4 YAġ GÖKKUġAĞI SINIFI

OKUNAN HİKAYELERİMİZ
Sütçü kız
ġehirli fare ile köylü
Tilki ve üzümler
Bremen mızıkacıları
SilahĢörler
Annem ve ben
Anneler günü
Ormanın üç cücesi
Kral fare
Çilekli dondurma
KonuĢan ayı

FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARIMIZ
Bitkilerde damar
KumaĢ boyası

fa

ŞARKI-ŞİİR-TEKERLEME-PARMAK OYUNLARI

ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni.

ANNEM
Sen olmasaydın annem;
Ne doğar,ne yaşardım.
Senin şefkatinle ben,
Büyümeyi başardım.
Üzerime titrersin,
Korursun kanadınla.
Canıma can katarsın,
Sen annelik adınla.
Sana neler borçludur,
Düşün bir evlat anne
Kan veren can verensin
Ya benim verdiğim ne?
Sana candan sevgimi,
Saygımı sunacağım,
Bugün tüm anneleri
Minnetle anacağım

GÖZLERİM (PARMAK OYUNU)
—Görmek için iki gözüm var
(Gözler gösterilir.)
—Koşmak için iki ayağım var.
(Koşma hareketi yapılır.)
—İki elimi sallar
(Eller kulağın arkasına konarak ses duyuyormuş gibi
yapılır.)
—İki kulağımla duyarım.
Bir tek burnum var
(Ağız açılarak dil gösterilir.)
—Dilim bir tane
Bol bol öpün diye
(Eller yanaklara konur.)
—Yanağım iki tane.

ANNEME (ġARKI)
Güneşin alası çok
Her evin çilesi çok
Analar çeker yükü
Kimsenin bilesi yok
Gelin çiçek verelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Çocuğa bakar anne
Evine tapar anne
Gece gündüz çalışır
Yarını yapar anne
Gelin çiçek verelim

BEŞ KÜÇÜK YAVRU KEDİ
Beş küçük kedi yavrusu dışarıda oynuyor,
İçlerinden biri kaçtı ve sonra dört kedi
yavrusu kaldı
Dört küçük kedi yavrusu benimle oynuyor,
İçlerinden biri kaçtı ve sonra üç yavru kedi
kaldı
Üç küçük kedi yavrusu sizinle oynuyor,
İçlerinden biri kaçtı ve sonra iki yavru kedi
kaldı
İki küçük kedi yavrusu güneş altında
oynuyor,
İçlerinden biri kaçtı ve sonra bir yavru kedi
kaldı
Bir küçük kedi yavrusu güneşli bir günde,
Bir küçük kedi yavrusu kaçışıyor
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
İçelim sütleri lıkır lıkır.

KAVRAMLAR VE BİLİŞSEL ÇALIŞMALARIMIZ
1-20 arası ritmik sayma
1- 10 arası yazma
Nesnelerle gruplama
10’ dan geriye ritmik sayma
Nesnelerle çıkarma –toplama
Zaman kavramı
Renk Kavramı (açık renk,koyu renk)
ġekil Kavramı (üçgen, kare, daire, dikdörtgen)
Miktar
Dikkat çalıĢması
Problem çözme çalıĢmaları
Boyut
Gruplama
Bilek çalıĢması
Çizgi çalıĢmaları(düz, yan, zikzak çizgi)
Mekanda konum
Hikaye tamamlama çalıĢmaları

DRAMALARIMIZ
Sütçü kız draması
Köylü fare Ģehirli fare
Kaplumbağa olalım

SANAT ÇALIŞMALARIMIZ
Süslü balık
Atatürk çerçevesi
Anneler günü kartı
Kibrit kutularıyla araba
Artık kumaĢlarla yaratıcılık
Kale
Kanguru kartı
Graft kağıtlarıyla ağaç
Saksıda kaktüs
Sallanan at
Suluboya çalıĢmaları
Resim tamamlama
Yıl sonu sergisi

OYUNLARIMIZ
Balık ağı
Renkli istop
Yakan top
Ayna oyunu
Manav amca
Müzikle özgün hareketler

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Trafik ve ilk yardım Haftası
Anneler Günü

GEZİLERİMİZ
Lunaparka gezi
Cinema (RĠO 2)
gezi

MÜZİK
5 ile 4 yaĢlar birleĢtirildi. Anneler günü ve yıl sonu çalıĢmaları yapıldı. Bu kapsamda üç Ģarkı öğretildi.
Anneciğim
Daha dün annemiz
GüneĢin alası var
Doğa olaylarını anlatan ritim çalıĢması
Sene sonu etkinlikleri için doğa koreografisi çalıĢmalarına devam edildi.
Dönem boyunca öğretilen Ģarkılar tekrar edildi. Sınıfımızda bulunan ritim çalgılarıyla
vücudunu doğru kullanarak perküsyon (vurmalı) çalıĢmaları yapıldı.
Yavuz ġĠMġEK
Müzik Öğretmeni

BEDEN EĞİTİMİ
Yılsonu gösterisine çalıĢılarak tekrarı yapıldı.
Meryem KAZANCI
Beden Eğitimi Öğretmeni

BALE
Yılsonu gösterisine çalıĢılarak tekrarı yapıldı.

Julide SAĞLAM
Bale Öğretmeni

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1- Ġnsanların yaptıkları yanlıĢları anlatan kısa animasyon filminin izlenmesi ve yorumlarının alınması
2- ĠĢlerimizin kolaylaĢması için Ģöyle dua edebiliriz;
“Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temim bilhayr”
“Rabbim! ĠĢlerimi kolaylaĢtır, zorlaĢtırma. Rabbim hayırla tamamla.”
3- Yemek yemeden önce yapacağımız duamız;
Yemeğimi yemeden,
El açtım Allah’ım sana.
Akıl sıhhat, doğruluk, iyi huylar ver bana.
Yemezsem büyüyemem,
Okuluma gidemem,
Yemeğimizi yiyelim,
Okulumuza gidelim.
Bizi yaratan Allaha her zaman dua edelim.
Amin
4- Yatarken yapacağımız duamız;
Yattım sağıma,
Döndüm soluma,
Sığındım Allahıma
Melekler Ģahit olsun.
Dinime, imanıma.
Yattım Allah kaldır beni
Nur içine daldır beni.
Can bedenden ayrılırken
Ġman ile gönder beni.
Hilal ÖZTÜRK
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

İNGİLİZCE
4 Years English Bulletin
1-what do you like?
-I like apple,I don’t
2-transport
3-farm aniamls
4-what can you do?
5-warm up
6-story and songs
7-gogo’s adventures
Pınar PEKER
English Language Teacher

