www.kirtkirtla.com
Günaydın. Güne güzel bir
kahvaltıyla başlayabilirsin.
Kahvaltıda ailene yardım etmeyi
unutmamalısın. Sağlıklı olmak
için sabah sporu yapmaya ne
dersin. Hadi birlikte yapalım mı?
https://www.youtube.com/watc
h?v=ra82smHyD-c

Kedileri sever misin? Kediler nasıl
beslenir? Sende bu hafta bir kedi
besle.
Çok yaramaz kedi hikayesini dinle.
https://www.youtube.com/watch?
v=3DHqduMDDUg
Kara kedi sanat etkinliğini yap.

İki kedi parmak oyunu ailenle birlikte söyle.
Onur Erol’un Kara kedi şarkısını dinle
hareketlerini yap. İstediğin gibi dans et, eğlen.
https://www.youtube.com/watch?v=D4AVC3
UVm6U Ekd e verilen çalışma sayfalarını yap.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okulun Adı

:

Tarih

:….12.2020

Yaş Grubu

:

Öğretmen Adı :

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?

•

Bugün hava nasıl?(güneşli yağmurlu bulutlu soğuk 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
‘Çok yaramaz Kedi’ 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 : Çok yaramaz Kedi
Etkinliğin Çeşidi: Türkçe –Sanat,Müzik(Bütünleştirilmiş Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi :
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular
sorar. )(Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.) (Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla
sergiler.)
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
• Çocuklar rahat bir şekilde oturur. “kediler hakkında sohbet edilir. Kediler en çok ne yemeyi sever?
Çocukla beraber kara kedi şarkısı dilenir. Hareketleri yapılarak dans
edilir.https://www.youtube.com/watch?v=D4AVC3UVm6U
• Yönergeler arasında birkaç dakika serbest dans edilmesine fırsat verilir.
kedi nasıl ses çıkarır? Kedi lup hareketlerini yapalım mı denir. Kedi hareketleri yapılır.
• Mırnav mırnav kedi parmak oyunu birkaç kez okunur. Çocuğun da katılımıyla tekrar edilir.
İKİ KEDİ
Mırnav mırnav iki kedi (işaret parmaklar karşılıklı hareket ettirilir.)
Biri çıkmış üst odaya (işaret parmağıyla yukarı çıkma hareketi yapılır)
Biri inmiş alt odaya (diğer elin işaret parmağıyla aşağı inme hareketi yapılır.)
Biraz sonra buluşmuşlar ( parmaklar buluşturulur)
mırıl mırıl konuşmuşlar (parmaklar hareket ettirilir.)
-Ben bir fare yakaladım (sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
-Ben tabakları yaladım (sol elin işaret parmağı hareket ettirilir)
Aman demişler çok yorulduk (bir kez el şıklatılır.)
İşte orda bir koltuk ( koltuk...vb gösterilir)
Hemen koşmuşlar oraya( makara sarma hareketi yapılır.)
Uyumuşlar doya doya (uyuma hareketi yapılır.)
EV sahibi çıkagelmiş,
Kalkın miskin kediler demiş.

• Ardından “Çok yaramaz kedi ” adlı hikâye izlenir.
https://www.youtube.com/watch?v=3DHqduMDDUg
• Hikâye sonunda çocukla sohbet edilir.
Kara kedi sanat etkinliği çocukla yapılır. Ek de verilen çalışma sayfaları yapılır.
DEĞERLENDİRME
Kediler en çok ne yer?
Kediler en çok ne ile oynamayı sever?
İnsanlar ve kediler dost olabilir mi?
Hayvanlara nasıl davranmalıyız?
ÖNERİLER: Çevrede ki kedileri çocukla beslenebilir.

