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                                                             2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2-3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 

 

KONULARIMIZ:  
*Babalar gününü niçin 
kutluyoruz? 
• Baba sevgisi 
*Parmak oyunlarımızı 

tekrar ediyoruz. 

*“Elmalar” isimli parmak 

oyununu 

• “Saat” adlı parmak 

oyununu söylüyoruz. 

BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR  
*Babalar Günü 
 

KAVRAMLARIMIZ 
RENK: 
*Yıl boyunca öğrenilen 
renk kavramları tekrarı 
*Renk kavramı 
çalışmaları yapıyoruz. 
ŞEKİL 
* Yıl boyunca öğrenilen 
şekil kavramları tekrarı 
*Sınıfımızdaki eşyaların 

şekillerini inceliyoruz. 

SAYI 
*Öğrenilen rakamlar 
tekrar edilir pekiştirilir. 
*1-5 Ritmik sayma 
çalışmaları yapıyoruz.        
AYIN HAYVANI  

*Yunus balıkları 

BEDEN EĞİTİMİ 

* Müzik eşliğinde sabah 

sporumuzu yapıyoruz.   

*Esneklik ve koordinasyon 

çalışmaları yapılarak 

hareket kabiliyeti 

geliştirilir.  

 

  

  YAŞAYAN DEĞERLER 

EĞİTİMİ                 

*Mutluluk                                                  

*DÜŞÜNME BECERİLERİ:                                                          

*Fark bulma çalışması 

 OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK 

*Kitap ve kavram 

çalışmaları  

*Sıcak soğuk kavram 

çalışması    

  

FEN ETKİNLİKLERİ 

* Fasulye yeşertiyoruz 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

*Ritim çalışmaları 

*Orff çalışmaları 

*” Yengeç kumda dur” 

şarkısını söylüyor orff 

çalışması yapıyoruz 

*”Ku çiçi “ orff çalışması 

yapıyoruz.  

*“Ben hangi hayvanım” 

şarkısını söylüyor dans 

çalışması yapıyoruz. 

  *“Ben bir küçük 

çaydanlığım” adlı şarkıyı 

söylüyoruz.                                        

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

*Çikolatalı muz 

  

 

 

SANAT ÇALIŞMALARI 

• Babalar günü hediyeleri 

• Serbest suluboya 

çalışmaları                                        

*Oyun hamuru ile 

çalışmalar 

• Parmak boyasını 

kullanarak sünger baskısı                         

*Yırtma yapıştırma 

yapıyoruz. 

*Mozaik çalışması 

yapıyoruz.                

*Bayram şekeri yapıyoruz. 

  *Baskı çalışması 

yapıyoruz.                                                              

OYUN ETKİNLİKLERİ                                            

*Hedefe top atma                                                                            

•Spor odasında bulunan 

ünitelerle oyun                                        

•Bahçede  topla oyun                            

•Hedefe dokun gel                                                                                                           

• Bowling                                                   

*Bahçe oyunları.                                                                      

*Paraşüt oyunu                   

*Halka oyunları 

oynuyoruz.                 

*Topla vurma oyunu 

oynuyoruz.                  

*Minder oyunu            

*Uykucu horoz oyununu 

oynuyoruz.                   

*Bahçe oyunları.                         

*Zıp zıp zıpla oyununu 

oynuyoruz    

 

                                                



    

     

   

                    

        

         

                  

 

                                

                 01.06.2018                                              

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                                                                                         

OYUN ETKİNLİĞİ: Paraşüt 

oyunu oynuyoruz.  

SANAT ÇALIŞMASI: Oyun 

hamuru ile çalışmalar 

yapıyoruz.                                

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                    

        

04.06.2018 

  SPOR/DANS: Müzik 
eşliğinde sabah sporumuzu 
yapıyoruz.    
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  

Parmak oyunlarımızı tekrar 

ediyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI:  

Kitaplarımız ile çalışma 

yapıyoruz. 

BRANŞ: İngilizce                                                                

OYUNCAK GÜNÜ    

 

 

 

 

05.06.2018 

EĞİTİCİ VİDEO: Yunus balıkları 

ile ilgili video seyrediyoruz.    

MÜZİK ETKİNLİĞİ:” Yengeç 

kumda dur” şarkısını söylüyor 

orff çalışması yapıyoruz.                            

SANAT ÇALIŞMASI: Serbest 

sulu boya çalışmaları 

yapıyoruz 

BRANŞ: İngilizce                                                       

KİTAP GÜNÜ 

 

    

 

                06.06.2018                                                              

FEN VE MATEMATİK: 

Çevremizi inceliyoruz.                                                                                        

DRAMA ÇALIŞMASI: Yaratıcı 

drama çalışmaları yapıyoruz. 

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları.                                                                                                                

BRANŞ: İngilizce                                             

       

07.06.2018 

KAVRAM ÇALIŞMASI: Renk 

kavramı çalışmaları yapıyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Parmak 

boyası çalışması yapıyoruz.                                     

OYUN ETKİNLİĞİ: Halka 

oyunları oynuyoruz. 

 BRANŞ: İngilizce                                                                                                                      

 

              08.06.2018                                       

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                                                                           

ORFF ÇALIŞMASI :”Ku çiçi “ 

orff çalışması yapıyoruz.                                       

DİKKAT ÇALIŞMASI: Gölge 

eşleştirme çalışması 

yapıyoruz.                                                                              

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



11.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde esneklik ve 

koordinasyon 

Çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 
“Elmalar” isimli parmak 
oyununu söylüyoruz.                                    
OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçede  
topla oyunlar oynuyoruz.                             
BRANŞ: İngilizce                                                            

OYUNCAK GÜNÜ             

    

12.06.2018 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Babalar gününü niçin 

kutluyoruz?                       

OYUN ETKİNLİĞİ: Hedefe 

dokun gel oynu                                                      

SANAT ÇALIŞMASI: Babalar 

günü hediyeleri hazırlıyoruz 

KİTAP ÇALIŞMASI: 

Kitaplarımız ile çalışma 

yapıyoruz. 

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                       

 

KİTAP GÜNÜ  

     

                13.06.2018                                           

DEĞERLER EĞİTİMİ: Mutlu 

olma  ve mutlu etme ile ilgili 

sohbet ediyoruz. 

OYUN ETKİNLİĞİ: Hedefe 

top atma oyunu oynuyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Bayram 

şekeri yapıyoruz. 

BRANŞ: İngilizce 

      

         

                                                                                                       

               14.06.2018                                                  

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

esneklik ve koordinasyon 

OYUN ETKİNLİĞİ: Zıp zıp zıpla 

oyununu oynuyoruz. 

 

AREFE / YARIM GÜN 

                15.06.2018                                                                 
 

 

18.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde koordinasyon ve 

denge çalışmaları 

yapıyoruz.  

SANAT ÇALIŞMASI: Yırtma 

yapıştırma yapıyoruz. 

KAVRAM ÇALIŞMASI: Sayı 

tekrar yapıyoruz.        

BRANŞ: İngilizce                                                              

OYUNCAK GÜNÜ       

                

19.06.2018 

OYUN ETKİNLİĞİ: Spor 

odasında bulunan ünitelerle 

oyun oynuyoruz.                                        

MATEMATİK: Ritmik sayma 

çalışmaları yapıyoruz.                        

MÜZK ETKİNLİĞİ: “Ben hangi 

hayvanım” şarkısını söylüyor 

dans çalışması yapıyoruz.                     

BRANŞ: İngilizce                                                                                                           

 

 20.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz.                        

KİTAP ÇALIŞMASI: Kitap 

çalışması yapıyoruz.                                                

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçede 

bowling oyunu oynuyoruz.                                                                                                                                            

BRANŞ: İngilizce    

    

 

 21.06.2018                                 

AYIN HAYVANI: Yunus balığı 

etkinliği yapıyoruz.                                               

KAVRAM ÇALIŞMASI: 

Sınıfımızdaki eşyaların 

şekillerini inceliyoruz. 

 OYUN ETKİNLİĞİ: Topla vurma 

oyunu oynuyoruz. 

 BRANŞ: İngilizce                                                           

                          

 22.06.2018 
MÜZİK ETKİNLİĞİ: Orff 

çalışması yapıyoruz.                                                           

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Çikolatalı 

muz                                  

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

Sıcak soğuk kavram çalışması                       

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları.                                                                                  

BRANŞ: İngilizce    

                                                                                                                                                                                                                           



        

25.06.2018 

KAVRAM ÇALIŞMASI: 1-5 

arası rakamlar ile ilgili 

çalışma yapıyoruz.                         

MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Ben bir 

küçük çaydanlığım” adlı 

şarkıyı söylüyoruz.      

OYUN ETKİNLİĞİ: Minder 

oyunu                                  

BRANŞ: İngilizce 

OYUNCAK GÜNÜ       

                                                                                                            

26.06.2018 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Davullar ile 

ritim çalışması yapıyoruz.                                        

KİTAP ÇALIŞMASI Kitaplarımız 

ile çalışma yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: “Saat” 

adlı parmak oyununu 

söylüyoruz. 

 BRANŞ: İngilizce                                 

KİTAP GÜNÜ                                                        

   

 27.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz                        

SANAT ETKİNLİĞİ: Baskı 

çalışması yapıyoruz.        

OYUN ETKİNLİĞİ: Uykucu 

horoz oyununu oynuyoruz. 

 BRANŞ: İngilizce    

    

 

 28.06.2018                                 

SPOR/DANS: Spor odasında 

bulunan ünitelerle oyunlar 

oynuyoruz.                                       

KAVRAM ÇALIŞMASI: Rakamlar 

ile pekiştirme çalışmaları 

yapıyoruz.                              

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları 

 BRANŞ: İngilizce                                                           

                          

 29.06.2018 
MÜZİK ETKİNLİĞİ: Orff 

çalışması yapıyoruz.                                                

SANAT ÇALIŞMASI: Mozaik 

çalışması yapıyoruz.                                                           

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları.                                                                                  

BRANŞ: İngilizce     

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                     

                                                

                             

Yazar: Rindert Kromhout                                                                                                                                          

Yayınevi: Can Yayınları                                                                                                                                                           



Bir küçük eşeğimiz var ama o kendini kocaman eşek sanıyor ve öyle davranıyor. Seride onun eğlenceli maceralarına tanık 

oluyoruz. Çocukların kendilerini ve duygularını özdeşleştirebilecekleri sevimli bir küçük eşek. Küçük eşek çok sevdiği Bayan 

Şıngırdak için yaptığı resmi tek başına götürmek istediğinde ise asıl macera başlıyor. Küçük eşşek oldukça maceralı bir 

yolculuk geçiriyor, yolda pek çok yeni arkadaş ediniyor. Eve dönerken uykusu geliyor ve soğuk bir yerde uykuya dalıyor. 

Sabah uyandığında yattığı yerin aslında hiç de soğuk olmadığını çünkü annesinin onu yolculuk boyu takip ettiğini ve aslında 

onun yanında olduğunu fark ediyor. Meğerse bu zorlu yolculukta annesi hep yanındaymış ve onu gözlemiş. Çocuklara 

‘kendilerinin yapabileceklerini’ duygusunu pekiştirdiği ve tabi annelerinin her daim yanında olduğu fikrini geçirdiği eğlenceli bir 

kitap. 

 

HAFTASONU ÖNERİLERİ 

*Çocuğunuzla birlikte çim adam yapabilirsiniz. 

 *Baba-çocuk doğa yürüyüşü yaparken çevre incelemesi yapıp çimlerde yuvarlanabilirsiniz. 

*Tuvalet kâğıdı rulosu ile bir dürbün oluşturmaya ne dersiniz? Renkli kalemler ,tuvalet kağıdı rulosu ve biraz hayal gücü ile çocuğunuz hem keyifli vakit 

geçirecek hem de  kendi yaptığı bir oyuncağa sahip olacak. 

            Çocuklar Televizyon İzlemeli Mi?  



                     
 

 

1999 yılında Amerika Pediatri Akademisi bir bildiri yayımlıyor: 2 yaş altı çocuklara televizyon yasak! 

 

Bazı kesimler bu keskin ifadeli bildiriyi eleştiriyor ve “çocuklar ne kadar fazla uyarıcıya maruz kalırsa o kadar iyi” tezini  sunuyorlar. Bu konuda 

ateşli bir tartışma başlıyor. 

Ama 2009 yılında Harvard Tıp Fakültesi’nde Marie Evans Schmidt ve ekibi tarafından 872 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma son noktayı 

koyuyor: TV’nin çocukların beyin, motor ve bilişsel gelişimi üzerinde bir etkisi yoktur.  

Bu araştırma zararlarından bahsetmiyor. Ama zararlarını Arizona Eyalet Üniversitesinin ünlü profesörlerinden Jill Stamm çok çarpıcı şekilde 

açıklıyor. 

Bu zararı anlamak için ilk önce beyinin çalışma şekline anlamak gerekiyor.  

(Biraz uzun bir anlatım olacak, ama çocuğunuz ya da tanıdığınızın bir çocuğu varsa, okumanız önemli) 

 

ÖĞRENME 



Beyinde milyarlarca nöron var ve bu nöronlar deneyim sonucunda ya birbirine bağlanıyor ya da birbirinden kopuyor. Sürekli kul lanılan 

nöronlar arasında köprü kuruluyor. Aslında öğrenme demek nöronlar arası köprü kurmak demek.  

Örneğin, çocuk küçük yaşta piyona çalmaya başladıysa, beyinde bu süreçle ilgili etkin olan nöronlar arasında köprü kuruluyor.  

Beyinde ne kadar çok köprü varsa, beyin o kadar çok şey öğrenmiş, gelişmiş ve en önemlisi de o kadar daha çok şey öğrenebilir  demek. 

 

BEYİN NASIL ŞEKİLLENİR? 

Çocuk ilk doğduğunda bu nöronlar arasında çok köprü yok. Deneyimler sonucu birbiriyle ilişkili nöronlar arasında köprü kuruluyor. Çocuk 6 

yaşına gelinceye kadar beyinde birçok köprü oluşuyor. Çocukların doğal kâşif oldukları dönem. Tam bir öğrenme makinesi. 

Ama bu yaştan sonra beyin kullanılmayan bağlantıları eliyor, kullanılanları güçlendiriyor. Yani 6 yaşına kadar bir çocuğun mümkün olduğu 

kadar çok deneyim yaşaması çok önemli. İlerideki başarısı buna bağlı.  

 

Şöyle bir benzetme yapılabilir. Çim bir arazide çok sayıda patika yol var diyelim. Sürekli kullanılan patika yollar daha da belirginleşiyor, 

kullanılmayanlar zamanla kayboluyor. 

Küçük yaşta farklı deneyimler yoksa ve bu patika yollar kapandıysa, çocuğun okulda ve büyük ölçüde hayatta başarılı olması çok zor. 

 

ERKEN YAŞTAKİ ÖĞRENME 

Beyinle ilgili bilinmesi gereken başka önemli bir bilgi daha var. Erken yaşlarda oluşturulan ve güçlenen köprülerin bozulması  çok zor. Anadili 

kontrol eden nöronlar arasındaki köprü gibi. 

Hatta bir araştırmada yaşlı insanlara tüm detayı ile hatırlayabildikleri deneyimlerini soruyorlar. % 80’ninden fazlası çocukluk yıllarına  ait 

deneyimleri hatırlıyor. 

 

 

TV’NİN ZARARLARI 



Bütün bunları TV ile ne ilgisi var? 

TV’nin farklı özellikleri var: parlak renkler, yüksek sesler, gürültü, hızlı sahneler,  abartılı davranışlar, yakın ve uzak çekim arasında geçiş, 

sahneler arası hızlı geçişler, reklamlar. Bütün bunlar insanların ilgisini tutmak için tasarlanmış.  

Bu yapıda, yetişkin beyni bir programın ya da filmin konusunu takip edebiliyor. Ama bir çocuk takip edemiyor.  Bir sahnenin değişmesi bile 

çocuğun ilk sahneyi unutmasına sebebiyet verebiliyor. 

 

KISA DİKKAT SÜRESİ 

TV izleyen çocuğun beyni (nöronlar) bu kısa dikkati özendiren yapıya göre şekilleniyor.   

Bu da uzun dikkat, yoğunlaşma ve disiplin gerektiren sonraki öğrenmeleri zorlaştırıyor.  

Hatta Washington Üniversitesinde yapılan bir araştırmada TV izleyen çocuklarda daha çok ADHD (dikkat bozukluğu) sorunu bulunu yor. 

Unutmayın bir çocuğun beyninin % 75’i ilk 6 yılda şekilleniyor. Bu sürede ne kadar çok TV izlerse, beyin o kadar TV’nin kısa dikkati özendiren 

ortamına göre şekilleniyor. 

Unutmayın erken yaşta böyle şekillenen beynin yeni bir şekil alması daha zor.  

Bunun yerine çocuk oyun oynamalı ve aile ile iletişim içinde olmalı. 

 

 


