ÖZEL GÖKCAN ANAOKULU 2. VELİ BÜLTENİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ
Bu etkinlik genel olarak sabahın ilk ders saatinde gerçekleş mektedir. Çocukların birbirleriyle
etkileşimi sonucu dil becerilerinin gelişmesi, başkalarını anlama ve kendilerini başkalarına anlatma
yeteneklerinin artması sağlanmaktadır. Oynayacakları merkezleri seçerken karar verme, uygulama ve
değer verme yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmektedir.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Dinlediklerini drama, şiir, yoluyla sergileyebilme, konuşmayı başlatabilme, sürdürebilme ve
sonlandırabilme, grup önünde kendini ifade edebilme, gerekli durumlarda farklı görüşlerini söyleme,
duygu, düşünce ve hayallerini söyleme, sohbete katılma gibi davranışların kazanılabilmesi için zemin
hazırlanılmıştır.
Kızılay Haftası sebebiyle öğrencilerimize Kızılay’ın önemi anlatılmıştır. Pekiştirme amaçlı olarak drama
yapılıp sitemizde paylaşılmıştır.
Atatürk’ün hayatını video ve görsellerle öğrencilere anlatarak 10 Kasım isimli şarkıyı öğrenmeleri
sağlanmıştır. Okulda yapılan törene katılarak öğrendikleri şarkıyı izleyicilere sahnede söylemeleri
sağlanmıştır.
24 Kasım öğretmenler günü yine şarkılarla sahnede kutlandı. Sınıf içinde etkinlikler yapıldı.
Göz muayenelerimiz gerçekleşti. Göz sağlığının önemi çocuklara anlatılarak sohbetler yapıldı.
Ağız ve diş sağlığının önemi kavratılmak için (KIRALIN DİŞ AĞRISI) isimli tiyatro izletildi.
Yerli Malı Haftası öğrencilerinde etkin katılımıyla kutlandı. Yerli Malı ürünleri öğrencilere iyice
kavratılabilmek için öğrencilere yöresel kostümler giydirilip yöresel ürünleri tanıtma fırsatı verildi.
Çocuklarımız hem öğrendiler hem de öğrettiler.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Belirli Gün ve Haftalarla ilgili konular işlenirken kaynak kitaplarımızdaki ünite çalışmaları yaptırılıp
kalemi doğru tutma, kalem kontrolünü sağlama, çizgileri istenilen nitelikte çizme gibi çalışmalar
yaptırılarak hedeflenen kazanımlara ulaşılmıştır.
Noktaları birleştirme çalışmaları
Söylenen sayı kadar nesneleri boyama çalışmaları
Söylenilen sayı kadar nesne guruplama çalışmaları
Aynı sayıda olanları bulma çalışmaları
Yarım olan resmi tamamlama çalışmaları yapılmıştır

KAVRAM ÇALIŞMALARI
Ağır-hafif, hızlı-yavaş, ince-kalın, canlı-cansız, hareketli-hareketsiz, sert-yumuşak, tek-çift, içeri-dışarı,
kalabalık-tenha kavramları öğretilerek pekiştirilmiştir. Renklerde ise sarı, mavi, kırmızı, yeşil
öğrenilmiş olup kırmızı ve mavi renginin karışımından mor renginin elde edildiği uygulama yolu ile
pekiştirilmiştir.
MATEMATİK ÇALIŞMALARI
* Söylenilen geometrik resme gitme çalışmaları
* 4-5-6-7 rakamı öğretilmiş olup çalışma kitaplarından rakamları yazma çalışmaları yaptırılmıştır.
*Öğrenilen rakamlar eğlenceli resimler eşliğinde pekiştirilmiştir.
*Geometrik şekillerden daire, kare,dikdörtgen ve üçgen çalışmaları yapılarak pekiştirmelere devam
edilmektedir.

BİLİŞSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI
*Nesnenin mekandaki konumunu söyleyebilmektedirler
*Nesnelerin ve varlıkların adını söyleyebilmektedirler
*Nesneleri, durumları, olayları, bir süre sonra yeniden söyleyebilmektedirler
*Eksilen ya da eklenen nesneyi eklenen nesneyi söyleyebilmektedirler
*Nesneleri ya da varlıkları özelliklerine göre guruplayabilmektedirler
SOSYAL DUYGUSAL ALAN ÇALIŞMALARI
*Bir olayı ya da durumla ilgili başkalarının duygularını açıklayabilmekte, başkalarının duygularının
nedenlerini söyleyebilmektedirler. Başkalarının duygularının sonuçlarını tahmin edebilmektedirler.
Duygu düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade ederek kendisine ait özellikleri tanıtabilirler.Bu
kazanımlar tamamen kendi yaş gurupları içerisinde doğal olarak kazanılmaktadır. Öğretmenin
yönlendirmesi ile de doğru bir şekilde pekiştirilmektedir.
MÜZİK ETKİNLİĞİ
Nesneleri kullanarak ritim çalışmaları yapılmakta, müzik eşliğinde dans edebilme, grup ile birlikte
şarkı söyleyebilme, grup önünde bireysel şarkı söyleyebilme, şarkı söylerken ses tonumuzu
ayarlayabilme gibi hedeflenen davranışlar kazandırılmaya çalışılmaktadır.

SANAT ETKİNLİĞİ
*Kesme- katlama-yapıştırma çalışmaları
*Grup çalışmaları
*Parmak boyası ve sulu boya çalışmaları
*Artık materyal çalışmaları yapılmıştır.
*El göz koordinasyonunu sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
*Belirli gün ve haftalar ile ilgili gurup çalışmaları yapılmıştır. (Kızılay çadırları, Atatürk köşeleri, 24
Kasım ile ilgili kartlar, Yerli malı etkinlikleri için meyve ve sebze çalışmaları…)
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ
Nesne, durum, dikkatini odaklama, algıladıklarını hatırlama çalışmaları yapılmaktadır. Elma neden
kararmaz deneyi yapıldı. Kavramlar öğretilirken de deneyler yapılarak konular pekiştirilmektedir.

ÖĞRENİLEN ŞARKILAR
10 KASIM
10 Kasım 10 Kasım 10 Kasım benim en büyük yasım
Sen yüreğimde sen damarımda sonsuzluğa akan kansın
Yurdumu kurtaran Türklüğe güç veren özgürlüğü yaratansın
***
CANIM ÖĞRETMENİM
Ellerimden tutan meleğim
Öğretir korur bakarsın
Anne sıcaklığında sararsın
Canım öğretmenim
***
Okul oldu artık sanki evim
Bahçesinde koşu oynarken sevinçliyim
Kibar olmayı, paylaşmayı, engelleri aşmayı sen öğrettin

Renklerin sihri, sayıların dilini, hayvanları sevmeyi
Sen öğrettin canım öğretmenim
KIZILAY
Yangınlarda depremlerde hem savaşta hem barışta
Sen koşarsın yardıma güç verirsin yurduma
Sonsuza dek güçlenerek her yarayı sar Kızılay
YERLİ MALI
Yerli malı yurdun malı
Her Türk onu kullanmalı
Ne güzeldir sebzemiz meyvemiz
Ne güzeldir bütün yörelerimiz
BİLMECELER
Başlatır o heceden çıkarır hep yüceden
Çok oğlu kızı vardır ne tatlı sözü vardır(ÖĞRETMEN)
Kara tahta başında ak bir ışık var( ÖĞRETMEN)
Depremde, yangında hemen koşar yardıma
İlaç çadır yemek verir muhtaçları sevindirir(KIZILAY)
Her evde resmi var kalbimizde ismi var (ATATÜRK)

TEKERLEMELER
Sar sar sar amakarayı çöz çöz çöz makarayı
10 kilo pekmez yala yala bitmez
Beşi sana beşei bana
Doktor sana ne dedi beş yumurta ye dedi
Yemedim içmedim ah sancım vah sancım
Bayılıyorum doktorcum

PARMAK OYUNU
Bu benim horozum bu da tavuğum
Bunlarda civcivlerim
Bunlarda civcivlerim
Bunların hepside benim
Bahçemdeki kümeste yaşıyorlar
Sabahları horozumun ötüşüyle uyanırım
Tavuğumun yumurtasını alırım
Annem pişirir ben yerim

