GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
EYLÜL AYI
2-3 YAŞ ve OYUN GRUBU
EĞİTİM PROGRAMI

GELİNCİK ANAOKULU EYLÜL AYI
2-3 YAŞ ve OYUN GRUBU EĞİTİM PROGRAMI
Eylül ayının birinci ve ikinci haftası; Tatilden dönen arkadaşlarımızı karşılıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla tanışıp, onlara okulumuzu tanıtıyor,
oyuncaklarımızı paylaşıyoruz. Elele tutuşup, dans ediyor, isimlerimizi söylüyoruz. Mavi giy partisi ile eğleniyor, metal kaşıklar ile müzik yapıyoruz. J

GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
2 - 3 YAŞ OYUN GRUBU AKTİVİTE PROGRAMI
OYUN GRUPLARIMIZ İLE 2 SAATTE NELER YAPIYORUZ ?
10.00 - İlgi köşelerinde oyunlar oynuyoruz
14.00…...
10.20 - Hep birlikte yerlerimize oturuyor ve söyleşi yapıyoruz.
14.20…..
10.30 – Şarkılı grup oyunları oynuyor, Müzik eşliğinde dans ediyoruz.
14.30…..
10.45 – Günün Sanat Etkinliğini seçiyoruz.
(Boyalar, Oyun hamurları, Kolaj Çalışmaları vb.)
14.45…
11.00 – İlgi köşelerinde oyun, yarışmalar, partiler)
15.00…..
11.10 – Resimli hikaye kitapları ile masal dinletisi, Kukla gösterileri’ den biri
15.10…..
11.30 – Oynayalım öğrenelim Montessöri pratik yaşam becerileri
15.30…..
11.40 – Müzik saatimizde İngilizce ,Türkçe şarkılar söylüyoruz.
Klasik müzik, İngilizce, Türkçe Şarkılar dinliyoruz.)
15.40….
12.00 – İlgi köşelerinde oyun (Evcilik, tamir, blok vb. köşeler,)
16.00…..

HAFTANIN PARMAK OYUNU
KONUK
Tık, tık, tık, (Sol el yumruk yapılarak, sağ elin baş parmağına vurulur.)
Kim o, kim o ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk, (Sol elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Dur babama sorayım
Baba, baba (Sağ elin baş parmağı işaret parmağına değdirilir.)
Efendim, efendim. (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk. (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk? (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
HAFTANIN SANAT ETKİNLİKLERİ
* Kesme yapıştırma ile çalışmalar
* Sulu boya ile serbest resim
* Üçboyutlu etkinlik ile çalışmalar
* Suluboya teknikleri ile çalışmalar
* Yuvarlama tekniği ile çalışmalar

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile ritim çalışmaları yapılır.
* Yeni şarkılar öğrenilir.
HAYAT BAYRAM OLSA DİNLETİSİ
HAFTANIN TEKERLEMELERİ
OKUL
Ben bir çocuğum
Öğretmen beni sever
Ne güzeldir okulum
Benimle oyun oynar
Arkadışmdır çocuklar
Dans eder,
Burada çok mutluyum
Burada çok mutluyum

Eylül ayının üçüncü haftası; Okulumuzu ve sınıfımızın ilgi köşelerini inceliyor, ilgi köşelerinde oynarken, bazı kuralları öğrenmeye çalışıyoruz.
Sabah sohbetinden sonra grup haline şiir, tekerleme, parmak oyunları söylüyor,bilmeceler soruyoruz.J
HAFTANIN SANAT ETKİNLİKLERİ
* Origami ile okul yapımı

- Yırtma yapıştırma çalışmaları
* Suluboya ile serbest çalışma
- Suluboya ile serbest çalışma
* Üçboyutlu etkinlik yapımı
- Artık materyalçalışmaları
* Suluboya teknikleri ile çalışmalar( ip bakısı) - Suluboya teknikleri ile çalışmalar
* Kağıt kesme çalışmaları
- Kolaj çalışması

HAFTANIN MATEMATİK ÇALIŞMALARI
SAYILAR
: 1 rakamını tanıma
1’ er 1’ er 5’ e kadar ritmik sayma
RENKLER : Kırmızı rengini öğrenme
ŞEKİLLER : Kare şeklini tanıma
KAVRAMLAR : İçinde- dışında, Mutlu- Mutsuz, Küçük- Büyük

HAFTANIN TEKERLEMESİ;
CAN KARDEŞİM
Gel benim can kardeşim
Gel güzel arkadaşım
Dostluktan başka söyle bana
Var mı güzel şey dünya da
Seninle oynayalım
Seninle gülelim gel
Seninle yerde ,gökte
Gezip eğlenelim gel

HAFTANIN PARMAK OYUNU
TANIŞALIM
Arkadaşım arkadaşım
Elini uzata tokalaşalım
Adımı sor, adını söyle
Gel yanıma da tanışalım
Gel bana şöyle
Elini ver böyle
Benim adım Ayşe
Memnun oldum bende Berke

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile orf çalışmaları yapılır.
* Yeni şarkılar söylenir.
Bir Gün Okula Giderken…
Bir gün okula giderken,
Bir gün okula giderken
Her şeye dikkat ederken,
Her şeye dikkat ederken
Önce bir ihtiyarcık,
Önce bir küçük hanım
Yürüdü yavaşçacık
Yürüdü adım adım
Hım hım hım hım…
Traylaylay traylaylay
Bir gün okula giderken
Bir gün okula giderken
Her şeye dikkat ederken,
Her şeye dikkat ederken
Önce bir kız atladı
Borazanlı atlılar
Topu düştü patladı
Tozu, dumana kattılar
Pat pat pat pat
Düt düt düt

HAFTANIN OYUN ETKİNLİKLERİ
Dikkat oyunları : Kimin yüzü , kim ne giymiş
Grup oyunlar ı

: Topuk burun , değirmenci baba

Halka oyunları : Al satarım bal satarım,

Eylül ayının dördüncü haftası;. Nezaket sözcükleri ile ilgili konuşuyor, selamlaşmanın önemi üzerinde duruyoruz. Origami çalışmaları yapıyor,
kukla oynatıyoruz. Kırmızı giy partisi ile kımızı rengini öğreniyor,küçük gruplar oluşturup, grup çalışmaları yapıyoruz. Çocuklar ile sohbeten sonra grup
haline şiir, tekerleme, parmak oyunları söylüyor,bilmeceler soruyoruzJ

HAFTANIN SANAT ETKİNLİKLERİ
* Kesme yapıştırma çalışmaları
* Sulu boya ile serbest resim
* Üçboyutlu etkinlik yapımı
* Suluboya teknikleri ile çalışmalar
* Yuvarlama çalışmaları

- Yırtma yapıştırma çalışmaları
- Sulu boya ile serbest resim
- Üçboyutlu etkinlik yapımı
- Suluboya teknikleri ile çalışmalar
- Artık materyal çalışması

HAFTANIN MATEMATİK ÇALIŞMALARI
SAYILAR
: 1 ve 2 rakamları tanıma
1’ er 1’ er 5’ e kadar ritmik sayma
RENKLER : Mavi rengini öğrenme
ŞEKİLLER : Üçgen şeklini tanıma
KAVRAMLAR : Uzun- Kısa, Şişman- Zayıf,
HAFTANIN TEKERLEMESİ;
DANS EDELİM
DOSTUM
Tes tes testere
Küçük dostum gelsene
Kuş girdi kafese
Ellerini versene
Kuşun kanadı mavi
Ellerimizle şap,şap,şap
Kapı çaldı aç hadi
Ayaklarımızla rap,rap,rap
Babam ayva getirdi
Bir şöyledir, bir böyle
Annem tatlı pişirdi
Dans edelim seninle
Çabuk çabuk yiyelim
Bir şöyledir, bir böyle
Neşeyle dans edelim
Dans edelim seninle

HAFTANIN MÜZİK ETKİNLİKLERİ
* Müzik aletleri ile ritim çalışmaları yapılır.
* Yeni şarkılar öğrenilir.
SIRA OLALIM
Sıra olalım sıra olalım Çeşme başında,dolmuşlarda
İnsanlara saygı duyalım Otobüslerde sıra olalım
Alışverişte,pazar yerinde Kavga etmeden,Öne geçmeden
Sınıfa girerken,sıra olalım Sıradakine biz Saygı duyalım

HAFTANIN OYUN ETKİNLİKLERİ
Dikkat oyunları: Kimin sesi, Uçtu uçtu ne uçtu
Grup oyunları : Öt kuşum öt, Kim yok?
Halka oyunları : Bir çiçek alalım, Sen oyna ….sen oyna

HAFTANIN PARMAK OYUNU
ON PARMAK
Benim on parmağım var(on parmak gösterilir)
Hepsi de benim(eller göğüste birleştirilir)
Ben onlarla her şeyi yaparım(eller havaya kaldırılır)
Sımsıkı kapar! (eller yumruk yapılır)
Kocaman açarım (eller açılır)
Birbirine kavuşturur (eller birbirine kavuşturulur)
Arkama saklarım (eller arkaya saklanır)
Yukarı kaldırır (eller yukarı kaldırılır)
Aşağı indiririm (eller aşağı indirilir)
Sonra da kucağımda dinlendiririm (eller birleştirilip beşik
sallar gibi sallanır)

ANNECİĞİM

BABACIĞIM

BİRLİKTE ;

- Tanışma oyunu oynayabilir miyiz?
- Selamlaşma oyunu oynayabilir miyiz?
- Birbirimize nezaket sözcükleri söyleyebilir miyiz?
- Masal anlatıp, canlandırabilir miyiz?
- Aile katılımı programımızda okula gidebilir miyiz?

ÖZEL GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
2018 yılı EYLÜL Ayı Yemek Listesi
Günler
01.09.2018
02.09.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
08.09.2018
09.09.2018
10.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
17.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
22.09.2018
23.09.2018
24.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
28.09.2018
29.09.2018
30.09.2018

Sabah Kahvaltısı

Haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, salatalık-Süt
Peynir ezmeli dilim, domates, yeşil zeytin-Süt
Krep, peynir, havuç dilimi, siyah zeytin-Süt
Tereyağlı, ballı dilim, yeşil zeytin, peynir, domates- Süt

Omlet, salatalık, peynir, zeytin- Süt

Tahin, pekmezli dilim, havuç, peynir, zeytin-Süt
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, domates-Süt
Çilek reçelli, tere yağlı dilim, zeytin, peynir salatalık-Süt

Omlet, domates, peynir, yeşil zeytin- Süt
Fırında kaşar peynirli dilim, havuç, zeytin- Süt

Haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, salatalık-Süt
Peynir ezmeli dilim, domates, yeşil zeytin-Süt
Krep, peynir, havuç dilimi, siyah zeytin-nö Süt
Tereyağlı, ballı dilim, yeşil zeytin, peynir, domates- Süt

Omlet, salatalık, peynir, zeytin- Süt

Tahin, pekmezli dilim, havuç, peynir, zeytin-Süt
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, domates-Süt
Çilek reçelli, tere yağlı dilim, zeytin, peynir salatalık-Süt

Omlet, domates, peynir, yeşil zeytin- Süt
Fırında kaşar peynirli dilim, havuç, zeytin- Süt

Öğle Yemeği

İkindi Kahvaltısı

Kabak kalye, Burgu makarna-Yoğurt
Kuru fasulye yemeği, Pirinç pilavı- Karpuz
Ekşili köfte, Yayla çorba- Karışık salata
Semizotu yemeği, Bulgur pilavı- Sütlü tatlı
Kıymalı kol böreği, Süzme çorba- Meyve

Zeytin ezmeli dilim- Elma çayı
Kakaolu kek- Ihlamur
Simit- Kuşburnu çayı
Meyve salatası
Fırında peynir ezmeli dilim- Böğürtlen çayı

Bahçıvan köfte, Bulgur pilavı, Karışık salata
Kıymalı pide, Sebze çorbası, Ayran
Yeşil mercimek yemeği, Pirinç pilavı, Karpuz
Kıymalı bezelye yemeği, Fiyonk makarna, Yoğurt
Şehriye çorba, Misket köfte, Domatesli kuskus, Meyve

Peynirli poğaça-Böğürtlen çayı
Vişne reçelli,yağlı dilim-Ihlamur
Bisküvili pasta- Limonata
Meyve salatası
Açma- Kuşburnu çayı

Ezogelin çorba, Fırında mücver, Kıymalı erişte, Karışık salata
Nohut yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Kuru köfte, Fırında patates, Sebze çorba, Ayran
Kıymalı türlü, Boncuk makarna, Yoğurt
Sulu köfte, Bulgur pilavı, Meyve

Zeytin ezmeli dilim- Elma çayı
Kakaolu kek- Ihlamur
Simit- Kuşburnu çayı
Meyve salatası
Fırında peynir ezmeli dilim- Böğürtlen çayı

Top köfte, fırında patates kızartma, Penne makarna, Salata
Mantı, Domates çorba, Yoğurt
Barbunya yemeği, Spagetti, Ayran
Kıymalı pazı yemeği, Bulgur pilavı, Komposto
Fırında kıymalı patates, Süzme mercimek çorba, Meyve

Peynirli poğaça-Böğürtlen çayı
Vişne reçelli, yağlı dilim-Ihlamur
Bisküvili pasta- Limonata
Meyve salatası
Açma- Kuşburnu çayı

