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GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
AĞUSTOS AYI 4 YAŞ GRUBU
EĞİTİM PROGRAMI
Ağustos ayının ikinci haftası; Sınıfta saklanan kayıp eşyaları buluyor, yaptığımız kuklaları konuşturuyoruz.
1 adet meyve getirip, katı meyve sıkacağı ile suyunu çıkarıyor, meyvenin dönüşümünü konuşuyoruz. Süt ve sirke
karışımı ile plastik figür oluşturmayı deniyor, koli kartonundan elde ettiğimiz şekiller ile Picasso insan figürleri
oluşturmaya çalışıyoruz.
Ağustos ayının üçüncü haftası; Çılgın survivor çizgi parkuru ile başlıyor, performans süresi nedir?
öğreniyoruz. Duyu fili ile dokuları hissediyor, Çöp şiş’ de meyve karnavalı oluşturup, yemenin keyfine varıyoruz.
Mısırların nasıl dans ettiğini dikkatlice inceliyor, popcorn yapıp yiyoruz. Tuvallerimizin üzerinde yapraklar ile figür
oluşturuyor, sanat eserimizi sergiliyoruz. J
Ağustos ayının dördüncü haftası ; Beyin fırtınası oluşturup, resmi bayramlar ile ilgili konuşuyoruz. Zafer
bayramını kutluyor, asker yürüyüşü yaparak, marşlar söylüyoruz. Bayrak yarışı yapıyor, drama çalışması hayal
yorganı ile hayal dünyamıza giriş yapıyoruz. Bademli gevrek yapıp, afiyet ile yiyor, deney gününde boraksız slime
yapmayı deneyimliyoruz. Kırmızı- beyaz giyinip geliyor, 30 Ağustos Zafer bayramı balosu yapıyoruz.J
Eylül ayının ilk haftası ;Sekronize hareket etmemizi sağlayan keyifli bir oyun ile haftaya başlıyor, elma
kurtlarını topluyoruz. Satranç taşlarını tanıyor, anlat bize ne hissediyorsun drama etkinliği yapıyoruz. Muzlu, yulaflı
kurabiyelerimize şekil veriyor, afiyet ile yiyoruz. Balon ile yaptığımız balıkların nasıl yüzdüğünü izliyor, tuval
üzerinde gökkuşağı yapmanın keyfine varıyoruz.J

AYIN DENEYLERİ
1. Hafta; Plastik figür : Malzemeler; 1 şişe süt, 4 çay kaşığı beyaz sirke, 1 kase, Süzgeç
Yapılışı : Öğretmen sütü 80 derece ısıtır. Isınan sütü dikkatlice kaseye dökmeye başlar. Ardından yavaşça
4 çay kaşığı sirkeyi ekler ve 1 dakika kadar karıştırır. Sonra lavabonun içinde kenarlara taşırmadan
sütü süzgeçten süzer. Süzgeçte yumru halinde çökmüş hamurumsu gibi kalan maddenin soğuması
beklenir. Yeterince soğuduğu zaman (yaklaşık 3 dk) süzgeçte kalan parçaları kuru bir bezle durularken
aynı zamanda hamur gibi yoğurması için çocuklara verilir. Çocuklar hamur kalıpları ile istediği şekilleri
oluşturur ve kuruma için 2 gün bekletilir.

2. Hafta; Dans eden mısırlar : Malzemeler; 1 avuç mısır, 2,5 su bardağı ılık su,1 su bardağı sirke,
2-3 kaşık karbonat, kapaklı kavanoz
Yapılışı : Su, sirke ve karbonat cam kavanozun içerisine eklenir. Daha sonra mısırlar yavaşça eklenir. Sirke ve
karbonat tepkimeye geçtiği için tepkimenin hareketine bağlı olarak suyun dibindeki mısırlar yukarı
doğru çıkar ve su yüzeyine çarparak yeniden dibe inerler.

3. Hafta; Boraksız slime: Malzemeler; Cam kase, 1 bardak, 1 tatlı kaşığı, sıvı sabun, parmak boyası,
1 yemek kaşığı toz deterjan, ılık su
Yapılışı : Bardağın içinde toz deterjan ve boya karıştırılır. Cam kaseye sıvı sabun dökülür ve karıştırılmaya
başlanır. Yaklaşık 5 dakika hızla karıştırılır. Bardağın içindeki karışım tatlı kaşığı ile sıvı sabuna
karıştırılarak eklenir. Kıvam alıncaya kadar tatlı kaşığı ile deterjanlı su karışıma eklenir.

4. Hafta; Yüzen balık : Malzemeler; Su balonları, huni, su, yayvan cam kap, asetat kalemi
Yapılışı : Su balonlarının bir kısmı su doldurulup içinde hava kalmayacak şekilde bağlanır. Bir kısmına su ile
birlikte hava üflenip bağlanır. Çocuklar balonlarına göz, ağız yapar ve yarı su dulu cam kabın içine
koyar. Hangi balıklar yüzer, hangi balıklar batar ve nedenleri konuşulur.

SANAT ATÖLYEMİZ
* Picasso çalışması
* Kolaj Çalışması
* Mozaik çalışması
* Dikiş çalışması
SANAT ETKİNLİKLERİMİZ
Kağıt İşleri;-Yırtma yapıştırma çalışmaları
- Kesme çalışmaları
- Kolaj çalışmaları
- Katlama çalışmaları
- Yuvarlama çalışmaları

Boyama; - Sulu boya ile t resim çalışmaları
- Sihirli boyama çalışmaları
- Parmak boyası çalışmaları
- Şeker boyama çalışmaları
- Mum boya çalışmaları

AYIN TEKERLEME VE ŞİİRLERİ
TEKERLEME
ŞİİR
SU TOPU
YAZ
Su topu oynar zıpzıp
Perde kapan ,perde kapan
Camın önünde duruyor
Su da oynar tıp tıp tıp
Kapan çabuk çünkü camdan
Kalemlerim aldım sizi
Batar çıkar sudan atlar
Güneş içeri vuruyor
Güneşten kaçırdım sizi
Hop hooop oynar,
Defterleri solduruyor
Saklanalım bu güneşten
……….. kucağına konar.
Benim parlak kalemlerim
Ebe olsun bulsun bizi
TEKERLEME
ŞİİR
SAYILAR
ROBOT
1, 2, 3
Robot adam
Ses ver bana
Ebelik pek güç
7de dur
İçinde ne var
Bir şey söyle
4 koca teker
8 de vur
Tellerin kopmuş
Ne oldu sana
5 dibe çöker
9 da atla
Pillerin çıkmış
Gel hadi böyle
6 ne güzel
10’da tepe takla
TEKERLEME
ŞİİR
Topu atarım rakibime
Bir spor dalıyım
Bilemem nasıl başladım Yerleşip durdun kalbime
Topu tutar raketiyle
Hem neşeli hem heyecanlıyım
Ben seninle oynamaya
Kıvılcımın ateş oldu
Sağa sola bakar seyirciler Tenis derler adıma
Sanırım yıllar önceydi
Yanıp durdu ping pong diye
Bir hareketiyle
Oynayan sağlıkla koşar yoluna
Bir kıvılcım ateşiyle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYIN PARMAK OYUNLARI VE KAVRAMLARI
HAFTANIN PARMAK OYUNU
Benim adım nedir dersen
Arkadaş arıyorum
KAVRAMLAR
Rokko Rokko Rokko
Gelin oyun oynayalım
Zıt kavramlar: NORMAL ANORMAL
Dünyalı değilim
Eğer sende istiyorsan
Şekil kavramı: Kare, Üçgen, Dikdörtgen,
Uzaklarda yaşarım
Söyle benim adımı
Eş kanar dörtgen, Koni
Uçan dairemle
Rokko Rokko Rokko
Beşgen, Altıgen,Sekizgen
Her yeri dolaşır
Silindir, Küp,
ÇAYDANLIK
Yön : Sağ-sol
Ben bir küçük çaydanlığım. (ayakta durulur, işaret parmağı sallanır)
Zıt : Yavaş-hızlı
Kocaman karnım. (ellerle kocaman bir karın yapılır)
Duyu : 5 Duyu organımız
Bir yanımda elim var. (ellin biri bir yana dik açı ile açılır)
Bir yanda ağzım. (diğer elde diğer yana dik açı ile açılır)
Kaynayınca fokur fokur. (eller yanlarda kalçalar sallanır)
Eğersin başımı. (beden belden sağa doğru eğilir)
İçersin çayını. (ellerle içme hareketi yapılır)
Lıkır lıkır lıııkır. Lıkır lıkır lık. (sözler söylenirken el çırpılır)
ELLERİM
Gürbüz bir parmak (Baş parmak gösterilir) Bunlar oldu altıparmaklar ne çoğaldı
Ne hoştur sayı saymak
Altı bir daha yedi, daha sayma bitmedi
İşte bunlardan iki (iki parmak gösterilir)
Bunlar da sekiz kardeş
İkinin var iki teki.
Hepsi ikiz kardeş
Şimdi üç oldular, azıcık çoğaldılar
Şimdi dokuz oldular, parmaklar çoğaldılar
Dört oldular bunlar bakın
Parmaklar on oldu
Beş kardeş ne güzeldir,
Eller parmakla doldu
Hepsi de bir eldedir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYIN BİLMECELERİ
* Kocaman gövdeli
Işıklı makine (uçan daire)

* İçinde neler neler var
Say say bitmez ışığı var (uzay)

*Rengi yeşil, çubukta yetişir,
Hem tazeyken hem kuruyken yenir (fasulye)
*Bir kapaklı,Çok yapraklı
İçinde bilgi saklı (Kitap)

Hem tazeyken hem kuruyken yenir(ay)
*Kola iğne yapılır. Mikropları kaçırır(Aşı)

* Rengi yeşil, çubukta yetişir, El ile tutulmaz, Göz ile görülmez
Ondan uzak duranlar Sağlamdır hasta olmaz. (mikrop)

* Etten kantar altın tartar
(Kulak)

* Ben giderim o gider nokta nokta iz eder (baston)
* Çarşıdan alınmaz bohçaya konulmaz
Ondan tatlı şey olmaz
(uyku)
* Kırmızıdan rengi var Kırların tek gelini
Tarlalarda dengi var Rüzgar sallar belini (gelincik)

*Göz ile görülmez, el ile tutulmaz
*Ondan uzak duranlar, Sağlamdır hasta olmaz (Mikrop)
* Kulak ne işe yarar? *gözlük takmaya*
* Sarı mendil, mavi denize düşerse ne olur?*ıslanır*
* Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever? *Mısır*
* Elmayı yerken kurt bulmaktan kötü olan nedir?*yarım kurt bulmak*

AYIN MARŞLARI
İZİNDEYİZ YÜCE ATAM
İzindeyiz, yüce atam,
Mustafa kemal özgürlük demek
Parıldayan güneş gibi
Seninle güldü bu güzel vatan
En güzel şarkıdır dudaklarda
Alev alev yaktı gönülleri
İlkelerin yaşayacak
Yine başımızda nöbette yine
Sana selam, sevgi sana
Şeref sözüdür sen bize inan
Kim demiş bizden uzaklarda?
Bütün cihan saydı bu millet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATAM
İstiklal güneş gibi hür anlımda parılldar
İnsanlıkla ün aldı, tarihinde bu millet
Zaferlerle doldurdun, ömrünü her cephede
Nabzımda ateş gibi Fatihlerden bir kan var
Atamdan eser kaldı, ülkümüz cumhuriyet
Sönmeyen bir nur oldun şimdi anıt tepede
Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin
Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GENÇLİK MARŞI
Dağ başını duman almış
Lay la lay laylay lay
Bu gök, deniz nerede var Lay la lay laylay lay
Gümüş dere durmaz akar
Sesimizi yer,gök,su dinlesin Nerede bu dağlar taşlar
Sesimizi yer,gök,su dinlesin
Güneş ufuktan şimdi doğar Sert adımlarla her yer
Şu ağaçlar güzel kuşlar
Sert adımlarla her yer
Yürüyelim arkadaşlar
İnlesin inlesin
Yürüyelim arkadaşlar
İnlesin inlesin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Cumhuriyet, hürriyet demek
Cumhuriyet, mutluluk demek
* İzmirin dağlarında çiçekler açar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Cumhuriyet, özgürce yaşamak,
Cumhuriyet, kol kola yürümek
Altın güneş orda sırmalar saçar
Adın yazılacak
Uygarlığa çağdaşlığa,
Uygarlığa çağdaşlığa,
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Mücevher taşa
Durmadan, yılmadan koşmak demek Durmadan, yılmadan koşmak demek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa
Cephede mitralyöz ayna gibi parlıyor
Parlayan yıldızın alemi aydınlatır
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa
Cumhuriyet gençleri bayrak açmış bekliyor
Cumhuriyet bayrağı sonsuza dalgalanır
Arş arş arş ileri ileri Arş ileri marş ileri
Arş arş arş ileri ileri Arş ileri marş ileri
Arş arş arş ileri ileri Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk’ün askeri
Dönmez geri Türk’ün askeri
Dönmez geri Türk’ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Sağdan sola soldan sağa
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Al da bayrağın düşman üstüne
Al da bayrağın düşman üstüne

AYIN OYUN ETKİNLİKLERİ
Grup Oyunları ; Aç kapıyı bezirgan başı, Ebe tura bir iki üç
Dikkat Oyunları ; Ne sesi, Nesi var, Yüzük kimde
Halka Oyunları ; Çiftçi çukura daldı, Tavşan kaç- tilki tut

AYIN YARIŞMALARI
* Şekil kap * Sayılı Heykel * Yoğurt yeme yarışı
* Tahta blok toplama
* Tuğla dizme
* İp altından geçme
* Yılana basmadan geç

DİKKAT VE MATEMETİK ÇALIŞMALARIMIZ

SATRANÇ’ DA BU AY
1. HAFTA: 1. ders; Satranç tahtasını ve taşlarını tanıma,
2. ders; Taşların dizilişleri
2. HAFTA: 1. ders; Piyon puan değeri ve hareketleri
2. ders; Kale puan değeri ve hareketleri
3. HAFTA: 1. ders; At, puan değeri ve hareketleri
2. ders; Fil puan değeri ve hareketleri
4. HAFTA: 1. ders; Vezir puan değeri ve hareketleri
2. ders; Şah’ ın önemi ve hareketlaeri

YARATICI DRAMA’ DA BU AY
1. HAFTA: Kukla oluştur, biraz da konuştur!
- Çocuklara renkli kağıt, makas, yapıştırıcı ve boya kalemleri verilir. Katlama tekniği de kullanarak kukla
yapmaları istenir.
• Çocuklardan kuklalara bir karakter vermeleri ve kuklalarını tanıtmaları istenir.
• Yakın karakterdeki kuklaların çocuklar tarafından seslendirilmesi istenir.
2. HAFTA: Duyu fili ile oyun
- Çeşitli dokular ile kaplanmış file çocukların gözlerini kapatarak dokunmaları sağlanır.
• Dokular üzerindeki fikirleri ve hisleri,
• Elleri dokuların üstündeyken kendinin nerede olduğunu düşündükleri,
• Düşündükleri yerde hangi oyunu oynamak istedikleri vb. sorular sorulur.
3. HAFTA: Anlat bize, neler hissediyorsun?
- Her öğrenciye farklı bir soru sorulur.
• Sen sıcak fırında, elmalı bir keksin. Anlat bize neler hissediyorsun?
• Sen ezik bir domatessin. Anlat bize neler hissediyorsun?
• Sen kızarmış bir patatessin. Tavanın dibine yapıştın, kaldın. Seni unuttular. Anlat bize neler hissediyorsun?
• Sen ucu kırık bir kurşun kalemsin. Anlat bize neler hissediyorsun?
• Bir sabah uyandın herkes Çince konuşuyor. Anlat bize neler hissediyorsun?
• Sen bir uçurtmasın, uçuyorsun birden fırtına çıktı. Anlat bize neler hissediyorsun? vb. sorular sorulur, gelen
cevaplar yorumlanır.
4. HAFTA: Hayal yorganı
- Bir battaniye ve ya yorgan kılıfı sınıfa getirilir. Çocuklara yorgan kimin üstüne örtülürse hayallerini paylaşması gerektiği
anlatılır. Yönerge ‘‘Ben …………. mek/mak istiyorum’’ diye kendinizi ifade etmelerinizi istiyorum, şeklinde
verilir. Örneğin: Ben öğretmen olmak istiyorum.
Ben İstanbul’a gitmek istiyorum.
Ben küçük bir kedi almak istiyorum vb.
Sonra çocuklara 15 dakika süre verilerek, boş kağıtlara hayallerinin resmini yapmaları söylenir.
Resimlerin üstüne hayaller yazılır ve resim kağıdı yorgan gibi süslenir. Rafyalar ile “ Hayal yorganı
Köşesine’’ asılır.
GELİNCİK’ DE ORFF ÇALIŞMALARI
1. HAFTA: Yengeç kumda dur
Araç gereçler; Beden ve kaşıklar
2. HAFTA: Tuki Tuki
Araç gereçler; Beden
3. HAFTA: Karınca
Araç gereçler; Beden ve ritim çubukları
4. HAFTA: Dikkat koordinasyonu ve ritim takibi
Araç gereçler; Hulohop, def ve baget

ANNECİĞİM

BABACIĞIM

BİRLİKTE ;

-

Manavdan yaz meyveleri alabilir miyiz?

-

Oyun hamurları ile yaz meyveleri yapabilir miyiz?

-

Sahil de yürüyüş yapabilir miyiz?

-

Deniz kabukları toplayabilir miyiz?

- 30 Ağustos Zafer bayramı törenlerini izleyebilir miyiz?

ÖZEL GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
2021 yılı AĞUSTOS Ayı Yemek Listesi
Günler
01,08,2021
02,08,2021
03,08,2021
04,08,2021
05.08.2021
06.08.2021
07.08.2021
08.08.2021
09.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
15.08.2021
16.08.2021
17.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
21.08.2021
22.08.2021
23.08.2021
24.08.2021
25.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
28.08.2021
29.08.2021
30.08.2021
31.08.2021

Sabah Kahvaltısı
Haşlanmış yumurta, zeytin, salatalık- Süt
Yağlı, ballı dilim, peynir, domates- Süt
Kanape, zeytin, salatalık- Süt
Omlet, peynir, domates- Süt
Çilek reçelli dilim, zeytin, havuç- Süt

Öğle Yemeği
Fırında Şehriye çorba, Kıymalı patates yemeği, Salata
Kuru fasulye yemeği, Pirinç pilavı, Ayran
Kabak kalye, Burgu makarna, Yoğurt
Mantı, Sebze çorbası, Meyve
Bahçivan köfte, Bulgur pilavı, Karpuz

İkindi Kahvaltısı
Simit, Böğürtlen çayı
Kanape, Kuşburnu çayı
Poğaça, Ihlamur
Fırında peynirli dilim, Elma çayı
Bisküvili pasta, Limonata

Vişne reçelli dilim, zeytin, salatalık- Süt
Omlet, peynir, domates- Süt
Peynir ezmeli dilim, havuç , zeytin- Süt
Haşlanmış yumurta, peynir, salatalık- Süt
Ballı yağlı dilim, peynir, domates- Süt

Yayla çorba, Kıymalı bezelye yemeği, Meyve
Nohut yemeği, Pirinç pilavı, Karpuz
Yaz türlüsü, Fiyonk makarna, Yoğurt
Sulu köfte, Bulgur pilavı, Salata
Ezogelin çorba, Kıymalı pide, Ayran

Peynir ezmeli dilim, Kuşburnu çayı
Kek, Elma çayı
Bademli gevrek , Ihlamur
Vişne reçelli dilim, Limonata
Kanape, Böğürtlen çayı

Haşlanmış yumurta, zeytin, salatalık- Süt
Ballı yağlı dilim, peynir, domates- Süt
Kanape, zeytin, salatalık- Süt
Omlet, peynir, domates- Süt
Çilek reçelli dilim, zeytin, havuç- Süt

Mini köfte, patates , Domates çorba, Salata
Barbunya yemeği, Bulgur pilavı, Karpuz
Kıymalı bezelye yemeği, Fiyonk makarna, Yoğurt
Havuç çorba, Patates musakka, Salata
Kuru fasulye yemeği, Pirinç pilavı, Ayran

Simit, Kuşburnu çayı
Poğaça, Ihlamur
Muzlu, yulaflı kurabiye, Elma çayı
Bisküvili pasta, Limonata
Fırında peynirli dilim, Böğürtlen çayı

Vişne reçelli dilim, zeytin, havuç- Süt
Krep, peynir, domates- Süt
Peynir ezmeli dilim, domates, zeytin- Süt
Haşlanmış yumurta, peynir, domates- Süt
Yağlı,ballı dilim, zeytin, salatalık- Süt

Yaz türlüsü, Erişte, Yoğurt
Nohut yemeği, Pirinç pilavı, Karpuz
Mücver, Kıymalı makarna, Meyve
Tepsi köfte, patates, Yoğurtlu çorba, Salata
Yeşil mercimek yemeği, Bulgur pilavı, Ayran

Peynir ezmeli dilim, Kuşburnu çayı
Kek, Elma çayı
Vişne reçelli dilim, Ihlamur
Açma, Limonata
Kanape, Böğürtlen çayı

TATİL
Peynir ezmeli dilim, zeytin, domates- Süt

TATİL
Ekşili köfte, Kuskus, Salata

TATİL
Fırında peynirli dilim, Kuşburnu çayı

