
 

              

 



2017-2018 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KREġ GRUBU EKĠM AYI EĞĠTĠM PROGRAM 
KONULARIMIZ:                                  

*Ben kimim                                  

*Fiziksel Özelliklerim 

*Sonbahar Mevsimi         

*Cumhuriyet bayramı                        

ALT KONULARIMIZ                       

*Vücudumuzu ve fiziksel 

özelliklerimizi tanıma                              

*Sonbahar mevsimindeki 

değişiklikler                                                                                      

*Cumhuriyet bayramı 

hakkında bilgilendirme                                                                   

BELĠRLĠ GÜN VE 

HAFTALAR                                  

*Hayvanları koruma günü 

*Dünya çocuk günü 

*Cumhuriyet bayramı 

KAVRAMLARIMIZ 
RENK:                                           

*Kırmızı                                               

ġEKĠL                                                 

*Daire                                     

SAYI                                                      

*1-10” arası ritmik sayma                

ZIT KAVRAMLAR                        

*Büyük-küçük                                      

*Mutlu - mutsuz                                                                                

AYIN HAYVANI                                  

*Salyangoz                                        

*Yaşam alanları                                                     

*Beslenme şekilleri                                                                                                          

BEDEN EĞĠTĠMĠ                                      

*Koşma çalışmaları 

*Trambolin ile zıplama 

çalışmaları                                    

*Denge çalışmaları  

 

YAġAYAN DEĞERLER 
EĞĠTĠMĠNĠN AMAÇLARI 
*Öğrencilerimizin farklı 
değerler üzerinde 
düşünmelerine ve kendi 
düşüncelerini geliştirmelerine 
yardımcı olmaktır. Olumlu 
kişisel ve sosyal seçimler 
yapma konusunda anlayış, 
motivasyon ve sorumluluk 
duygularının gelişmesini 
hedeflemektedir. 
YAġAYAN DEĞERLER 

EĞĠTĠMĠ 

*Selamlaşma                                            
*”Günaydın, iyi akşamlar, 
merhaba”  gibi selamlaşma 
kelimeleri kullanılarak 
çalışmalar yapılır. 

FEN ETKĠNLĠKLERĠ                                       

*Sonbaharda dökülen ağaç 

yapraklarını inceliyoruz.                                            

*MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ                              

*”Vücudum “şarkısı                                 

*Orff ve dans çalışmaları 

*Marakas çalışması  

*”Sonbahar “ şarkısı                                                                                                                                                                                                                                    

*MUTFAK ETKĠNLĠĞĠ                                        

*Mısır patlatma                                                                                                                             

AYIN PARTĠSĠ                                                                                      

*29 Ekim cumhuriyet 

bayramı kutlaması                                                                 

SANAT ÇALIġMASI 

*Seramik çalışması                                                                                                                            

*Yırtma yapıştırma 

çalışması            *Suluboya 

çalışı                                                                           

*Parmak baskısı ile “Balık” 

ekinliği                                         

*Vücudum boyama 

çalışması                             

*Gazeteler ile yırtma 

çalışması                                                                                           

*Baskı çalışması                                      

*Kraft kâğıdı ile grup 

çalışması.                                                

*Şeker boyası etkinliği 

*Parmak boyası çalışması.                                                                                  

*Baskı tekniği ile sonbahar 

ağacı                                           

*Atatürk köşesi proje 

çalışması                                      

*Yoğurma çalışması                              

*Atatürk çerçevesi 

çalışması                                                      

              

 

 

ÇEMBER ZAMANI:       

*Hayvanları koruma günü 

hakkında sohbet ediyor. 

Okulumuzdaki balığımızı 

besliyoruz.                          

*Arkadaşlarımız ile sohbet 

ediyoruz. 

*Evcilik oyunu oynuyoruz.                                                                                                                         

OYUN ETKĠNLĠĞĠ:                            

*Eğitici oyuncaklarımız ile 

oynuyoruz.                                 

*Top oyunu  

*”Bir kuş varmış ”parmak 

oyununu                                                                                 

*Kutu kutu pense 

oyununu                                  

*”Ellerim” isimli parmak 

oyunu                                                          

*Mandal takma oyunu                                          

*Bahçe oyunları                                                       

*”İçerde-Dışarda” halka 

oyunu                                                                   

* ”Patates adam” isimli 

parmak oyunu                                   

*Daireye zıpla oyunu                                     

*Paraşüt oyunu                     

*”Yağmur” isimli parmak 

oyununu                                                          

*Sepete top atma oyunu                                                                            



 

               02.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz.                                                                         

KAVRAM OYUNU: Kırmızı 

renk çalışması yapıyoruz.                                                                                    

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: Seramik 

çalışması yapıyoruz.                                                                                                                           

EĞĠTĠCĠ OYUNCAK ZAMANI: 

Eğitici oyuncaklarımız ile hem 

oynuyor hem öğreniyoruz.                     

OYUNCAK GÜNÜ 

   

       

                 03.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz.                                                                         

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: ”Okuluma 

başladım ”isimli şarkıyı dinliyor 

ve öğreniyoruz.                                                              

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: :”Yırtma 

yapıştırma” Çalışması yapıyoruz.    

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Top oyunu 

oynuyoruz. 

KĠTAP GÜNÜ 

 

       

04.10.2017 

PARMAK OYUNU: ”Bir kuş 

varmış ”parmak oyununu 

öğreniyoruz.                                                                                

SANAT ÇALIġMASI: Suluboya 

çalışması yapıyoruz.                                                                            

HĠKÂYE ZAMANI: Hikâye 

kitabımızı okuyoruz resimlerini 

inceliyoruz.                                                                                       

BAHÇE ZAMANI: Bahçede 

oyun oynuyoruz. 

 

      

05.10.2017 

ORFF ÇALIġMASI: Müzik 

eşliğinde dans çalışması 

yapıyoruz.                                                                                         

GRUP OYUNU: ”Kutu kutu pense 

”oyununu oynuyoruz.                                    

KĠTAP ÇALIġMASI: Çalışma 

kitaplarımızla çalışıyoruz                                                                                       

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: Parmak 

baskısı ile “Balık” etkinliği 

yapıyoruz. 

ÇEMBER ZAMANI: Hayvanları 

koruma günü hakkında sohbet 

ediyor. Okulumuzdaki balığımızı 

besliyoruz. 

06.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz.                                                                         

ANADĠLĠ ÇALIġMASI: 

Vücudumuzu tanıyor fiziksel 

özelliklerimizi inceliyoruz.                                                            

SANAT ÇALIġMASI: ”Vücudum” 

boyama çalışması yapıyoruz.                                                

EĞĠTĠCĠ OYUNCAK ZAMANI: 

Eğitici oyuncaklarımız ile hem 

oynuyor hem öğreniyoruz.                                          

PARTĠ GÜNÜ                                                                                                                                                                         

              09.10.2017 

MÜZĠK: ”Vücudum” isimli 

şarkıyı öğreniyoruz.                                                                       

SPOR: Spor odamızda sabah 

sporumuzu yapıyoruz.                                                                          

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: Yoğurma 

çalışması yapıyoruz 

kaslarımızı geliştiriyoruz.                                                                  

BAHÇE ZAMANI: Bahçe 

oyuncaklarımız ile oynuyoruz.    

OYUNCAK GÜNÜ 

              10.10.2017 

PARMAK OYUNU: ”Ellerim” 

isimli parmak oyununu 

öğreniyoruz.                                                           

KAVRAM ÇALIġMASI: Kırmızı 

renkli daireleri bulma oyunu 

oynuyoruz.                                                                       

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Mandal 

takma oyunu oynuyoruz.                                             

KAVRAM ÇALIġMASI: “mutlu- 

mutsuz”                                                                                                               

KĠTAP GÜNÜ 

 

   
 

 

              11.10.2017 

HĠKÂYE ZAMANI: Hikâye 

kitabımızı okuyoruz resimlerini 

inceliyoruz.                                                                                       

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: Gazeteler 

ile yırtma çalışması yapıyoruz.                                                                                          

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: Müzik 

eşliğinde dans çalışması 

yapıyoruz.                                                        

KĠTAP ÇALIġMASI: Çalışma 

kitaplarımızla çalışıyoruz           

  

12.10.2017 

SPOR: Spor odamızda sabah 

sporumuzu yapıyoruz                                                                             

SANAT ÇALIġMASI: Baskı 

çalışması yapıyoruz.                                                                        

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: Marakaslar ile 

ritim çalışması yapıyoruz.                           

ÇEMBER ZAMANI: Evcilik oyunu 

oynuyoruz.                                                      

BAHÇE ZAMANI: Bahçe 

oyuncaklarımız ile oynuyoruz.  

 

    

13.10.2017 

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: 

Marakaslarımızı çalıyor 

öğrendiğimiz şarkıları tekrar 

ediyoruz.                                 

SANAT ÇALIġMASI: Kraft kâğıdı 

ile grup çalışması yapıyoruz.                                                

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: ”İçerde-

Dışarda” halka oyunu oynuyoruz.                                                                    

EĞĠTĠCĠ OYUNCAK ZAMANI: 

Eğitici oyuncaklarımız ile hem 

oynuyor hem öğreniyoruz.                                         

PARTĠ GÜNÜ                                                                                                                                                                                     



16.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz 

TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ: 

Sonbahar mevsimi.                                                                 

SANAT: Şeker boyası 

etkinliği yapıyoruz.                                                      

ORFF ÇALIġMASI: Müzik 

eşliğinde ritmik dans 

çalışması yapıyoruz.  

MATEMATĠK ÇALIġMASI: 

“1-10” arası ritmik sayma 

çalışması yapıyoruz.                               

OYUNCAK GÜNÜ 

17.10.2017 

PARMAK OYUNU: ”Patates 

adam” isimli parmak oyunumuzu 

oynuyoruz.                                                  

KAVRAM OYUNU: ”Daireye 

zıpla” oyunu oynuyoruz.                                      

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: ”Sonbahar” 

isimli şarkıyı öğreniyoruz.                                                                                                                                                     

HĠKAYE ZAMANI: Kuklalarımız 

ile hikaye kitabımızı okuyoruz.                                                           

KĠTAP GÜNÜ 

         

               18.10.2017 

SANAT ÇALIġMASI: Parmak 

boyası çalışması yapıyoruz.                                                                                  

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Pipetler ile 

makarna takma çalışması 

yapıyoruz.                                             

KĠTAP ÇALIġMASI: Çalışma 

kitaplarımızla çalışıyoruz                                                                                           

BAHÇE ZAMANI: Bahçe 

oyuncaklarımız ile oynuyoruz. 

   

19.10.2017 

KURALLI OYUN: Sandalye 

kapmaca oyunu oynuyoruz.                                                                                 

SANAT ETKĠNLĠĞĠ:Baskı tekniği 

ile sonbahar ağacı yapıyoruz.                                                                                                                                                                                                                                        

RĠTĠM ÇALIġMASI: Davullar ile 

ritim çalışması yapıyoruz.                                 

EĞĠTĠCĠ OYUNCAK ZAMANI: 

Eğitici oyuncaklarımız ile hem 

oynuyor hem öğreniyoruz.  

20.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                  

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: ”Sonbahar” 

isimli şarkıyı tekrar ediyoruz.                                                                       

FEN VE DOĞA: Sonbaharda 

dökülen ağaç yapraklarını 

inceliyoruz.                                            

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: “Paraşüt” 

oyunu oynuyoruz.                                                   

PARTĠ GÜNÜ                                                                                                                                                     

 
 

            

23.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz 

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: :Atatürk 

köşesi proje çalışması 

yapıyoruz. DEĞERLER 

EĞĠTĠMĠ: Selamlaşma ile ilgili 

oyun oynuyoruz.                                                        

PARMAK OYUNU: ”Yağmur” 

isimli parmak oyununu 

öğreniyoruz.                                                          

OYUNCAK GÜNÜ 

24.10.2017 

GRUP ÇALIġMASI: Türk 

bayrakları ile sınıfımızı 

süslüyoruz.                                                                                   

ORFF ÇALIġMASI: Müzik 

eşliğinde ritmik dans çalışması 

yapıyoruz.                                                             

HĠKÂYE ZAMANI: Hikâye 

kitabımızı resimlerini inceleyerek 

okuyoruz.                                                                              

KĠTAP ÇALIġMASI: Çalışma 

kitaplarımızla çalışıyoruz                             

KĠTAP GÜNÜ 

 

         25.10.2017 

SANAT ÇALIġMASI: Yoğurma 

çalışması yapıyoruz. 

 OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Sepete top 

atma oyunu oynuyoruz.                                                                          

KAVRAM OYUNU: 

Oyuncaklarımızı büyük küçük 

olarak ayırıyoruz.                                 

ÇEMBER ZAMANI: 

Arkadaşlarımız ile sohbet 

ediyoruz. 

 

                            

26.10.2017 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                    

BAHÇE ZAMANI: Bahçe 

oyuncaklarımız ile oynuyoruz.                                                                                       

MUTFAK ETKĠNLĠĠĞĠ: Mısır 

patlatma etkinliği yapıyoruz.                                                                                            

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: ”Ağaçtaki 

yapraklar” isimli oyunu oynuyoruz 

27.10.2017 

TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ: 

Atatürk ile ilgili resimleri 

inceliyoruz.                                                               

SANAT ETKĠNLĠĞĠ: Seçtiğimiz 

bir Atatürk resmini süslüyor 

çerçeve yapıyoruz.                                                     

PARTĠ: 29 Ekim cumhuriyet 

bayramı kutlaması                                                          

PARTĠ GÜNÜ                                                                                                                                  

          

 

                                                              



             30.10.2017 

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Kule 

yapma oyunu oynuyoruz.                                                                      

KĠTAP ÇALIġMASI: Çalışma 

kitaplarımızla çalışıyoruz. 

RĠTĠM ÇALIġMASI: Davullar 

ile ritim çalışması yapıyoruz. 

DRAMA ÇALIġMASI: 

Selamlaşma ile ilgili drama 

çalışmaları yapıyoruz.           

OYUNCAK GÜNÜ 

       

                   31.10.2017 

HAREKET EĞĠTĠMĠ: Müzik 

eşliğinde zıplama çalışmaları 

yapıyoruz               

SANAT ÇALIġMASI: Yoğurma 

çalışması yapıyoruz.                                

OYUN ETKĠNLĠĞĠ: “Paraşüt” 

oyunu oynuyoruz.                                                            

AYIN HAYVANI: Salyangoz 

inceliyoruz.                                                                                   

KĠTAP GÜNÜ 

        

 

 

 

 

 

MUSTAFA KEREM ÇALIġ 
 

 



HER GÜN BĠR SORUMLULUĞUM VAR! 

PAZARTESĠ: Oyuncak Günü 

Hangimiz kendimizi daha güvende ve mutlu hissetmeyiz, yanımızda en sevdiğimiz oyuncağımız olduğunda. Her Pazartesi günü, yaş gruplarımıza uygun, eğitici aynı zamanda 

da eğlenceli oyuncaklarımızı okulumuza getirip, arkadaşlarımızla yeni paylaşımlarda bulunup akşam oyuncaklarımızı eve geri getireceğiz.(Oyuncaklarımızın pilsiz olmasını 

rica ediyoruz) 

 

SALI: Kitap Günü 

Evimizdeki farklı kitapları okul ortamında tüm arkadaşlarımla paylaşmak ve bunun keyfini yaşamak istiyorum. İşte bunun için, haftanın her Salı günü bana ait bir kitabı üzerine 

ismimi yazarak okuluma götüreceğim. Ancak gelen tüm kitapların incelenebilmesi için Cuma gününe kadar kitaplarımızı sınıf kütüphanesinde saklayacağız. 

     

 
 

 

CUMA :Parti günü     

 

Her Cuma günü o hafta işlediğimiz konu ile ilgili part ve eğlence düzenleyip haftamızı en mutlu şekilde kapatacağız. 

 

 

    

 

 

 

 



KĠTAP ÖNERĠSĠ 

       

 

     Ġlkbaharın son günlerinde Kırmızı Kiraz Çiftliği'nde yapılacak çok iĢ vardı. Gün boyunca oradan oraya koĢturan Ali 

minik kuzusunun kaybolduğunu fark edince, heyecanlı olaylar birbirini kovaladı. 

Kitabın sayfalarını açarak kolayca kurabileceğin Kırmızı Kiraz Çiftliği'nde, kâğıt oyuncaklarla öyküyü sahneleyerek, bu 

hareketli maceraya katılabilirsin. 

 

 
YAZARI:Maggie Bateson                                                                                                                                                
Çizer: Nicola Slater 
Çeviri: Sevgi Atlıhan                                                                                            YAYIN EVĠ:  ĠĢ Bankası Yayınevi 

 

 

 

HAFTA SONU ÖNERLERĠ 
 
*Çocuğunuz ile sahilden/parktan çakıl taĢları toplayarak bunların üzerine birlikte boyalar ile farklı duygu ifadeler çizerek sohbet edebilirsiniz. 
*Çocuğunuz ile bir hikâye kitabı okuyabilir ve içindeki bir kahramanın kuklasını yapabilirsiniz. 
*Çocuğunuz ile çevrenizdeki çeĢitli ağaçlardan dökülmüĢ sonbahar yaprakları toplayabilir okula getirebilirsiniz.    
*YaĢasın Cumhuriyet 
 

MEKAN:NOVADA AVM                                                                                                                                   ETKĠNLĠK TARĠHĠ:28-29.10.2017                                                                                                                                     

SAAT:15:00                                                                                                                                                            ETKĠNLĠK FĠYATI:ÜCRETSĠZ                                                             

28-29 Ekim Novada AVM'deki "Yaşasın Cumhuriyet" etkinliğinde minikler eğlenceli dakikalar geçirecekler. Etkinlik ücretsiz olup tüm minikler 

davetliler.  

 

http://www.cocuklarakitap.com/maggie-bateson
http://www.cocuklarakitap.com/is-bankasi-yayinevi


 

2–3 YaĢ grubu özellikleri 

Çocuğunuz 2-3 yaĢ döneminde neler yaĢar? 

 
     2 yaş, çocuğun daha bağımsız olduğu, kendi benliğini kavramaya başladığı, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta daha rahat olduğu bir dönemdir. Heyecanlarını duygularını 

gösterir, sosyal tepkileri başlar (utanma, otorite ile ilgili tepkiler, rekabet, ilgi çekme, işbirliği, karşı koyma. vb.).Edilgenlikten etkin bir birey haline dönüşür. Tabii bu süreç 

içerisinde kendini ispat etmeye “ben de burada varım” demeye çalışır. Bu nedenle ebeveynle çatışma yaşar. Bağımsızlığını ortaya koymak ister. Bu çabaları, kişiliğini 

oluşturmak içindir. Ebeveyn bu davranışları kendine dönük algılamamalıdır. O kendini bulmaya çalışmaktadır. 

 

2 yaş çocuğunun büyük bölümü dili kullanır hale gelmiştir. Ama bazen bu süreç uzayabilir. Nasıl ve niçin soruları çoğalır. Tuvalet eğitimi gündemdedir. Tüm bunlar dönemin 

zorluklarıdır.  

 

Bu dönemde nasıl davranmak gerekir? 

Her şeyi ters yapmak üzere odaklandığı bu olumsuzluk döneminde çocuk, paylaşmakta zorlanır. Rekabet duygusu vardır. Otorite kurmaya çalışır ama bir taraftan diğerlerine 

bağımlılığı da sürmektedir. Dolayısıyla yeterince karmaşık bir durum içindedir. Bu nedenle bu dönemde onun bazı davranışlarını görmezden gelmeniz, ilgisiz kalmanız 

gerekir. İnatlaşmamanız, sürtüşmemeniz, dikkatini başka konulara çekerek öfkesini yatıştırmanız, başka şeylerle meşgul etmeniz olumlu olacaktır. Olumsuz davranışlarına ilgi 

göstermeyip, olumlu davranışlarına yönelmeniz onun öfke nöbetlerini azaltacaktır. 

 

Sakin ve kararlı bir tutum izlemeniz yerinde olacaktır. Bu dönemin geçici olacağını düşünün. Onu dinleyin. Önemseyin. Göz kontağı kurun. Eşit seviyede iletişimde bulunun. 

Duygularını anlamaya çalışın. Yaptıkları normal. Endişeye kapılmayın. Beden dilinizi kullanın. Hatalarına değil yaptığı olumlu davranışlara odaklanın. 

 

Oyun oynayın. Yaşıtlarıyla mutlaka bir arada olmasını sağlayın. Enerjisini boşaltması için olanak tanıyın. Onunla konuşun. Eğitici oyunlara yer verin. Mümkünse okul öncesi 

eğitim almasını sağlayın. 

KAYNAKÇA: Psikolojik DanıĢman 

Dilek Kırcaoğlu 


