GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
EKİM AYI
2 YAŞ ve OYUN
GRUBU

GELİNCİK ANAOKULU EKİM AYI
2 YAŞ ve OYUN GRUBU EĞİTİM PROGRAMI
Ekim ayının birinci haftası; Hayvanlar alemine dalıyor,vahşi, evcil ve çiftlik hayvanlarını konu alıyoruz. Evde ve kapalı ortamlarda yetişen
hayvanlar ile sokakta yaşayan hayvanlar arasındaki farklılıkları konuşuyor, beslediğimiz hayvanlar üzerindeki sorumluluklarımızı ve bize
sağladığı faydaları öğrenmeye çalışıyoruz. Çiftlik hayvanlarının isimlerini söylüyor, seslerini taklit ediyoruz. J
HAFTANIN RENGİ

“ SARI ”
* Sarı rengini tanıma
* Sarı renK ile boyama çalışmaları
* Eşyalar arasında sarı rengi bulma
* Sarı balon partisi
* Sarı renk ile flaş kart hazırlama

HAFTANIN SAYISI

“ 1”
* 1 Rakamını tanıma,
* nokta birleştirerek yazma,
* oyun kartları ile çalışma
* Eşyalardan 1 oyuncak seç
masaya koy oyunu
* 1 rakamı ile flaş kart
hazırlama

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile ritim çalışmaları yapılır.
* Yeni şarkılar öğrenilir.
MİNNOŞ;
Bir kedim var adı minnoş
Yürür pek hoş sanki sarhoş
Bulursa top oynar hop hop
Bulursa ip zıplar şip şip

Bir kedim var fare tutar
Yere yatar takla atar
Bulursa top oynar hop hop
Bulursa ip zıplar şip şip

HAFTANIN PARMAK OYUNU
Terziye gittim bir kumaş verdim
Terzi kumaşı aldı
(Alma hareketi yapılır)
Makasla kesti
(Kesme hareketi yapılır)
Üzerimde ölçtü
(Eller bedende gezdirilir)
İğne ile elbiseyi dikti
(Dikme hareketi yapılır )
Bende elbisemi giydim
(Giyinme hareketi yapılır)

HAFTANIN ŞEKLİ

DAİRE
* Daire şeklini tanıma
* Daire şeklini boyama çalışmaları
* Eşyalar arasında Daire şeklini bulma
* Daire içine gir partisi
* Daire şeklini ile flaş kart hazırlama

HAFTANIN ÇALIŞMA
SAYFALARI
* Yatay nokta birleştirme
* Eşleştirme
* Basit labirent
* Fark bulma
* Basit örüntü

HAFTANIN OYUN ETKİNLİKLERİ
Dikkat oyunları : Torbada ne var
Grup oyunlar ı

: Ebe, ebe gel bize

Halka oyunları : Bugi bugi, kurt baba

HAFTANIN SANAT ETKİNLİKLERİ
* Kesme yapıştırma ile maske yapımı
* Sulu boya ile serbest resim
* Origami ile hayvan figürleri yapımı
* Balon baskısı ile tavşan yapımı
* Yırt yapıştır ile kanguru yapımı

AİLE KATILIMI
Sevgili Anne- Babalar Çocuğumuzla
* Sokakta yaşayan hayvanlar için bahçemize bir kap su ve yemek
yerleştiriniz.

Ekim ayının ikinci haftası; Hangi aylarda sonbahar mevsimini yaşadığımızı öğreniyoruz. Gökyüzünü inceleyip, havadaki değişiklikleri
gözlemliyor, bulutları yorumluyoruz. Çevremizdeki bitkileri inceleyip, değişiklikler hakkında konuşuyor, proje çalışması ile sonbahar ağacı
yapıyoruz.Bu mevsimde göç eden kuşları, kış uykusuna yatan hayvanları yakından tanıma fırsatı buluyor, sonbaharda çıkan sebze ve meyvelerin neler
olduğunu keşfediyoruz. J
HAFTANIN RENGİ

“ MAVİ ”
* Mavi rengini tanıma
* Mavi renk ile boyama çalışmaları
* Eşyalar arasında mavi rengi bulma
* Mavi balon partisi
* Mavi renk ile flaş kart hazırlama

HAFTANIN SAYISI
HAFTANIN ŞEKLİ

“ 2”

ÜÇGEN

* 2 Rakamını tanıma,
* nokta birleştirerek yazma,
* oyun kartları ile çalışma
* Eşyalardan 2 oyuncak seç
masaya koy oyunu
* 2 rakamı ile flaş kart
hazırlama

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile ritim çalışmaları yapılır.
* Yeni şarkılar öğrenilir.
SONBAHAR
Yağmaya başladı yağmurlar
Esmeye başladı rüzgarlar
Soğudu artık havalar
Geldi sonbahar
HAFTANIN PARMAK OYUNU
Ben bir ağacım, bunlarda dallarım
Bir rüzgar esti vuğ vuğ vuğ vuğ
Yağmur yağdı, dallarım ıslandı
Rüzgar daha sert esmeye başladı
Dallarım yere değdi,
Dallarım çok sarsıldı
Dallarım sallandı
Ooooooo yapraklarım yere döküldü

* Daire şeklini tanıma
* Daire şeklini boyama çalışmaları
* Eşyalar arasında Daire şeklini bulma
* Daire içine gir partisi
* Daire şeklini ile flaş kart hazırlama

HAFTANIN ÇALIŞMA
SAYFALARI
* Dikey nokta birleştirme
* Eşleştirme
* Basit labirent
* Fark bulma
* Basit örüntü

HAFTANIN OYUN ETKİNLİKLERİ
Dikkat oyunları : Ne eksik
Grup oyunlar ı

: Yüzük bulma

Halka oyunları : Değirmenci baba, köylü kızı

HAFTANIN SANAT ETKİNLİKLERİ
* Yırtma yapıştırma tekniği ile sonbahar ağacı resimleri yapımı
* Katlama tekniği ile kuş yapımı
* Kolaj çalışması ile serbest sonbahar resmi yapımı
* İp ve artık kartonlar ile şemsiye yapımı
* Parmak boyası ile yağmurluk yapımı
AİLE KATILIMI
Sevgili Anne- Babalar Çocuğumuzla
* Göçmen kuşlar ile ilgili bilgi toplayıp ,okula gönderiniz.
* Birlikte kış için turşu yapınız.
.

Ekim ayının üçüncü Alış-veriş’ e, parti’ ye, okula, parka vb. giderken nasıl giyinmeliyiz?, Mevsime göre giyinmek önemli midir?, Mevsime uygun
giyinmezsek ne olabilir? Konuşuyor, anlamaya çalışıyoruz. Dergi ve kitaplardan resimler inceliyor, kesmeye çalışıyoruz. J

HAFTANIN SANAT ETKİNLİKLERİ
* Kesme yapıştırma ile KIYAFET yapımı
* Sulu boya ile İP BASKISI yapımı
* Balon baskısı ile ELBİSE yapımı
* Origami ile ŞAPKA ve ELBİSE ASKISI yapımı

HAFTANIN MATEMATİK ÇALIŞMALARI
SAYILAR

: 1’ den 3’ e kadar olan rakkamları yazma
1’ er 1’ er 10’ a kadar ritmik sayma

RENKLER

: Renk tonları

HAFTANIN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
* Noktalarla birleştirme çalışmaları
* Labirent çalışmaları
* Mandala çalışmaları
* Fark bulma çalışmaları
* Dikkat çalışmaları

HAFTANIN BİLMECELERİ;

ŞEKİLLER : Üçgen tanıma
KAVRAMLAR : MUTLU – ÜZGÜN

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile ritim çalışmaları yapılır.
* Yeni şarkılar öğrenilir
Hep yeşildir elbiselerim
Ben bu rengi pek çok severim
İlkbaharı cicim çok sevdiğim için
Hep yeşildir giyindiklerim

Hep beyazdır elbiselerim
Ben bu rengi pek çok severim
Papatyayı cicim çok sevdiğim için
Hep beyazdır giyindiklerim

Hep sarıdır elbiselerim
Ben bu rengi pek çok severim
Sonbaharı cicim çok sevdiğim için
Hep sarıdır giyindiklerim

Hep pembedir elbiselerim
Ben bu rengi pek çok severim
Ben şafağı cicim çok sevdiğim için
Hep pembedir giyindiklerim

*Ben giderim o gider üstümde gölge eder.(şamşiye)
*Elsiz ayaksız kapıyı çalar(rüzgar)
*Dam üstünde takır tukur sandım kızlar kilim dokur (dolu)
*Yedi delikli tokmak bilmezsen aynaya bak (kafa)
*Dal ucunda kilitli sanık(ceviz)
HAFTANIN YARIŞMALARI

- Şapka giyme
- Daire kapma

- İp üstünden atlama
- Kuyruk takma

HAFTANIN PARMAK OYUNU
Terziye gittim bir kumaş verdim (Ellerde bir şey varmış gibi ileri uzatılır)
Terzi kumaşı aldı
(Alma hareketi yapılır)
Makasla kesti
(Kesme hareketi yapılır)
Üzerimde ölçtü
(Eller bedende gezdirilir)
İğne ile elbiseyi dikti
(Dikme hareketi yapılır )
Bende elbisemi giydim
(Giyinme hareketi yapılır)

Ekim ayının dördüncü haftası; Okulumuzu bayraklarla süslüyor,marşlar öğreniyoruz. Kırmızı, beyaz giyinip, sihirli boyama ile Türk bayrağı yapıyoruz.
29 Ekim Cumhuriyet bayramının anlam ve önemi üzerinde duruyor, bu bayramı bize kimin, neden hediye ettiğini öğreniyoruz. Atatürk’ün ailesi tanıyor,
resimlerine bakıyoruz J

ATATÜRK KİMDİR?
Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında üç katlı pembe bir evde doğdu.
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır.
Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince mahalle mektebinde öğrenime
başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti
Kısa bir süre sonra Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda çok çalışkan
olduğu için Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti.
Mustafa Kemal büyüdü ve çok güçlü bir komutan oldu. Ülkenin dört
bir yanından askerler toplayıp, kurtuluş savaşı yaptı ve Cumhuriyeti ilan etti.
Cumhuriyetin ilanı ile bir çok yenilikler yaptı, bunlardan biri de soy
adı kanunu idi.TBMM'nce Mustafa Kemal de "Atatürk" soyadı verildi.
Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye,
Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat
edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı
Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve
yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı
ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı
atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu.
Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık
sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı.

HAFTANIN PARMAK OYUNU
ATATÜRK
Atatürk çocuktu ( Serçe parmak gösterilir)
Okudu
( Okuma hareketi yapılır )
Yazdı
( Yazma hareketi yapılır )
Yıllar geçti büyüdü
Subay oldu ( Asker selamı verilir)
Savaş’a girdi
Cumhuriyeti kurdu ( Bayrak gösterilir )

HAFTANIN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
* Noktalarla kelimeleri birleştirme çalışmaları
* Labirent çalışmaları
* Mandala çalışmaları
* Fark bulma çalışmaları
* Dikkat çalışmaları

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile ritim çalışmaları yapılır.
* Yeni MARŞLAR öğrenilir

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

HAFTANIN MATEMATİK ÇALIŞMALARI
SAYILAR
: 1’ ile 3’ e kadar olan rakkamları yazma
1’ er 1’ er 10’ a kadar ritmik sayma
RENKLER

: Ana renkleri tanıma

ŞEKİLLER : Dikdörtgen tanıma
KAVRAMLAR : ıslak, kuru, çok , az, geniş, dar

ÖZEL GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
2018 yılı Ekim Ayı Yemek Listesi
Günler

Sabah Kahvaltısı

01.10.2018
02.10.2018

Tahin, pekmezli dilim, peynir, havuçSüt
Omlet, üçgen peynir, zeytin-Süt
Yağlı, ballı dilim, zeytin, havuç-Süt
Haşlanmış yumurta,peynir,kuru üzümSüt
Vişne reçelli, yağlı dilim,zeytin,havuç-Süt

Kıymalı oturtma, Kuskus, Yoğurt
Domates çorba, Gelincik pizza, Meyve
Kuru fasulye yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Mevsim türlüsü, Fiyonk makarna ,Yoğurt
Bahçivan köfte, Yayla çorba, Salata

Poğaça- Meyve çayı
Çilek reçelli, tereyağlı dilim- Elma çayı
Simit- Ihlamur
Peynir ezmeli dilim- Böğürtlen çayı
Bisküvili pasta- Kuşburnu

Peynir ezmeli dilim, zeytin, havuç-Süt
Krep, zeytin, kuru üzüm-Süt
Çilek reçelli dilim, peynir, havuç-Süt
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir-Süt
Kaşarlı dilim, zeytin, havuç-Süt

Kıymalı bezelye yemeği, Bulgur pilavı , Ayran
Mercimek çorba, Kıymalı pide, Salata
Nohut yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Mini köfte fırında patates kızartma,Pirinç çorba,Meyve
Kıymalı kabak yemeği, Burgu makarna, Yoğurt

Tarçınlı kurabiye- Böğürtlen çayı
Açma- Ihlamur
Fırında peynirli dilim- Elma çayı
Kakaolu kek- Kuşburnu
Zeytin ezmeli dilim- Meyve çayı

Tahin, pekmezli dilim, peynir, havuçSüt
Omlet, üçgen peynir, zeytin-Süt
Yağlı, ballı dilim, zeytin, havuç-Süt
Haşlanmış yumurta,peynirkuruüzümSüt
Kaşarlı dilim, zeytin, havuç-Süt

Tavuklu pilav, Tavuk suyu çorba, Meyve
Kıymalı ıspanak, Fiyonk makarna, Yoğurt
Zeytinyağlı barbunya, Bulgur pilavı, Komposto
Ezogelin çorba, Kıymalı tepsi böreği, Kakaolu sup
Dolma, Spagetti, Salata

Poğaça- Meyve çayı
Çilek reçelli,tereyağlı dilim- Elma çayı
Simit- Ihlamur
Peynir ezmeli dilim- Böğürtlen çayı
Bisküvili pasta- Kuşburnu

Peynir ezmeli dilim, zeytin, havuç-Süt
Krep, zeytin, kuru üzüm-Süt
Çilek reçelli dilim, peynir, havuç-Süt
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir-Süt
Kaşarlı dilim, zeytin, havuç-Süt

Sulu köfte, Bulgur pilavı, Salata
Domates çorba, Mantı, Elma tatlısı
Yeşil mercimek yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Kıymalı pazı, Erişte, Yoğurt
Kıymalı patates, Havuç çorba, Meyve

Tarçınlı kurabiye- Böğürtlen çayı
Açma- Ihlamur
Fırında peynirli dilim- Elma çayı
Kakaolu kek- Kuşburnu
Zeytin ezmeli dilim- Meyve çayı

TATİL
Tahin, pekmezli dilim, peynir,havuç-Süt
Omlet, üçgen peynir, zeytin-Süt

TATİL
Sebzeli fırın köfte, Şehriye çorba, Salata

TATİL
Simit- Ihlamur
Peynir ezmeli dilim- Böğürtlen çayı

03.10.2018
04.10.2018
05.10.2018

Öğle Yemeği

İkindi Kahvaltısı

06.10.2018
07.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
29.10.2018
30.10.2018
31.10.2018

Mevsim türlüsü, Boncuk makarna, Yoğurt

