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                          PARMAK OYUNU
YENİ YIL
Ben eski yılım
Adım 2019
Çok çalıştım, yoruldum.
Görevimi yeni yıla bırakıp gidiyorum.
Merhaba 
Ben yeni yılım.
Adım 2020
Çok neşeliyim heyecanlıyım, 
Şimdi hep birlikte şöyle yapalım                                                                                               Güle güle 2019 (Sağ el sallanır.)
Hoş geldin 2020 (alkışlanır.)                     
                     BİLMECE
Ayları günleri gösterir,hergün bir yaprak eksilir (TAKVİM)
Kolda,masada,duvarda hiç durmaz yerinde zamanla yarışır (SAAT)
Yağar yağar birikir , yerlere serilir(KAR)
      ENERJİ TASARRUF HAFTASI 
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               BİLMECELER
Bir sihirli fenerim kibritsiz de yanarım (elektrik)           
Tavanda sarkar.Düğmesini çevirince
Bize ışık saçar. (Lamba)
Tıkır tıkır sayılır,Deste deste yapılır,
Bankalarda saklanır,Her şey onunla alınır. (Para)
Musluklardan akar,Her yere temizlik katar.
Açık unutursan,Evini basar. (su)
          PARMAK OYUNU
LAMBA
Bu çocuk yürüyor ( Baş parmak gösterilir )
Gölgesi onu takip ediyor ( İşaret parmak hareket ettirilir)
Bu çocuk lambayı yaktı ( Orta parmak gösterilir )
Bu çocuk söndürdü ( Yüzük parmak gösterilir )
Bu çocuk bağırdı ( Serçe parmak gösterilir )
Bütün çocuklar sıçradı. ( Sağ elin bütün parmakları aniden açılır ) 
VÜCUDUM
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VÜCUDUMUZ BÖLÜMLERİ VE İÇ ORGANLARIMIZ         
              ŞARKI
 VÜCUDUMUZ      
        PARMAK OYUNU
BEDENİM
El çırpmak için iki elim var(İki el çırpılır.)
Koklamak için burnum,(Koklama hareketi yapılır.)
Düşünmek için başım,(Baş sallanır.)
Nefes almak için ciğerlerim(Nefes alınır.)
Görmek için gözlerim,(Gözler gösterilir.)
İşitmek için kulaklarım var.(Kulaklar gösterilir.)
Bu benim güzel bedenim
        BİLMECELER
Taşırlar kanı, kalbimizden vücudumuzun her yanına,
Aort denir en büyüğünün adına. (Atardamarlar)
Onlarla ısırır, koparır, çiğneriz besinleri,
Azı, kesici, köpektir çeşitleri. (Dişler)
Beş duyu organımızdan biridir,Kokuları alır, nezle olduğumuzda tıkanır. (Burun)
Kasılıp gevşerler,Kemiklerimizle birlikte hareket etmemize yardım ederler. (Kaslar)
İskeleti oluştururlar, mineralleri depolarlar,
Onlar geliştikçe uzar boyumuz,Olmasalar dik duramaz vücudumuz. (Kemikler)
Damarlarımızın içinde dolaşır,
Besinler vücudumuzun her yerine onunla taşınır. (Kan)
Görevlerinden biridir safra salgılamak,
Böylece yağların sindiriminde rol almak. (Karaciğer)
Kanımızı süzerek ayırır atıkları,
Üretir vücudumuz için gerekli bazı hormonları. (Böbrekler)
Boynumuzdan başlayıp uzanır sırtımız boyunca
Hafif kıvrımlıdır, destek verir vücudumuza. (Omurga)
Kemiklerimizi birbirine bağlarlar,
Hareket etmemizde önemli rol oynarlar. (Eklemler)
Kalbimizin iki yanında yer alır,
İçlerinde küçük hava kesecikleri vardır. (Akciğerler)
Zarar görür fazla kalırsak güneşin altında,
En büyük organıdır vücudumuzun aslında. (Deri)
Hiç durmadan kasılıp gevşeyebilir,
Onun sayesinde kan damarlarımızda dolaşabilir. (Kalp)      
Bir küçücük mil taşı,Dolaşır dağı taşı (Göz)
Bir odam var, içinde otuz iki sandalye ve bir de halı var. (Ağız, dil)
İki kaşık,Duvara yapışık. (Kulak)
O, başımın altında. Başım onun üstünde. (Boyun)
Ben söylerim kapanır. O söylerken açılır. (Dudaklar)
Kimi yeşil kimi ela. Olmayanın hali ne ola. (Göz)
Ben keserim, o uzar. (Saç, tırnak)
Beş dalı vardır,Beyinden emir alır,Onsuz iş görülemez (El)
                   ŞİİR
GÖZLER
Tam 2 taneyim,her şeyi ben izlerim
ama çok yorarsanız beni ,gözlük takmak isterim.
  FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ               KATI MI? SIVI MI?(NİŞASTA İLE)                                     ASİT VE BALON(PORTAKAL KABUĞU İLE) ZIPLAYAN PİNPON TOPU
       DRAMA 
   AYNISINI YAP (İSKELET PUZZE İLE) 
MÜZİK  
ÖĞRENİLEN ŞARKILARIN TEKRARI
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       OYUN ZAMANI      
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TOPUK BURUN                                                           BUGİ BUGİ                                                               ELİM İÇERDE                                                     HOLİHOPTAN GEÇME 
          EĞİTİCİ OYUNLAR                                 SATRANÇ
  ZEKA OYUNLARI (KODLAMA) 
RİTİM VE ORF ÇALIŞMALARI                                      DİKKAT OYUNLARI 
                         
      SOSYAL ETKİNLİK  
SİNEMA KEYFİ VE ALAN GEZİLERİ
              
            KAVRAMLAR
ESKİ YENİ , AŞAĞI YUKARI ,KÖŞE KENAR , TEK ÇİFT , 
İÇİNDE DIŞINDA, GÜN-HAFTA-YIL-, SAAT TAKVİM 
SAYI ÇALIŞMASI 1,2,3,4, SAYILARINI ÖĞRENME VE TEKRAR ETME
ŞEKİLLERİ TEKRAR ETME 
RENK KARISIMLARI 
               BRANŞ DERSLERİ
DEĞERLER EĞİTİMİ                                          BALE VE JİMLASTİK                                          İNGİLİZCE                                          MÜZİK                                   
                                  


