GELİNCİK ANAOKULU
ŞUBAT AYI
4 YAŞ GRUBU
EĞİTİM PROGRAMI

1. Haftanın Teması: NASIL YAPILIR (Filmler, Çizgi Film)

2. Haftanın Teması: GÖLGE- GÖLGE OYUNLARI
SANAT- SANATÇILARIMIZ
3. Haftanın Teması: ÖLÇÜM ALETLERİ
4. Haftanın Teması: DUYGULARIMIZ ( YEŞİLAY HAFTASI )

ŞUBAT AYI DEĞERLER EĞİTİMİ : SABIR- TEMİZLİK

GÖZLEM ve GÜNLÜK YAŞAM ETKİNLİKLERİ
* EKOLOJİ
1.Hafta:
* Turp ekimi

2.Hafta:
* Pazı ekimi

3.Hafta:
* Tere ekimi

4.Hafta:
*Dereotu ekimi

SCAMPER ÇALIŞMALARI

* Kağıda ataç takma
*Boncuklar ile sayı çalışması
* Pipetle yansıma çalışması
* Hasır yapma
* Cımbız ile peçete taşıma
2.Hafta:
* Kumda sayı yazma
* Düğme dizme
* Çapraz ipe değmeden obje
çıkarma
* İpler ile şekil oluşturma
* Üçgen üzerinde yürüme
3.Hafta:
* Tepsi bardak taşıma
* Top ile lobut devirme
* Sevimli ayıcıkları büyükten
küçüğe dizme
*Sayı köprüsü altından
top geçirme
* Sandalye silme
4.Hafta:
* Koli bandına top atma
*Suda pinpon topu yürütme
* Dokun ,bil çalışması
* İkili koordine çubukla top taşıma
* Havanda ceviz dövme

- SABIR

* BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
- 14 Şubat SEVGİ günü

* MATEMATİK KURDU
1.Hafta:
- 0-5’ e kadar sayıları yazma
- 10’ dan geriye ritmik sayma
- Ritmik 30’ a kadar sayma
2.Hafta:
- 5-7’ ye kadar sayıları yazma
- 10’ dan geriye ritmik sayma
- 5’ er ritmik sayma
3.Hafta:
- 7- 9’ a kadar sayıları yazma
- 10’ dan geriye ritmik sayma
- Ritmik 30’ a kadar sayma
4.Hafta:
- 5-10’ a kadar sayıları yazma
- 10’ dan geriye ritmik sayma
- Ritmik 30’ a kadar sayma

* DEĞERLER EĞİTİMİ

- TEMİZLİK

* MONTESSORİ
PRATİK YAŞAM
1.Hafta:

- YEŞİLAY HAFTASI

GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
4 YAŞ GRUBU
ŞUBAT AYI EĞİTİM PROGRAMI
Şubat ayının ilk haftası;, Nasıl yapılır? diyor, çizgi filmleri ele alıyoruz. Gerçekte çizgi karakterlerin hayal
ürünü olduğunu, ard arda çizilen resimlerin hareket etmesi ile oluştuğunu öğreniyoruz. Kendi çizdiğimiz resimler ile bir çizgi
kahramanı oluşturuyor, ona bir isim verip, hikaye yazıyoruz.J
* HAFTANIN PARMAK OYUNU;
Bizler Yedi Cüceleriz. (7 parmakla gösterilir.)
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 (Sırayla parmaklar gösterilir.)
Keskin gözlerimizle bakar, (Başparmak ve işaret parmakları
yuvarlak yapılır, göze yerleştirilir.)
Kulaklarımızla çok iyi işitiriz.(İki el kulakların yanında işitme
hareketi yapılır.)
Burnumuzla koku alırız.(Sağ el ile burun tutulur.)
Ağzımızla yemek yeriz,(Sağ el ile ağız tutulur, yeme hareketi
yapılır.)
Parmaklarımızı şıklatır,(Parmaklar şıklatılır.)
Sonra da oynatırız.(Tüm parmaklar oynatılır

* HAFTANIN TEKERLEMELERİ;
* Karga karga gak dedi.
Çık şu dala bak dedi.
Çıktım baktım o dala.
Karga ne işin var burada.
Karga fındık getirdi.
Fare yedi bitirdi.
Onu tuttu bir kedi.
Miyav dedi av dedi.

* HAFTANIN GRUP PYUNU;

SÜMÜKLÜ BÖCEK
Sümüklü böcek duvarda gezecek
Annesi onu yanağından öpecek
Babası dişçi çatır çatır çatır
Annesi aşçı fokur fokur fokur
Ablası manken tıkır tıkır tıkır
Abisi boksör gümm gümm gümm

* HAFTANIN ŞARKISI

TAS DEVRİ
Fred fred ferd çakmaktas
Barni barni molostas
Wilma wilma sarıl boynuma
Betty betty gir koluma
Çakıl çakıl al sana akıl
Bambam bambam çekil yolumdan

Masallar Ülkesinde
İşte Pamuk Prenses yatağımın başında
Kurşun Askerde burda bir selam çaktı bana
Tutup götürdü beni Cücelerin yanına
Uçan kaz iniş yaptı evimizin damına
Sonra Pinokyo geldi o kocaman burnuyla
Birden annem seslendi kalk artık sabah diye
Gülüveri bindirdik bir küçük kayığa
Oysa çok mutluydum ben masallar ülkesinde

* HAFTANIN KAVRAMLARI;

RENK : Ana renkler,

SAYI

: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 sayılarını tanıma

* HAFTANIN DENEYİ ; Renkli çiçek deneyi

Şubat ayının ikinci haftası; Gölge nedir?, gölge nasıl oluşur diyor, gölgelerin şekillerinden çıkardığımız
anlamları konuşuyoruz. Gölge oyunları hakkında bilgi edinip, gölge oyunlarının üstatlarından Hacivat ile Kara gözü
tanıyoruz.El feneri ile oluşturduğumuz yoğun ışık üzerinde ellerimizle değişik şekiller yapıyor, gölgelerinden tanımaya
çalışıyoruz. Evden getirdiğimiz Karagöz- Hacivat resimlerini tahta çubuklara yapıştırıyor, Çomak Kuklası yapıyoruz.
* HAFTANIN ŞİİRİ;
Işıklar kesilince
Ben kalkarım o da kalkar
Annem evde mum yakar Hep yaptığımı yapar
Biri hareket edince de
Elimi açınca açar
Sanki duvarda bir dev var Benim kocaman gölgem var

* HAFTANIN PARMAK OYUNU;

* HAFTANIN TEKERLEMESİ;
* Hacivat la karagöz arkadaştır Öğretirler herkese
Evvel zaman içinde
Doğruyu yanlışı
Dostlukları nam salmış
İzleyen keyif alır
Dünya aleme
Dersi yanında kar kalır

* HAFTANIN BİLMECELERİ

Annee elektirikler kesildi Yaşasın elektriksiz akşamlar
* Ben giderim o kalır [ Ayak izi ]
Mumu getir yakalım
Elimin üstüne elimi koyarım
* Ben giderim, O gider,Güneşte Beni İzler [ Gölge ]
İşte geldi
Gölgeme bakarım
* Ben giderim o gider
Aaaaaa o da ne
Parmakları kaldırınca
Yanımda tin tin eder. ( Gölge )
* Karanlıkta neyimizi göremeyiz? ( GÖLGEMİZİ ) J
Sadece bir gölge
Elimin gölgesi olur Karınca
Ben ne yaparsam o da yapar
* HAFTANIN KAVRAMLARI;
DUYU KAVRAMI : SERT- YUMUŞAK
ZIT KAVRAMLAR : Siyah – Beyaz

* HAFTANIN DENEYİ: Gölge oluşumu

Malzemeler : Tepegöz, değişik şekillerde objeler
Uygulama : Karanlık bir odada tepegözün yoğun ışığında duvara yansıyan ışıkta objelerin gölgeleri
oluşturulur, eller ile de bazı hayvan figürleri yapılır, çocuklardan ne olduğunu bulmaları istenir.

* HAFTANIN PROJE ÇALIŞMASI: .

* HACİVAT KARAGÖZ ve PERDE YAPIMI

Şubat ayının üçüncü haftası: Çeşitli ölçüm aletlerini inceliyor, resimlerine bakıyoruz.Seçtiğimiz
oyuncakların boyunu ve ağırlığını ölçüyor, kiloya kilogram, uzunluğa metre denildiğini öğreniyoruzJ Fon kartonları ile cetvel
yapıyor, ne için kullanıldığını konuşuyoruz,J Evimizden getirdiğimiz artık materyaller ile tasarladığımız terazileri yapıyor,
özelliklerini anlatıyoruzJ
•

* HAFTANIN TEKERLEMELERİ;
Ooo piti piti karamela sepeti * Terzi amca
* Ben bir metreyim
terazi lastik jimnastik
Pantolonum kısa
Uzunlukları ölçerim
biz size geldik bitlendik
Boyumu ölç
Arkadaşım tartı
hamama gittik temizlendik
Bana göre ayarla
Ağırlıktır şanı
* HAFTANIN PARMAK OYUNU;
1 ton- 2 ton- 3 ton- 4 ton- 5 ton- 6 ton- 7 ton- 8 ton- 9 ton- 10 ton işte bir baston
1 kilo-……………………………………………………………10 kilo telefon çaldı alo
1santim-………………………………………………………..10 santim bu benim saatim
1litre-……………………………………………………….......10 litre otur yanıma şöyle
* HAFTANIN BİLMECELERİ;
* Uzun ölçer, kısa ölçer
* Hem çizdiririm hem ölçerim
Bil bakalım boyumuzu ne ölçer ( metre)
Bil bakalım ben kimim ( cetvel)
* Litresi boy uzatır,içmeyen kısa kalır ( süt )

* Üstüme basarlar,ağırlığına bakarlar ( baskül )

.
* HAFTANIN KAVRAMLARI;
BOYUT KAVRAMI ; uzun-kısa MİKTAR KAVRAMI ; ağır-hafif DUYGU KAVRAMI ; kızgın olma

* HAFTANIN DENEYİ ; Renkli çiçek deneyi sonucunu gözlemleme
Şubat ayının dördüncü haftası; Duygularımızın farkına varıyor, olumlu ve olumsuz duygularımızı
nasıl ifade etmemiz gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz.Arkadaşlarımızın da duyguları olduğunu ve onları üzmememiz
gerektiğini öğreniyor, çevremizdeki insanların duygularını anlamaya çalışıyoruz. Duygularımızı resimler ile ifade ediyor, bizi
en çok mutlu eden şeylerin resimlerini yapmaya çalışıyoruz. Mimik çalışmaları yaparak bazı duygularımızı, yüzümüze
yansıtıyor,duygu küpü ile oyun oynuyoruzJ
* HAFTANIN ŞİİRLERİ
UÇAN MİNDER
Seni seçtim,arkadaşım …..
Minderimize oturalım,
Al çantanı,gel yanıma
Çalışmaya başlayalım
Kıskanarak bakma ……….
Şimdi çalışma vakti
Sana da gelecek sıra
Bilgisiz kalmayalım
* HAFTANIN TEKERLEMELERİ;
* Oooo bir şey duydum Altın tas, tahtaya bas
* Şak şak alkış tutalım
*Baş parmak
Kulağıma koydum
Tahta çürük çivi tutmaz
Rap rap yere basalım
İşaret parmağı
Kulağımdan çıkarıp, Bizim …………… sözünden
Bir sağa bir sola
Orta direk
Altın tasa koydum
Hiç çıkmaz
Sallanalım duralım
Mor menekşe
* HAFTANIN PARMAK OYUNLARI;
Küçük Ayşe
* Baş, gövde, bacaklar,
* Görmek için iki gözüm var
Hepsi benim vücudumda var.
Koşmak için iki ayağım
Ona iyi bakarım,
İki elimi sallar, kulaklarımla duyarım
Her gün spor yaparım
Burnum bir tane, dilim de bir tane
Yararlı besinlerle,
Ama bol bol öpün diye
Vücuduma sağlık katarım.
Yanaklarım iki tane
* HAFTANIN KAVRAMLARI; Kavramları resimli hafıza kartları ile öğrenmeye çalışıyoruzJ
Zıt Kavramlar ; Ön- Arka Duyu kavramı ; ACI- TATLI- TUZLU- EKŞİ
* HAFTANIN OYUNLARI;
Grup Oyunu ; Öt kuşum öt Dikkat Oyunu ; Yumuşak olanı bul Halka Oyunu ; Miço

AYIN YARIŞMALARI
- Sayılı Heykel - Renkli heykel
- Daire Kapma
OYUN ETKİNLİKLERİMİZ
Grup Oyunları ; Meyve sepeti, Sessiz sinema
Dikkat Oyunları ; Zıp zıldır, Eksik tamamlama
Halka Oyunları ; Lastik top, Bumbumba

SANAT ETKİNLİKLERİMİZ
Kağıt İşleri;
Boyama çalışmaları;
- Yırtma yapıştırma tekniği ile geometrik şekiller yapımı
- Sulu boya ile İp baskısı yapımı
- Katlama tekniği ile tuzluk yapımı
- Kazıma tekniği ile doğal sayılar yapımı
- Kolaj çalışması ile duygu grafiği yapımı
- Sihirli boyama tekniği ile resim yapımı
- Kesme yapıştırma ile resim oluşturma
- Pastel boya ile Hacivat-Karagöz resimleri yapımı
- Geometrik şekiller ile palyaço yapımı
Artık Materyal çalışmaları;
Yoğurma Maddeleri;
- Kutu ve kartonlar ile terazi yapımı
- Çeşitli kalıplar verilerek çocukların renkli hamurlar
- Çeşitli malzemeler ile duygu şeması yapımı
ile özgün ürünler meydana getirmeleri sağlanır.

ANNECİĞİM, BABACIĞIM BİRLİKTE;
- Okuluma atık materyaller götürebilir miyiz?
- İnternetten Karagöz ile Hacivat’ ın videolarını izleyebilir miyiz?
- Odamda ışıkları kapatıp, el feneri ışığında ellerimiz ile gölge oyunları
yapabilir miyiz?
- Gazete ve dergilerden sayılar ve geometrik şekiller bulup kesebilir miyiz?
- 1’ den 20’ ye kadar sayıları sayabilir imiyiz?
- Suluboya ile ana renkleri karıştırıp, renk elde edebilir miyiz?
- Pazara gidip terazi kilogramlarını inceleyebilir miyiz?
- Boyumuzu kilomuzu ölçebilir miyiz?

ÖZEL GELİNCİK ÇOCUK EVLERİ
2019 yılı ŞUBAT Ayı Yemek Listesi
Günler
01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
10.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
17.02.2019
18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
28.02.2019
01.03.2019

Sabah Kahvaltısı
Zeytin ezmeli dilim, peynir, havuç - Süt

Öğle Yemeği
Tavuksuyu çorba- Tavuklu pilav- Meyve

İkindi Kahvaltısı
Kakaolu kek - Böğürtlen çayı

Ballı,yağlı dilim,havuç,zeytin - Süt
Haşlanmış yumurta, peynir,zeytin - Süt
Vişne reçelli,yağlı dilim,havuç,zeytin - Süt
Krep,peynir,zeytin - Süt
Peynir ezmeli dilim,havuç,zeytin - Süt

Yayla çorba, Sulu köfte, Havuç salata
Yeşil mercimek yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Kıymalı kapuska yemeği, Kalem makarna, Yoğurt
Nohut yemeği, Bulgur pilavı, Ayran
Kıymalı bezelye yemeği, Fiyonk makarna, Meyve

Fırında peynirli dilim - Ihlamur
Kakaolu kek - Elma çayı
Zeytin ezmeli dilim - Kuşburnu çayı
Açma - Meyve çayı
Tahin-pekmezli dilim - Böğürtlen çayı

Çilek reçelli yağlı dilim,havuç,zeytin - Süt
Omlet,peynir,zeytin,havuç - Süt
Zeytinezmeli dilim,havuç,peynir - Süt
Haşlanmış yumurta,peynir,zeytin - Süt
Tahin-pekmezli dilim,zeytin,havuç - Süt

Mercimek çorba, Ekşili köfte, Havuç salata
Kurufasulye yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Kıymalı pırasa yemeği, Boncuk makarna, Yoğurt
Sebzeli çorba, Mantılı çorba, Tatlı
Kıymalı patates, Bulgur pilavı, Meyve

Ballı,yağlı dilim - Ihlamur
Poğaça - Kuşburnu çayı
Vişne reçelli,yağlı dilim - Böğürtlen çayı
Bisküvili pasta - Meyve çayı
Peynir ezmeli dilim - Elma çayı

Ballı,yağlı dilim,havuç,zeytin - Süt
Haşlanmış yumurta, peynir,zeytin - Süt
Vişne reçelli,yağlı dilim,havuç,zeytin - Süt
Krep,peynir,zeytin - Süt
Peynir ezmeli dilim,havuç,zeytin - Süt

Fırında sebzeli köfte, Arpa şehriye çorba, Havuç salata
Kıymalı ıspanak, Kuskus, Yoğurt
Barbunya yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Yarma çorba, Kıymalı kerevizli patates oturtma, Tatlı
Yeşil mercimek yemeği, Bulgur pilavı, Ayran

Fırında peynirli dilim - Ihlamur
Kakaolu kek - Elma çayı
Zeytin ezmeli dilim - Kuşburnu çayı
Açma - Meyve çayı
Tahin-pekmezli dilim - Böğürtlen çayı

Çilek reçelli,yağlı dilim,havuç,zeytin - Süt
Omlet,peynir,zeytin,havuç - Süt
Zeytinezmeli dilim,havuç,peynir - Süt
Haşlanmış yumurta,peynir,zeytin - Süt
Tahin-pekmezli dilim,zeytin,havuç - Süt

Bahçivan köfte, Tel şehriye çorba, Havuç salata
Kıymalı pazı, Burgu makarna, Yoğurt
Kıymalı pide, Ezogelin çorba, Ayran
Nohut yemeği, Pirinç pilavı, Komposto
Brokoli çorbası, Kıymalı bezelye yemeği, Meyve

Ballı,yağlı dilim - Ihlamur
Poğaça - Kuşburnu çayı
Vişne reçelli,yağlı dilim - Böğürtlen çayı
Bisküvili pasta - Meyve çayı
Peynir ezmeli dilim - Elma çayı

