GELİNCİK ANAOKULU
ŞUBAT AYI
HAZIRLIK SINIFI
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
1.Hafta:

1.Hafta:
* Kağıda ataç takma
*Boncuklar ile sayı çalışması
* Pipetle yansıma çalışması
* Hasır yapma
* Sayı değerinde kule oluşturma
2.Hafta:
* Kumda sayı yazma
* Mini legolar ile toplama
* Çapraz ipe değmeden obje
çıkarma
* İpler ile şekil oluşturma
* İkili koordine 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:

2.Hafta:

3.Hafta:

4.Hafta:

- Sayı basamakları
- Toplama işlemleri
- Bilinmeyenli toplama
2.Hafta:
- Sayı basamak değerleri
- Çıkarma işlemleri
- Bilinmeyenli toplama
3.Hafta:
- Kümeler
- Toplama işlemleri
- Bilinmeyenli toplama
4.Hafta:
- Grafik çalışmaları
- Çıkarma işlemleri
- Bilinmeyenli toplama

* DEĞERLER EĞİTİMİ

- TEMİZLİK

* MONTESSORİ
PRATİK YAŞAM

- YEŞİLAY HAFTASI

GELİNCİK ANAOKULU
HAZIRLIK SINIFI
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. Öğretmenimizin hazırladığı tefriş resimlerini boyuyor, küçük
kareler halinde kesip, evden getirdiğimiz çelik ataç ile tutturuyoruz. Böylece bizim de hareketli bir kitapçığımız oluyor.J

ÇİZGİ FİLMLER NASIL YAPILIR?

ANİMASYON; birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. Geçmişte
animasyonlar birkaç kağıda istenen resimlerin çizilmesi ve kâğıtların hızlıca geçirilmesi veya bir çemberin içine konup
döndürülmesi ile yapılıyordu.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi hem vektör hem de piksel tabanlı animasyonlar yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Şubat ayının ikinci haftası; Gölge ile ilgili beyin fırtınası oluşturuyor, gölge nasıl oluşur ve gölgelerin
şekillerinden çıkardığımız anlamları konuşuyoruz. Gölge oyunları hakkında bilgi edinip, gölge oyunlarının üstatlarından
Hacivat ile Kara gözü tanıyoruz. Tepegöz ile oluşturduğumuz yoğun ışık üzerinde ellerimizle değişik şekillerin gölgesini
tanımaya çalışıyor, Evden getirdiğimiz Karagöz- Hacivat resimlerini tahta çubuklar ile çomak Kuklası yapıyoruz.J
* HAFTANIN ŞİİRLERİ;
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 TEKERLEMELERİ;
* Hacivat la karagöz arkadaştır
* Biz yürürüz, o yürür,
Evvel zaman içinde
Biz dururuz, o durur
Dostlukları nam salmış
Belki bizi tanıyor
Dünya aleme
Bak gölgen , yanın da duruyor
Öğretirler herkese
Eğlendirerek
* Karagöz ve Hacivat
Doğruyu yanlışı
Keloğlan, Nasrettin Hoca bir değer,
İzleyen keyif alır
Kim güldürürdü bizi,
Dersi yanında kar kalır
Olmasalardı eğer?
* HAFTANIN BİLMECELERİ
* Ben giderim o kalır [ Ayak izi ]
* Karanlıkta neyimizi göremeyiz? ( GÖLGEMİZİ ) J
* Ben giderim, O gider,Güneşte Beni İzler [ Gölge ]
* Ben giderim o gider
Yanımda tin tin eder. ( Gölge )
* HAFTANIN KAVRAMLARI;
Sayı kavramı : 2 ve 3 basamaklı sayıları tanıma DUYU KAVRAMI : SERT-YUMUŞAK ZIT KAVRAMLAR : Siyah –Beyaz
* HAFTANIN DENEYİ: Gölge oluşumu
Malzemeler : El feneri , 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

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
* Harfler ile kelime oluşturma çalışmaları
* Pangram çalışmalar
* Yansıma yazma çalışmaları
* Hece çalışmaları
* Kelime avı çalışmaları

Şubat ayının üçüncü haftası ; Ölçüm aletleri nelerdir? Neyi nasıl kullanırız? Ölçüm terimleri
nelerdir?sıvıların ağırlığı var mıdır? Nasıl ölçülür? vb. soruları yanıtlıyor, beyin fırtınası oluşturuyoruz.Kalemlerimizin
boyunu ölçüyor,sınıfımızdaki bazı oyuncaklarımızı tartıp, kiloya kilogram, uzunluğa metre denildiğini öğreniyoruzJ sıvı
ölçüm biriminin litre olduğunu öğreniyor ,5 su bardağı sıvının 1 litre yaptığını söylüyoruz, ,J Evimizden getirdiğimiz artık
materyaller ile tasarladığımız terazileri yapıyor, özelliklerini anlatıyoruzJ
* HAFTANIN TEKERLEMELERİ;
• ooo piti piti karemela sepeti * Terzi amca
* Ben bir metreyim
terazi lastik jimnastik
Pantalonum 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
Şubat ayının ilk haftası; Duygularımızın farkına varıyor, olumlu ve olumsuz duygularımızı nasıl ifade
etmemiz gerektiğini tartışıyoruz. Empati kurarak çevremizdeki insanları anlamaya çalışıyor, birbirimizin olumlu ve olumsuz
düşüncelerine saygı duymamız gerektiğini hatırlıyoruz. Resimleri yorumlayarak duygu analizi yapıyor, düşüncelerimizin
doğruluğu hakkında bilgi alış, verişinde bulunuyoruz. Mimik ve pandomim çalışmaları yaparak bazı duygularımızı ,
yüzümüze yansıtıyor, beyin fırtınası oluşturuyoruz. Bir mucit olsaydın nasıl bir duygu ölçeği icat ederdin sorunu yanıtlıyor,
icadımızın ne işe yaradığını sınıfımızda anlatıyoruz.
* HAFTANIN ŞİİRİ;
* HAFTANIN PARMAK OYUNU
Duygularım duygularım
Duygularım
Benim karmakarışık duygularım
Bazen şaşırır bakar,
Ben minik bir insanım, Şaşırınca gözlerimi
Bazen sevinçle güler,
Bazen hüzünle dolarım
Duygularımla yaşarım Kocaman açarım.
Bazen de ağlarım
Her birini gerçek yaşarım
Üzülünce işte böyle
Korktuğumda işte böyle
Her birini gerçek yaşarım
Bazen korku ile kaçar,
Iıı ııı ııı diye ağlarım.
Ürkek ürkek bakarım
Bazen öfke duyar,
Bazen cesaret ile koşarım
Kızdığımda işte şöyle Sevinince işte böyle
Bazen sevgi ile sarılırım
Duygularım, duygularım
Kaşlarımı çatarım.
Gülücükler atarım
Benim karmakarışık duygularım Benim karmakarışık duygularım
YEŞİLAY
Yeşilay
HAFTANIN ÖZLÜ SÖZLERİ
Yeşilay demek, sağlık demek
Meyve ye vitamin al
* İçki sağlığın düşmanıdır.
Dengeli beslenmek,
Kötü alışkanlıklardan uzakta kal
* Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden
Spor yapmak demek
Çevrene de bunu yay
Alkol, sigara, kumar
Her zaman sağlıklı kal
çıkar.
Sağlığına zarar
Önderindir Yeşilay
Önce kendini sev arkadaşım
Sağlıkla kal
* HAFTANIN BİLMECELERİ
* Bir Japon ne zaman merhaba der? Türkçe öğrendiği zaman * Dumanı tüter,
* Şişeyle girer eve,
* Deniz niçin tuzlu olur? [ Balıklar kokmasın diye ]
Paraların boşa gider.
Sarhoş eder çok içerse (İçki)
* Dünyanın en küçük bebeği kimdir ? [ Gözbebeği ]
Onu içersen eğer,
*
* En temiz böcek hangisidir ? [ Hamamböceği ]
Ciğerini zedeler. (Sigara)
* HAFTANIN ŞARKISI
Eğer mutluysan vur ellerini (şap şap şap şap)
Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan vur ayağını (rap, rap rap)
Eğer mutluysan vur ellerini (şap şap şap şap)
Eğer mutluysan parmağını şıklat
Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan vur ellerini (şap..) Eğer mutluysan parmağını şıklat
Eğer mutluysan vur ayağını (rap rap rap rap)
Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan parmağını şıklat
Eğer mutluysan vur ayağını (rap rap rap rap)
Eğer mutluysan hey diye bağır (hey)
* HAFTANIN KAVRAMLARI;

ŞEKİL ; Kenar – Köşe- Altıgen- Eşkenar dörtgen Zıt Kavramlar ; Hareketli-Hareketsiz
Eş Anlamlı Kavramlar: Doktor= Tabip, Yaren= Arkadaş, Muallim= Öğretmen

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
* Harfler ile kelime oluşturma çalışmaları
* Pangram çalışmalar
* Yansıma yazma çalışmaları
* Hece çalışmaları
* Kelime avı çalışmaları

DENEY VE GÖZLEMLER

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;
- Duygu şeması yapıp odama asabilir miyiz?
-

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 100’ e kadar sayıları sayabilir imiyiz?
- Suluboya ile ana renkleri karıştırıp, renk elde edebilir miyiz?
- Pazara gidip kilolu tartıları 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

