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 Güne Başlama Zamanı:  

Çocuğunuza günaydın diyerek onun size ve evdekilere günaydın demesine rol model olarak güne başlayın. 

Birlikte banyoya giderek elini yüzünü yıkaması için yönlendirin. Aşağıdaki soruları birlikte yanıtlayın. 

 Bugün günlerden hangi gün biliyor musunuz?  

 Hangi mevsimdeyiz biliyor musun? 

 Senin en sevdiğin mevsim hangisi ? 

 Yaz tatilinde neler yapmıştın hatırlıyor musun? 

 Dün neler yapmıstın ,bu gün neler yapıyorsun? 

 Yeni yıl ne demek biliyor musun ? 

 Yeni yılda neler olur? Sen neler olmasını isterdin ? 

VB.  

 

 

 Oyun zamanı:  

Çocuğunuza kendi oyununu kurması için fırsat yaratın. 20 dakikalık bir oyun süresi belirleyin. Oyun sırasında 

oyununa katılabilir ya da gözlem yapabilirsiniz.. Oyununu/ oyuncağını kendisi seçmesi için rehberlik edin. 

Seçtiği oyun materyalini toplamasını ve yerine kaldırmasına destek olun.  

Kahvaltı ve Temizlik: Oyun süresi bitiminde kişisel temizliğini yapması için yönlendirin. Tuvalet ihtiyacı ve el 

temizliğinin ardından kahvaltı sofrasını hazırlama konusunda size destek olmasına ve sorumluluk almasına 

fırsat verin. Herhangi bir yiyeceği doğrayabilir, tabakları çatalları yerleştirebilir. Kahvaltınızı hazırlarken 

çeşitli meyve sebzeler ve yiyeceklerle sanatsal tabaklar oluşturabilirsiniz. Kahvaltının ardından sofranın 

kaldırılması konusunda sorumluluk almasına rehberlik edin. Kahvaltı sonrası mutlaka elini yıkamasını ve 

dişlerini fırçalamasını sağlayın. 

 Etkinlik Zamanı : 

'' YENİ YIL '' Türkçe –Sanat,Müzik (Bütünleştirilmiş Küçük Grup) 

 Günü Değerlendirme :Zamanı Aile içinde sohbet ortamı yaratarak günün değerlendirmesini yapın, empati 

yeteneğinin gelişmesi için duygularınız hakkında sohbet edin.  

• Bugün en çok hangi etkinliği sevdin?  

• Seni en çok ne mutlu etti?  

• Bugün seni üzen bir şey oldu mu ? 



gibi sorular sorun . 

 Etkinlik Adı : YENİ YIL  

 Etkinliğin Çeşidi: Türkçe –Sanat,Müzik(Bütünleştirilmiş Küçük Grup)  

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

 BİLİŞSEL GELİŞİM 

Kazanım 1:Nesne durum olaya dikkatini verir. 

Göstergeleri: 

-Dikkat edilmesi gereken duruma odaklanır. 

 -Dikkatini çeken duruma yönelik sorular sorar. 

 -Dikkatini çeken duru ayrıntılarıyla açıklar. 

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. 

Göstergeleri: 

-Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. 

       

  DİL GELİŞİMİ 

 Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. 

Göstergeleri: 

-Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. 

-Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Göstergeleri: 

-Sözel yönergeleri yerine getirir.  

-Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  

-Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.  

Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: 

-Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar. 

-Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. 

-Dinlediklerini/ izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler. 

 

 MOTOR GELİŞİM 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

Göstergeleri: 

-Malzemeleri yapıştırır. 

-Malzemeleri değişik şekillerde katlar. 

- Malzemelere elleriyle şekil verir. 

 

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Göstergeleri: 

-Basit dans adımlarını yapar.  

-Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. 

 

SÖZCÜKLER:Yeni Yıl , Takvim 

KAVRAMLAR: Önce - Şimdi- Sonra 

 • Çocuklar rahat bir şekilde oturur. “ Çocukla beraber '' YENİ YIL GELDİ '' şarkısı dilenir. Hareketleri 

yapılarak dans edilir.  https://www.youtube.com/watch?v=Obp4sw6RwuY 

• Yönergeler arasında birkaç dakika serbest dans edilmesine fırsat verilir. Şarkının sözlerine eşlik edilerek 

dans edilir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Obp4sw6RwuY


Yeni Yıl Şarkı Sözleri: 

 Dünyamız dön dön döndü 

 Bir yaş daha büyüdü  

Aylar geldi geçti çabucak  

Aralık bitti geldi Ocak  

Yeni yıl çok güzel olacak  

Yeni yıl geldi  

Heycan verdi 

 Çalsın ziller  

Gülsün yüzler  

Yıl başında bir de kar yağarsa  

İşte bu harika 

Söz - Müzik: Ezo Sunal - Ömer Öztüyen  

 

• Ardından  Takvimin ne olduğu hakkında sohbet edilir. Evde bulunan takvimler incelenir.( masa takvimi , 

duvar takvimi, telefondaki takvimler vb.) Sen kendi takvimini oluşturmak isteseydin nasıl bir takvim 

tasarlardın ? gibi sorularla çocukların beyin fırtınası yapması sağlanır. 

• '' TAKVİM''  sanat etkinliği çocukla yapılır. Ek de verilen çalışma sayfaları yapılır. 

https://www.kirtkirtla.com/?p=19580&preview=true 

 

 DEĞERLENDİRME  

Yeni yıl ne demek? Hangi yıla başlıyoruz ? 

 Yeni yılda kaç yaşında olacaksın ? 

 Takvim ne işe yarar?  

Takvimler olmasaydı zamanı nasıl anlardık ?  

 

ÖNERİLER: Yeni yıl için planlar yapılıp bir liste oluşturulur. Hergün bir kitap dinleyeceğim ( anne babalardan 

;) okumayı öğrenip kendim kitap okumaya başlıyacağım .okuduğum kitapların bir listesini olusturacağım.  

 Listeyi siz artırabilirsiniz. 

https://www.kirtkirtla.com/?p=19580&preview=true

