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Eylül 2021 Bülteni
TOPRAK GRUBU
AYIN KONUSU: Okulumuz
KONULAR
1- Okulum
2- Okul Hazırlıkları
3- Okul Kuralları

BU AY DOĞANLAR
METE ALP ERYILMAZ
POYRAZ BİLGİÇ
KEREM HEKİMOĞLU
ELİF AKGÜN
İLKE KARAGÖZ
ELİS ADA GÖNÜLTAŞ
İPEK UÇKUN
BİLGE MUTLU

01 EYLÜL
02 EYLÜL
06 EYLÜL
10 EYLÜL
12 EYLÜL
24 EYLÜL
26 EYLÜL
29 EYLÜL

ASLI PAKSOY
(Sınıf Öğretmenimiz)
19 EYLÜL
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0-6 Yaş Dönemi Çocukların Okula Uyum ve Oryantasyon Süreçleri
Okul öncesi eği m (0-6 yaş), aileden sonra çocukların programlı bir şekilde sosyal, duygusal ve
bilişsel gelişimlerini amaçlayan en önemli yerlerden biridir. Bununla beraber, 0 -6 yaş arasındaki bir
çocuğun doğumdan sonra en hızlı geliş ği dönemin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden uyum süreci
çocuk için oldukça hassas ve önemlidir. Ayrıca, bu dönemin en önemli noktalarından biri de çocukların
rahat oldukları ortamlardan yani ailelerinden ya da onlara bakım veren kişilerden ayrılıp, yeni ve alışık
olmadıkları sosyal bir ortama girmeleridir. Çocuklar için bu durum karmaşık ve tedirgin edici
olabilmektedir. Kimi çocuk bu duruma daha kolay adapte olabilmekte iken, kimisi için biraz daha zorlu
olabilir. Ki düşündüğümüzde biz ye şkinler bilmediğimiz ya da alışık olmadığımız bir ortama girerken
kaygı ya da uyum problemleri yaşayabilmekteyiz. Çocukların böyle bir sürece hemen adapte olmasını
bekleyemeyiz. Eğer çocuğumuzun uyum problemi yaşadığını gözlemliyorsak, bunun gayet sağlıklı bir
durum olduğunu kabul edip, bu durumun geçici olduğunu ve durumla ile ilgili neler yapabileceğimizi
araş rmaya başlayabiliriz.
Bu uyum sürecini neler etkiler ve hangi çocuklarda uyum sorunu daha fazla görülebilir?
Uyum sürecini etkileyen birçok faktör olabilir. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi anne ve
babanın kaygı düzeyidir. Çocuklar ailelerinin aynasıdır bu yüzden anne ve babada oluşan bu duyguların
çocuğa geçmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yaş faktörü, çocuğun mizacı ya da bağlanma s lleri
oldukça önemlidir. Ayrıca, yaş küçüldükçe çocuğun uyum süresi uzayabilir. Ailelerin, çocuğun
bireyselleşmesine izin vermemesi ve sürekli müdahalede bulunması, okulla ilgili yapılan uzun olumlu ya
da olumsuz konuşmalar ya da çocuğun bu süreci tam olarak anlayamamış olması uyum sürecini
etkilemektedir. Son olarak aile içinde yaşanan olaylar örneğin; bir kardeşin gelmesi, bir kişinin kaybı ya da
hastalığı gibi çok çeşitli durumlar uyum sürecini etkileyebilir.
Çocuğumuzun uyum sürecinde olduğunu nasıl anlarız? Ne gibi belir ler gösterir?
Çocuğun okula gelmek istememesi, okula gelirken genel bir mutsuzluk halinde olması ya da
ağlamalar, tepinmeler, değişik sözler ile duygusal baskı uygulama (ar k seni sevmiyorum, çünkü
beni okula gönderiyorsun ya da beni sevmiyorsun… vb.),
Okula gelindiğinde anne ve babanın gitmesini engellemeye çalışma kucaktan inmeme, aileye
sarılma,
Bir köşede sessizce oturmak ve diğer çocuklar ile temasta bulunmamak,
Sürekli olarak anne ve babanın geleceğini zamanı sormak ya da kapıda beklemek,
Yemek yemeyi reddetme, uyku problemleri idrar kaçırma gece alt ıslatma uykuda sayıklama ya da
ağlama,
Okulla öğretmeni ya da arkadaşları ile ilgili sürekli yakınmalar, saldırgan davranışlar,
Ayrıca kaygı düzeyine bağlı olarak psikosoma k belir ler örneğin; baş ağrısı, kusma, mide
bulan sı ve ateş gibi rahatsızlıklar yaşayabilirler.
Peki, ebeveynler bu sürece nasıl yaklaşmalı ve neler yapmalı?
Öncelikle okula başlamadan önce çocuğu bu ﬁkre alış rmak oldukça önemlidir. Örneğin ; seçilen
okulu gidip gezmek, okuldan istenilen malzemeleri çocukla birlikte almak, çocuğa sözlü olarak okulu
tanıtmak ve orada yapacağı şeyler hakkında kısa ve çocuğun dikka ni çeken bilgiler anlatmak çocuğun
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heyecanını ve istekliliğinin artmasında yardımcı olabilmektedir. Örneğin ; birçok arkadaşının olacağı ya da
sevecen öğretmenler dikkat çekici olabilir.
Okula başlanılacak ilk sabah oldukça önemlidir. Güzel bir sabah kahval sı eşliğinde, çocuğun
heyecanı ya da tedirginliği paylaşmalı ve ebeveyninde bu duyguyu paylaşıyor ise bunu söyleyip çocuğu
rahatlatmaya çalışabilir.
Çocuk daha önce anne ve babadan hiç ayrı kalmamış ise bu duruma alış rmak için yavaş yavaş anne
ve babadan ayrı kalmasını sağlayacak durumlar oluşturabilirler. Mesela; başka bir yakına gün içerisinde
bırakma ya da anne babanın kısa süreliğine evden ayrılması başka biri göze minde çocuğun bırakılması
gibi…
Anne-baba çocuğu okula bırakırken rahat ve kendinden emin (huzur lu, mutlu) bir tavır takınmalı,
kararlı ve tutarlı olmalı, bunun yanında çocuktan habersiz kaçma ya da kandırmay a çalışma gibi
davranışlar yapmamalıdır. Aile çocuğa davranışları ve beden diliyle olumlu mesajlar ve güven vermelidir.
Olumlu yaklaşımlar ve kullanılan dil oldukça önemlidir. Çocuğun siz (anne/baba) gi kten sonra ne yap ğı
kontrol etmeye çalışıp geri gelmek, çocuk için iyi olmaz her ne kadar çocuğu merak etmememiz oldukça
doğal olsa da, çünkü çocuğun hem bireyselleşmesini olumsuz etkiler, hem de ailelerdeki endişenin
çocukta kaygı yaratmasına sebep olur.
Anne ve baba arasında konuşulan okul ile ilgili konular çocuğun yanında değil, başka bir ortamda,
yalnızken görüşülmeli, çünkü çocuk özellikle hassas olduğu bir konu ile ilgili olduğu için radarları fazlasıyla
açık r. Örneğin ; okula devam edip etmeme kararı ya da okulda yaşanan bir problem gibi…
Okulun ilk zamanlarında anne ve babanın çocuk ile aynı ortamda olmaması oldukça önemlidir.
Çünkü aynı ortamda bulunmaları alışmayı zorlaş ran bir durumdur. Çocuğu teslim e kten sonra okuldan
ayrılabilirler ya da çocuğun onu göremeyeceği bir ortamda çocuk hakkında bilgi alabilirler. Servis , çocuk
ile vedalaşmayı hızlandıracağından ilk ha alardan sonra kullanımı oldukça etkili olabilir. Ayrıca , çocuğu
okuldan tam denildiği zamanda almak çocuktaki kaygının azalmasına yardımcı olur.
Çocuk okula gitmede güçlük yaşıyor ise ya da sizin de kendisiyle birlikte gelmenizi is yor ise ona
evdeki herkesin bir sorumluluğu olduğunu ve onun sorumluluğunun da okula gitmek olduğunu
söyleyebilirsiniz. Çocuğun aklı kesinlikle evde kalmamalıdır, hele ki; evde anne ve kendisinden küçük bir
kardeş kalıyor ise. Bu durumda evdeki herkes için hayal gücüde kullanılarak bir faaliyet belirlemek
çocuğun evde kalma ﬁkrinin zayıﬂamasını sağlayacak r.
Bunu yanında, çocuğun okulda en keyif aldığı zamanda onu okuldan almak da oldukça önemlidir.
Çünkü çocuğun tadı damağında kalır ve ertesi gün hevesle gelmesini sağlar.
Anne ve babalar çocuk okula başladığında çocuğun çok fazla ya da çok az sorunları olduğunu, ne
yapılabileceği bilmek is yorlar (yemek yemiyor, konuşamıyor gibi) . Öncelik çocuğun okula uyum sürecini
aşmak r. İlerleyen zamanlarda çocuğun bu durumları düzelme gösterecek r ve ayrıca uzmanlar
tara ndan bunun üzerinde çalışılacak r. Çocuğun haya ndaki ru nlerin bozulmaması bu süreçte
önemlidir. Çünkü zaten okula başlamak onlar için büyük bir değişiklik r. (tuvalet eği mi, yalnız yatma…
vb.)
Çocuğun okuldan geldiği saatlerde anne babanın imkânı var ise evde olmak, çocuk için küçük
sürprizler hazırlamak ve okulda ne yap ğını sormak çocuk için heyecanının ve isteğinin artmasına
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yardımcı olabilir. İl fatlar da çocuğa oldukça yardımcı olur. Örneğin; “Aferin, ne kadar da güzel
yapabiliyorsun ya da büyüdüğü görmek çok güzel.” Aksi bir durumda çocuk anlatmayı reddederse ısrarla
sormaktan uzak durmakta fayda vardır. Çocuk ileride kendini hazır hissedince farklı ortamlarda
kendiliğinden okulda neler yap ğını anlatacak r. Ayrıca, siz de gününüzün nasıl geç ği anla p,
çocuğunuzu gün içerisinde düşündüğünüzü hisse rebilir ve anlatabilirsiniz. Bu durumu belli etmek de
oldukça faydalı olacak r . Çünkü çocuklar anne ve babası ile somut olarak beraber olmadıklarında, yani
okuldayken anne ve babalarının akıllarında olduğunu bilmek çocukları rahatla p, onların kaygılarını
azaltacak r.
Takvim yapıp, hangi günler okulda olacağı, hangi günler evde kalacağı pekişmesi ve çocuğun hevesle
takip etmesi açısından önemlidir. Çocuğun tüm haya nın okul olmamasına özen göstermeliyiz. Çocuğun
da ﬁkrini alarak, okul dışında da yapabileceği faaliyetler bulup, çocuğu teşvik edebilirsiniz (spor, müzik
ale … vb.). Ayrıca, çocuğu öğretmeni ile ilgili tehdit etmek, öğretmen ile ilişkisinin gelişmemesine ya da
ondan korkmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır. Örneğin ; “Şunu yapmazsan öğretmenine söylerim”
gibi ifadeler.
Çocuklar okula başladıklarında iki farklı düşünce kalıplarına sahip olabilirler. Bunlar ; başından beri
konuştuğumuz ilk zamanlarda ortaya çıkabili r ya da okula devam e ği süreçte (yaklaşık ikinci ayda)
ortaya çıkabilir. Bu durum birinci durumdan daha tehlikelidir , çünkü daha güçlü gelir. Çocuk birden okula
gitmek istemez. Bu durumun sebebi başta her şeyin çocuğa cazip gelmesidir. Tüm bunlara alış ğında ve
öğretmenlerde okulda sorumlulukları olduğunu söylediğinde (sıraya girmesi , yemek yemesi, kurallar…
vb.) durum tam tersine dönüşür. Anne-babalar böyle bir durumla karşılaş klarında endişelenmemeye
çalışarak ya da bunu çocuğa yansıtmamaya çalışarak okula ge rmeye devam etmelidirler. Bu , çocuğun
şansını denemesidir. Eğer çocuk başarılı olursa zaten sürekli böyle davranmaya devam eder. Ailelerin
yapacağı şey; sakin olmaya çalışıp, okuldaki öğretmen ve psikologlarla işbirliği yapmak olmalıdır.
Bu sürecin çocuklar için hiç de kolay olmadığının ve ha a ebeveynler olarak sizler için de kolay
olmadığının farkına varıp, kabullenmelisiniz. Bu durumun gayet normal olduğundan, çocukta travma
yaratmayacağından emin olabilirsiniz. Bu durumda neler yapabileceğiniz konuşmak ve durumu tersine
çevirmek için öğretmenlerle, psikologlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Unutmamalıdır ki; anne ve babalar
tam anlamıyla rahatlayıp netleşmeden, çocuklarından da bu durum karşısında rahat ve net olmasını
beklenemez.
Bu sürecin sonunda çocuk tabii ki okula alışacak r. Bu durumda sadece çocuğa zaman tanımak
gerekmektedir. En önemli nokta bu tepkilerin karşısında paniklememek ve soğukkanlı davranmak r.
Ebeveynler ve eği mciler tara ndan bunun geçici bir durum olduğunun bilinmesi gerekir. Olumsuz
tepkiler bir süre sonra azalarak sönecek r. Alışma dönemi tamamlandıktan sonra da uyum problemleri
devam ediyorsa, o zaman duruma soru işare ile yaklaşmak gerekir. Olumsuz tepkilerin devam etmesine
neyin sebep olduğunu anlamak için bir uzmandan yardım almak da faydalı olacak r.

S nerj m Ps koloj k H zmetler
Psk. Sel n ZEYBEK
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Bu Ay Neler Öğrendik ?
AYIN KAVRAMLARI
- Boyut Kavramı : Büyük - Orta - Küçük

- Miktar Kavramı : Az - Çok

- Zıt Kavram : Aynı - farklı - benzer

- Renk Kavramı : Kırmızı

- Duyu Kavramı : Tatlı - tuzlu

- Yön-Mekanda Konum : Ön - Arka

- Zaman Kavramı : Önce -Şimdi - Sonra

- Duygu Kavramı : Mutlu - Üzgün

- Sayı Kavramı : 1 ve 10 arası sayılar

- Şekil Kavramı : Daire

AYIN ETKİNLİKLERİ
- Okulda İlk Boyamam Etkinliği
- Merhaba Çocuklar Benim Adım Daire Adlı Drama

AYIN OYUNLARI

- Renkli Legolar Adlı Oyun Etkinliği

- Tanışma Oyunu

- Duyu Organlarımız Adlı Kavram Çalışması

- Balonu düşürme

- Vücudumuz Adlı Müzik Etkinliği

- Sevgi çemberi

- Uçurtma Draması

- Evimizi okulumuza
- Daire oyunu
- Duygularım küpü oyunu
- Duygularım dansı
- Eşleştirme oyunu
- Sandalye Kapmaca

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
- İLKÖĞRETİM HAFTASI
- YANGIN HAFTASI
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Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri
ŞARKI
SOSYAL MESAFE ŞARKISI
Nedir bu sosyal mesafe bilin bakalım
1 2 3 adım uzaklaşalım
Yan yana çok yakın hiç durmayalım
Temiz olmayan yerlere dokunmayalım
Kelebekler gibi selamlaşalım.
Şarkı hareketleri ile birlikte birkaç kez tekrar edilir.

VURALIM VURALIM KÜÇÜK ELLERİ
Vuralım vuralım küçük elleri
Çevirelim çevirelim değirmenleri
Biz gideriz pazar günleri
Bahçelerden toplamaya gülleri
Yaşasın yaşasın güzel çocuklar
Her zaman her yere de uslu dururlar
Yaşasın yaşasın güzel çocuklar
Her zaman her yerde mutlu olurlar

ON KÜÇÜK ŞİŞE
On küçük şişe sallanıyor(2)
İçlerinden biri pat düştü yere
Dokuz küçük şişe sallanıyor(2)
İçlerinden biri pat düştü yere
………..
Bir küçük şişe sallanıyor(2)
İçlerinden biri pat düştü yere
Hiç şişe kalmadı elimizde.

EVİMİZ
Annem babam kardeşim
Evimi çok severim
Hep birlikte yaşarız,
Birlikte paylaşırız.
Birde kedim var benim,
Onu da çok severim,
Hep birlikte yaşarız,
Birlikte paylaşırız

DUYGULARIMIZ
Bazen sevinçli,
Bazen öfkeli,
Bazen de şaşkın oluruz.
Bazen korkarız,
Bazen ağlarız,
Bazen kahkaha atarız.
İnsan olmak böyle bir şey.
Duygularımız bazen her şey.
Onları anlatabiliriz, onları paylaşabiliriz.
Belki o zaman kolay olur her şey.

MİNİ MİNİ BİR KUŞ
Mini mini bir kuş konmuştu.
Pencereme konmuştu.
Aldım onu içeriye
Cik cik cik ötsün diye
Pırpır ederken canlandı
Ellerim bak boş kaldı.

KIRMIZI BALIK
Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor.
Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor.
Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme
Balıkçı Hasan tutacak, sepetine atacak
Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç.

VÜCUDUMUZ
İki elim, iki kolum bacaklarım var.
Her insanda bir burun bir de ağız var.
Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam.
Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak. Hey!
İki kulak, iki yanak bir de başım var.
Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam.
Olur mu hiç üç dudak? Dön de aynaya bak. Hey!
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ŞİİR

BİLMECELER

AİLEMİZ
Biz çok tatlı bir aileyiz,
Hep birlikte seviniriz.
Dertlerimiz olunca,
Hep birlikte üzülürüz.
Dedem, ninem kardeşlerim,
Hepsini ben çok severim.
Hele birde annem, babam.
Onlar için can veririm.
Dedem güzel masal okur.
Ninem bana kazak dokur.
Güler yüzlü o bir melek,
Benim annem işte adı.
Kardeşim var baldan tatlı,
Bir atı var bin kanatlı,
İşe gider çok çalışır,
Benim babam çok tatlıdır.

- Bilgi verir hepimize,
en güzel dosttur değerini bilene.(Kitap)
- Kitabı defteri koyarım,
her gün okula taşırım.(Çanta)
- İnek verir bizlere, aﬁyet olsun sizlere.(Süt)
- Yazın sönmez, kışın görülmez.(Güneş)
-Gözlerime takarım, etrafıma bakarım.(Gözlük)
- Çamurdandır yapısı,
Çamdan kapısı.(Ev)

TEKERLEME
ÖFKELİ KOYUN
Çember olan çocuklar “Öfkeli Koyun” tekerlemesini
söyleyerek ortadaki çocuğun etrafında dönerler.
Tekerleme:
Çok öfkeli bir koyun
Öfkesi de pek yoğun
Haydi söyle ne yapsın
Şimdi nasıl davransın ?
Tekerleme bittiğinde ortadaki çocuk öfkelendiğinde
kendini nasıl hissettiğini, sakinleşmek için neler yaptığını söyler.

BONCUK TEKERLEMESİ
Bir, iki, üç
Söylemesi çok güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum .....….(isim söylenir)
Hop hop hop
Bir büyük altın top
Ağzım minnacık
Burnum hokkacık
Yanaklarım elmacık
Gözlerim boncuk
Benim adım çocuk !

Çemberden başka birini seçer ve seçilen çocuk ortaya geçer

ÇOCUKTUM UFACIKTIM
Bir susayıp, bir acıktım
Dedim: Dede bana masal anlat
Dedem dedi: sen anlat
Ben anlattım, dedem güldü
Bil dedem neden güldü ?
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PARMAK OYUNU
BEŞ KÜÇÜK SİNCAP
Beş küçük sincap kardeş uyanmış.(Yumruk yapılan el açılır.)
Büyük sincap kardeş uyanmış. “Günaydın kardeşlerim.” demiş.(Baş parmak sallanır.)
İkinci sincap kardeş uyanmış. “Günaydın kardeşlerim.” demiş.(İşaret parmak sallanır.)
Üçüncü sincap kardeş uyanmış. “Günaydın kardeşlerim.” demiş.(Orta parmak sallanır.)
Dördüncü sincap kardeş uyanmış. “Günaydın kardeşlerim.” demiş.(Yüzük parmak sallanır.)
En küçük sincap kardeş uyanmış. “Günaydın kardeşlerim.” demiş.(Küçük parmak sallanır.)
Bütün kardeşler hep birlikte banyoya koşmuşlar.(Parmaklar öne doğru hareket ettirilir.)
Ellerini, yüzlerini yıkamışlar.(El, yüz yıkama öykünmesi yapılır.)
Saçlarını taramışlar.(Saç tarama öykünmesi yapılır.)
Güzelce giyinmişler.(Giyinme öykünmesi yapılır.)
Sonra da ormana dağılmışlar.(İki el sağa sola savrulur.)
Cevizleri toplayıp yuvalarına dönmüşler.(Toplama öykünmesi yapılır.)
Birlik olup sofrayı kurmuşlar.
Yiyeceklerin hepsini yemişler.(Yemek yeme öykünmesi yapılır.)

BAŞPARMAK
Başparmağım, başparmağım neredesin ?(Parmaklar arkada saklanır.)
Buradayım.(Sadece başparmaklar açık diğerleri kapalı öne çıkarılarak konuşturulur.)
Nasılsın efendim ?
Teşekkür ederim.
Parmak kaç parmak kaç.(Sağ elin başparmağı sol elin başparmağı arkaya saklanır.)
İşaret parmağım, işaret parmağım neredesin ?
(Aynı şekilde devam edilir, bu defa sadece işaret parmağı açıktır.)
Buradayım.
Nasılsın efendim ?
Teşekkür ederim.
Parmak kaç, parmak kaç !
Yüzük parmağım, yüzük parmağım neredesin ?
Buradayım.
Nasılsın efendim ?
Teşekkür ederim.
Parmak kaç, parmak kaç !
Serçe parmağım, serçe parmağım neredesin ?
Buradayım.
Nasılsın efendim ?
Teşekkür ederim.
Parmak kaç, parmak kaç !
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ELLER
Elleri vuralım oy oy, elini başına koy.
Elleri vuralım oy oy, elini gözüne koy.
Elleri vuralım oy oy, elini burnuna koy.
Elleri vuralım oy oy, elini ağzına koy.
Elleri vuralım oy oy, elini kulağına koy.
Elleri vuralım oy oy, elini bacağına koy.
Elleri vuralım oy oy, elini saçına koy.
Elleri bağla uslu çocuk ol.

KARDEŞİMİN TOPU
Kardeşimin bir topu var
Yumuşacık, yuvarlak
Bir de çekici var
Bak vuruyor yavrucak
Borazanı düt..düt.. diye.
Öttürür de öttürür
Bazen de ceee yapıp
Herkesi güldürür.
(Sözlere göre hareketler yapılır.)

UÇURTMA PARMAK OYUNU
Öğretmen çocukları minderlere yönlendirir.
Çocuklara;
“Uçurtmalara niçin kuyruk takılır ?” sorusunu sorar.
Alınan cevaplar not edilir.
“Uçurtma” parmak oyunu oynanır.
UÇURTMA
Bir uçurtmam var kocaman.
(Kollar yuvarlak hâlde tutularak büyük hareketi yapılır.)
Kuyruğu da upuzun.
(Kollar yanlara açılır.)
Bir görseniz rüzgârda
(Vuuvuu sesi çıkarılır.)
Taa yükseklere kadar çıkar.
(Kollar havaya kaldırılarak yüksek işareti yapılır.)
Sanki bana oradan gülücükler atar.
(Gülme taklidi yapılır.)

ÇAL KAPIYI
Çal kapıyı.
(Kapı çalma öykülenmesi yapılır.)
Bak pencereden.
(Gözlerinin önü parmaklar ile gözlük gibi birleştirilir.)
Çevir mandalı.
(Burun bükülür.)
Gir içeriye.
(İşaret parmağı ile ağız içi işaret edilir.)
Al bir sandalye.
(Kulağının biri tutulur ve çekilir.)
Otur şuraya.
(Diğer kulak çekilir.)
Nasılsın bugün ?
(Çene tutularak çekilir.)

Mini Minnacık
Mini minnacık örümcek duvara tırmanmış.
Yağmur yağmış ıslanmış oluğa saklanmış.
Sonra güneş açmış her yeri kurutmuş ve
Mini minnacık örümcek duvara tırmanmış.

OYUN
Sandalye Kapmaca
Öğretmen çocukları oyun alanına yönlendirir.
Çocuk sayısından bir eksik sandalye
daire şeklinde dizilir.
Çocuklar müzik eşliğinde dans ederler.
Müzik durduğunda herkes oturur.
Ayakta kalan çocuk elenir.
Oyun tek çocuk kalana kadar devam eder.
En sona kalan çocuk alkışlanır.
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SEPTEMBER ENGLISH LESSON PLAN
Topic

Communica on
Objec ves
Language
Objec ves

Vocabulary
Sentence
Structure

Grammar

Nursery Rhymes
Daily rou nes

Introduc ons, Numbers, Colours
How are you?
What colour is this?
Count to from One to Ten.
To learn to great friends and acquaintances.
To learn to great people and ask about their wellbeing.
To learn how to iden fy colours.
To learn how to count numbers.
Good, morning, How, You, Today , Old, Fine.
Good morning.
How are you.
I am ﬁne, thanks.
How old are you?
Prac ce using the word ‘How’ to ask a person’s well being.
How …...? (ques on word)
Five li le ducks
Channel: Super Simple Songs
h ps://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

How many ﬁngers
Channel: Super Simple Songs
h ps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xNw1SSz18Gg

Good Morn ng
Channel: Maple Leaf learn ng
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE

How are you?
Channel: Engl sh S ngs ng
https://www.youtube.com/watch?v=59FTQnfMbIE
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