2 YAŞ MİNİK KALPLER SINIFI

FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARIMIZ
Tat alma deneyi(ekşi,tatlı,tuzlu )
Büyüteçlerle bahçedeki bitki ve çiçeklerin
incelenmesi
Bedenimizle geometrik şekillerin
oluşturulması

ŞARKI-ŞİİR-TEKERLEME-PARMAK OYUNLARI

23 NİSAN (ŞARKI)
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar övünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
23 Nisan kutlu olsun
Çok ulu bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.

YAVRU GEYİK
Yemyeşil kırlarda
Bir yavru geyik varmış
Annesinin yanında
Hoplaya zıplaya oynarmış
Mini minicik mini minicik
Mini mini mini mini miniminicikSöyleyin siz simdi
Hep avcılar gelsin mi
Çiftleri doğrultup
Sevgili yavruyu vursun mu
Mini minicik mini minicik
Mini mini mini mini miniminicik

BENİM ANNEM
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında okşa beni
Ninniler söyle bana
Bu gün hala kulağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Güzel annem kalbimin sen

TIRTIL
Ağaçta geziyor bir tırtıl
Yaprak yiyiyor kıtır kıtır
Pis tırtıl hain tırtıl
Yaprakları yeme kıtır kıtır

MİKROP( TEKERLEME)
İçim dolu kıpır kıpır
Tır tılı tı tıl
İçim dolu kıpır kıpır
O ses ne sesi
Bir mikrobun nefesi
Tıkır mıkır,mıkır mıkır
Ah demeden vah demeden içelim lıkır lıkır

İKİ YARIM ELMA
elma ağcının tepesinde (2 el kaldırılır)
iki küçük elma varmış(eller yumruk yapılır)
sağ taraftaki yarım elma dışarı çıkmış(sağ el yumruk yapılır ve baş parmak dışarı çıkarılır)
sağa bakmış kimse yok,sola bakmış kimse yok(sağ el baş parmak sağa sola sallanır)
sonra içeri girmiş(baş parmak avuç içine saklanır)
sağ taraftaki elma tekrar dışarı çıkmış(aynı hareketler yapılır)biraz beklemeye karar
vermiş(sol el yumruk yapılır ve baş parmak çıkarılır)
birbirlerini görmüşler (eller birbirine çevrilir)
2 yarım elma birleşek bir bütün olmuşlar (eller birleştirilir)

KAVRAMLAR
1-10 arası ritmik say
Zaman kavramı
Renk Kavramı (açık renk,koyu renk)
Şekil Kavramı (üçgen, kare, daire, dikdörtgen)

DRAMALARIMIZ
El arabası
Lahana
Top

SANAT ÇALIŞMALARIMIZ
Kağıt katlama tekniği ile kelebek çalışması
Atık materyallerle çerçeve çalışması
Sulu boya ile fırça baskısı çalışması
Kesme yapıştırma tekniği ile kiraz ağacı çalışması
Boş şişe ve kutulardan marakas çalışması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğimiz

OYUNLARIMIZ
Mandal takmaca oyunu
Müzik eşliğinde sandalye kapmaca
Top taşıma oyunu
Müzik eşliğinde
heykel oyunu
Hayvan
yürüyüşleri

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Anneler günü
19 Mayıs gençlik ve spor bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlamamız

İNGİLİZCE
2 Years English Bulletin
What did we do last month?
1-The wheels on the bus
2-Bingo
3-fast –slow
4-body song
5-one little finger
6-big-small
7- happy-sad
8-are you sleeping
Pınar PEKER
English Language Teacher

