 

Koyu sarıdır rengim, 

Isırınca pek yarar, 

Yiyenlere can katar. 

(ARMUT) 

 

                        TEKERLEME 

Fış Fış Kayıkçı 

Fış fış kayıkçı 

Kayıkçının küreği 

Hop hop eder yüreği 

Akşama fincan böreği 

Benim bir kedim var 

Kedim eti yerse 

Annem beni döverse 

Ih ıh ıh der ağlarım 

Babam beni severse 

Kıkır kıkır gülerim 

                                

                          

 



ŞİİRLER  

AYLAR 

 

Ayların başı ocak 

Hep beyaz köşe bucak 

Odun kömürü bol at 

Sönmesin sakın ocak. 

Cüce şubatta geldi 

Her taraf karla doldu 

Kardan adam yapalım 

Okullar tatil oldu. 

Mart baharı müjdeler 

Tohum toprağı deler 

Bahçelere kırlara 

Renk renk çiçekler dolar. 

Nisanda bayram olur 

Gönüller neşe bulur 

Tüm dünya çocukları 

Ata’ma hayran kalır. 

Kurt kuş mayısı bekler 

Uçuşur kelebekler 

Dersine çalışırsan 

Boşa gitmez emekler. 

Kiraz ayı haziran 

Sınavlara hazırlan 

Karıncadan örnek al 

En değerli şey zaman. 

 

Pazara geldi karpuz 

Ne de sıcak şu temmuz 

Evde kırda bayırda 

Bol bol kitap okuruz. 

Ağustosa geçelim 

Ekinleri biçelim 

Meyvelerden bol yiyip 

Buzlu ayran içelim. 

Eylülde yaprak sarı 

Kovana girer arı 

Dağlar ovalar bağlar 

Karşılar sonbaharı. 

Bak geldi şimdi ekim 

Yaşasın Cumhuriyetim 

Atam böyle demiştir 

Hakimiyet milletin(dir) . 

Kasımda hüzündeyiz 

Atamın izindeyiz 

Ebediyete kadar hep 

Gazimin sözündeyiz. 

Geldi çattı aralık 

Zor olacak ayrılık 

Kış baharı yazıyla 

Koca yıl geçti artık. 

 

 

 



Saatler 

 

Cep, kol, masa saati 

Duvar saatisiniz 

Kiminiz meydanlarda 

Kule üstündesiniz 

Devamlı yanımızda 

Parçamız gibisiniz 

Neresindeysek günün 

Onu siz bilirsiniz 

 

Meyveler 

 

Armut dalda sallanır 

Sallandıkça ballanır 

Yanakları allanır 

Şeftali sulu sulu 

Yemez miyiz biz onu 

Hem yer hem çok severiz 

Kikir kikir güleriz 

Bağlarda salkım üzüm 

Yer misin iki gözüm 

Yemezsen çok üzülür 

Süzüm süzüm süzülür 

 



                                                              DRAMA ÇALIŞMALARI 

GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ 

Eş seçilir. Kol kola girilir. Eşlerden biri gözlerini 

kapatır. Diğer eşin gözleri açıktır. Gözü açık 

olan eşini gezdirirken eşinin başkalarına ve 

çevredeki nesnelere çarpmasını engelleyerek 

gezdirir. Eşler rol değiştirir. Oyuna böyle 

devam edilir. 

A) Eş gezdirirken değişiklik yapılabilir. Örn. 

avuç içleri teması ile yürüyüş, kollar arkada 

tutularak yürüyüşler gibi… 

B) Eşler ortak bir ses seçerler. Eşler ayrılır. Ebe 

olan eşini sesinden tanımaya çalışır. 

( Bu oyun da kaynaşma çalışmasıdır. 

Başkalarına güven duymayı geliştirir. ) 

 

 

NELER HİSSETTİNİZ? 

Bir önceki yapılan çalışmanın tartışması yapılır. 

Çocuklara bazı sorular sorulur: 

– Bir ağaç oldunuz, müzik yavaş çalarken ve 

hızlı çalarken neler hissettiniz? 

– Sizde bir ağaç olmak ister miydiniz? Hangi 

ağaç olmak isterdiniz? 

– Bir ağaç sonbaharda veya yazın ne gibi 

duygular hissedebilir? 

– Ağaçlar sonbaharda neden yapraklarını 

dökerler? Gibi sorular sorulur. 

 

 

 

 

 

DENİZDEKİ GEMİ 

Büyük bir mavi örtü yere serilir, çocuklara 

“burası bir deniz, şimdi hep birlikte minderleri 

kullanarak bir gemi yapalım, ben gemiye çıkan 

merdivenleri yapıyorum vs.” denir. Geminin 

yapımı bittikten sonra herkes geminin dışına 

çıkar. Lider “ben bu geminin kaptanıyım ve 

birazdan güzel bir deniz yolculuğuna çıkacağız, 

çok değişik yerlere gideceğiz, şimdi herkes 

kendisine bu gemide yapabileceği bir meslek 

düşünsün. Düşünenler hareketleri ile 

mesleklerini göstersinler. Uygun bulduklarım 

benimle bu deniz yolculuğuna gelecekler” der. 

Çocukların hepsi mesleklerini gösterir ve 

gemiye binerler. Bütün çocukların gemiye 

binmeleri sağlanır. Lider “herkes işinin başına, 

gemi denize açıldı, artık gemiden inemeyiz” 

der. Daha sonra “deniz dalgalanmaya başladı, 

dalgalar gittikçe büyüyor, gemi sallanmaya 

başladı” gibi yönergeler kullanılır (deniz olarak 

kullanılan mavi örtü sallanır). Lider “şimdi 

gemimiz bir adaya yaklaşıyor” der. Adada bir 

inceleme gezisi yapılır, ağaçların içinden 

yürünür, mis gibi kokan çiçeklerin olduğu bir 

yere gelinir. Değişik hayvanlarla karşılaşılır. 

Gemide yiyebilmek için değişik yiyecekler 

toplanır. Lider “artık gemiye dönme zamanı 

geldi” der. Yolda dönerken lider “burada 

uçamayan bir kuş var. Bu kuş neden uçamıyor, 

neler yapılabilir?” der. Gelen öneriler 

değerlendirilir. Lider “evet çocuklar gemimize 

geldik, herkes işine dönsün” der ve yolculuğa 

bir süre devam edilir. Liderin yönergeleri ile 

gemi karaya yanaşır ve herkes gemiden iner. 

 

 



 

 

AİLE KATILIMI 

 

 

 Ailelere çocuklarıyla farklı lezzetlerin tadına bakma yarışması yapılması sağlanabilir 

 Çocuğunuzla birlikte evdeki giysi çeşitlerini ve yapıldıkları malzemeleri inceleyin. 

 Çocuğunuzla giysilerinizi mevsimlere göre kategorize edin. 

 Ailelerden evdeki malzemelerle dokun hisset oyunu oynamaları istenebilir. 

 İspanya ile ilgili araştırma yapılabilir. 

 Çocuğunuzla birlikte atık materyaller kullanarak bir giysi tasarlayın. 

 Ailelere akıl oyunları setlerinin alınıp çocuklarla birlikte oynanabileceği söylenebilir. 

 Ailelerden, çocuklarıyla birlikte koyu renkli ve küçük bir giysiyi hafif nemli iken buzluğa 

koymaları istenir. Gözlemler okulda paylaşılır. 

 Ailelerden çocuklarıyla birlikte fiziksel özelliklerinin konuşulması istenir. 

 Evde siyah beyaz renkleriyle ilgili konuşulur. 

 Gazete ve dergilerden 9 rakamları bulun. 

 Mesleğinizle ilgili kullandığınız özel bir giysiniz varsa bunu çocuğunuzla paylaşın. 

 Evde ki tüm düğmeleri giysileri inceleyin ve kaçar tane düğmeleri var sayın. 

 Çift deyince ayağa kalkın, tek deyince oturun şaşırtmacalı oyun oynayın. 



PAZARLIK NE DEMEKTİR? 

 

AHMET KAAN: Biri iki lira diyor birisi bir lira. Bu pazarlık demek. 

IRMAK: Birisi bir lira diyor diğeri iki lira diyor. İkisi de kendisinin dediğinin olmasını istiyor. Sonsuza 

kadar tartışıyorlar. Bu demek. 

GÜLÇEHRE: Bir şeyleri satmak ve meyveleri almak demektir. 

ELİF DİLA: Kavga etmek. Mesela pazara geldin bir kavun aldın. Kaç lira sordun. 5 lira dedi. Sen 4 

dedin. Öyle öyle kavga ettin. Bu pazarlık demek. 

CEYLİN: Tartışmak demek. Birisi pazara gitti. Muz almak istiyor. 10 lira diyor diğeri de 2 lira diyor. 

Tartışma yapıyorlar bu pazarlık. 

DENİZHAN: Dinlememek. Mesela annemiz önemli bir şey diyor biz onu dinlemiyoruz başka bir şey 

söylüyoruz. Bu pazarlık demek. 

AREL: Biri üç lira olsun diyor diğeri 10 lira olsun diyor. Tartıştılar bu pazarlık olur. 

MEHMET MİRZA: Hani sen şimdi pazara gittin ya. Portakal ve muz aldın. Karşındaki abi 3 lira dedi 

ama isteyen abi 4 olsun dedi. Almadı sinirli sinirli evine gitti. Bu pazarlık. 

İBRAHİM YİĞİT: Mesela bir kâğıdı alıyorsun ya ben bu kâğıdı istiyorum sonra da ben bu kâğıdı kabul 

etmiyorum diğer kâğıdı istiyorum diyorsun bu pazarlık. 

KEREM: Bir tane adam parayı verdi. 5 lira verdi. Diğeri 6 lira dedi. Bende 6 lira yok dedi, yok yok 5 lira 

dedi. O da yok yok 6 lira dedi. O da yok yok 5 lira dedi. Bu pazarlık. 

MUSTAFA UĞUR: Mesela ben bunu alacağım, hayır ben alacağım deyince çekiştirirlerse pazarlık 

olur. 

 


