
MUCİTLER

14-18 ARALIK 2020
EVDE EĞİTİME DESTEK PROGRAMI

#yaşampaylaşımevde



ANNEM BABAM BEN                               

(Okuma Yazma Çalışması)

BENİM DÜŞÜNCELERİM                          

(Okuma Yazma Çalışması )

SORUMLULUK                                            

(Türkçe Dil Etkinliği)

EŞLEŞTİRME                                                                

(Dikkat Etkinliği) 

DUYGULARIMI İFADE 

EDİYORUM                               

(Okuma Yazma- Düşünme 

Etk.)

13:00 ÇEMBER ZAMANI İÇİN TEAMLINK'DE BİR ARADAYIZ

AYNISINI YAP                               

(Drama Etkinliği)

RENK AVCILARI                                        

(Oyun-Hareket-Dikkat 

Etkinliği)

YUMURTA RENKLENDİRME                                        

(Sanat Etkinliği) 

MALZEMELER BULMA                  

(Hareket-Sanat Etkinliği )

DOLAP DÜZENLEME                     

(Öz Bakım )

AYNA                                           

(Oyun Etkinliği)                                              

MERCİMEK AYIRMA                                       

(Dikkat Gruplama)

DENİZE GİTTİN Mİ ?                     

(Düşünme Etkinliği) 

MEYVE SUYU YAPIMI                               

(Mutfak Etkinliği) 

KAŞIKLA TOP TOPLAMA                

(Oyun Etkinliği) 

DUYGULARI ÇİZİYORUM                             

(Sanat Etkinliği) 

ÇİÇEK TASARLAMA                                     

(Sanat Etkinliği)

BATMAYAN YUMURTA                      

(Fen ve Deney Etkinliği) 

YAPA ŞARKISI                                

(Müzik Etkinliği)

SAYI AVI                                                  

(Matematik Etkinliği)

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

10:30 SABAH JİMNASTİĞİ İÇİN TEAMLINK'DE BİR ARADAYIZ

14.Ara 15.Ara 16.Ara 17.Ara 18.Ara
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:Aynısını Yap ( Drama Etkinliği)

:Duygularını özgün yollarla ifade eder.

:Önce senden sevdiğin bir müziği açmanı istiyorum. Yaptığın suratları karıştır bakalım hepsi güzelce karışsın sonra da yere koy arkalarını döndürüp. 

Müzik başladığında oyun başlar müzik durduğunda ise bir yüz ifadeni alıp onun taklidini yapmanı istiyorum. Umarım çok 

Eğlenmişsindir sonra bana anlatmayı unutma olur mu   :)

:Annem Babam Ben Duygular Etkinliği ( Okuma Yazma Çalışması  )

:Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

:Kitabında sayfa 31'i açıp duygularla ilgili olan etkinliğini tamamla bakalım :) 

:Duyguları Çiziyorum( Sanat  Etkinliği)

:Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

:Şimdi ise senden duygu suratları yapıp sonra da onları makasını kullanarak yüz şeklinde kesmeni istiyorum eğlenceli bir oyun seni bekliyor :)

:

: Sabah Jimnastiği

: Bedensel gelişimi desteklemek

: TeamLink'de buluşalım. Müzik eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayıp vücudumuzu çalıştıralım. 

:Ayna Oyunu Oyun-Dikkat Etkinliği)

: İzlediklerini drama yoluyla sergiler. Dikkat edilmesi gereken durum/olaya odaklanır.

:Haydi ailenden birini seç ve onun karşısına geç hazır mısın başlıyoruz :) Şimdi senden üzgün bir çocuk olmanı istiyorum, karşındaki 

Kişi de senin yaptığın duyguyu yapacak unutma. Tıpkı aynadaki görüntü gibi evet :) Haydi mutlu bir çocuk ol karşındaki de yapsın, sonra 

Ağlamış, kızmış oyunu böyle sürdür :)

14 ARALIK 2020 PAZARTESİ
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:

: Renk Avcıları ( Oyun-Hareket-Dikkat Etkinliği)

:Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır. Yer değiştirme hareketleri yapar. 

: Evinde hiç kırmızı bir şeyler var mı ? Haydi şimdi bir renk avcısı olup evde kırmızı renkte neler varsa buluyoruz :) Neler buldun peki ? Bana bir 

fotoğraf yollar mısın ? 

:Benim Düşüncelerim ( Okuma Yazma-Düşünme  Çalışması  )

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

:İhiyacın olan; biraz yeşil mercimek, biraz kırmızı mercimek ve iki tabak. Mercimekleri birbiriyle bir güzel karıştır bakalım karıştırdın mı ? Şimdi ise bir 

boş tabağa yeşil olan mercimeği diğer boş tabağa da kırmızı mercimeği ayırman gerek başla bakalım mercimekleri ayırmaya :)

:Çiçek Tasarlama( Sanat Etkinliği)

:Küçük kas gelişimi gerektiren hareketleri yapar.  Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

:Ailemizden bize kocaman bir çiçek çizmesini isteyelim. Sonra kırmızı ve yeşil mercimekle bu kocaman çiçeği süsleyelim.

Mesela yeşil mercimekle çiçeğin yaprağını yapmaya ne dersin :)   

:

:

15 ARALIK 2020 SALI
: Sabah Jimnastiği

: Bedensel gelişimi desteklemek

: TeamLink'de buluşalım. Müzik eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayıp vücudumuzu çalıştıralım. 

:Mercimek Ayırma (Dikkat-Gruplama)

:Mazemeleri gruplar. Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır.
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:Sorumluluklarını yerine getirir. Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya dikkatini verir. 

:Sorumluluk ne demek sence ? Sana bir sorumluluk versem bu sorumluluğu yerine getirir misin ? Mesela pamuklarla kapladığımız yumurtaları 2 gün 

boyunca seninle zaman geçirmesine izin verir misin ? Dikkat etmelisin yumurtaların kırılmasın :) Yumurtanla bana bir fotoğraf göndermeyi unutma 

olur mu :) 

:

:

:Yumurta Renklendirme ( Sanat Etkinliği)

:Küçük kas gelişimi gerektiren hareketleri yapar. 

:Deney için kullandığımız yumurtaları biraz renklendirmeye ne dersin ? Bunun için annen ile birlikte yumurtalarını biraz haşlayıp ister rengarenk 

istersen sadece surat yapıp yumurtanı eğlenceli bir şekle sokabilirsin Ben rengarenk tıpkı gökkuşağı gibi boyadım:) Yumurtaları renklendirdikten 

sonra bir de kırılmaması için ona bir ev yapalım mı ? Mesela pamuk dolu bir kaseye koyalım ya da bir yumurta kolisine ne dersin ? Kararını verdikten 

sonra bana bir fotoğraf yollamayı unutma olur mu :) 

:Sorumluluk (Türkçe Dil Etkinliği)

:Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

:Sen hiç denize gittin mi ? Peki ya hiç denizde hiç su yuttun mu ? Evet yuttun sanıyorum tadı çok nasıldı ? Yoksa çok tuzlumuydu :) O zaman boş bir 

kağıt alıp bir gemi yapmaya ne dersin :)  Yaptığın gemiyi bir su dolu kapta yüzdürmek pek bir eğlenceli olacak gibi :) 

Peki denizin üzerinde gemiler nasıl durur da hiç batmazlar ? Acaba deniz tuzsuz olsaydı gemiler batar mıydı ? Bir düşünelim bakalım  :)

:Batmayan Yumurta (Fen ve Deney Etkinliği) 

:Neden sonuç ilşkisi kurar. Nesne durum olaya dikkatini verir.

  Sayın velimiz ekteki video çocukların izlemesi için değil deneyin nasıl yapıldığını sizin inceleyebileceğiniz için gönderilmiştir. 

:

16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA
: Sabah Jimnastiği

: Bedensel gelişimi desteklemek

: TeamLink'de buluşalım. Müzik eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayıp vücudumuzu çalıştıralım. 

:Deniz’e Gittin mi ?( Düşünme  Etkinliği)
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:Eşleştirme( Dikkat Etkinliği)

:Nesne varlıkları birebir eşleştirir. Nesne durum olaya dikkatini verir.

:Şimdi bulduğun nesneleri bir güzel karıştır bakalım. Karıştırdın mı ? Çizdiklerinle küçük nesneleri eşleştirme zamanı haydi bul bakalım gölgelerini  :)

:

:

:

:Malzemeler Bulma ( Hareket-Sanat Etkinliği )

:Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır. Küçük kas gelişimi gerektiren hareketleri yapar.

:Şimdi ben senden çizmek istediğin küçük malzemeleri evde arayıp bulmanı istiyorum. Ama kağıdın üstüne sığabilecek bir nesne 

olmalı bulacağın nesneler unutma olur mu bir etkinlik yapacağız seninle :) Mesela bir küçük lego mesela bir kaşık... Bulduğun küçük nesneleri 

kağıdının üzerine koy bakalım etrafından dikkatli bir şekilde çizmeye başla. Bitti mi ? Bak bakalım o nesnenin gölgesi mi çıktı yoksa :)

:Meyve Suyu Yapımı (Mutfak Etkinliği) 

:Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Yeterli ve dengeli beslenir. 

: Bugün seninle mutfakta çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Hazır mısın ? :) Evet mi ? O zaman başlayalım. Evde hiç portakal mandalina ve limon var 

mı ? Mmmmm neler yapacaksın bakalım bunlarla:) Önüne bir koy bakalım neler varsa bir de sıkacağa ihtiyacın var. İstediğin meyveleri sıkmaya başla 

bakalım işini bitirdikten sonra onları bir güzel yudumla çok sağlıklı bir içecek hazırladın çünkü :) 

:Ya-pa Şarkısı (Müzik Etkinliği) 

:Sesinin tonunu doğru kullanır. 

: Sana gönderdiğimiz  Ya-Pa şarkısı eşliğinde meyveleri sıkmaya ne dersin :) 

17 ARALIK 2020 PERŞEMBE
: Sabah Jimnastiği

: Bedensel gelişimi desteklemek

: TeamLink'de buluşalım. Müzik eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayıp vücudumuzu çalıştıralım. 
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: Artık 'Kış' mevsimindeyiz biliyorsun değil mi ? O yüzden dolabında ki ince giysileri artık toplama vakti geldi :) Bence çok eğlenceli. Sana küçük gelen 

olmayan giysilerini ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutma :) 

Duygularımı İfade Ediyorum ( Okuma Yazma- Düşünme Etkinliği)

:Duygularını yaratıcı yollarla ifade eder. 

: Kitabında sayfa 33'ü açıp 'Duygularımı İfade Ediyorum ' etkinliğini yapar mısın :)  Bakalım cevapların nasıl olacak merak ediyorum doğrusu :) 

:Evde üzerinde 1 yazan neler var bulabilir misin ? Mesela ben kumandanın üzerinde 1 sayısı görüyorum. Ya da buzdolabımın üzerin de sen nereler de 

buldun 1 sayılarını göster bakalım bana da :) 

:

:

:

Dolap Düzenleme ( Özbakım Becerileri )

: Evdeki eşyaları toplar. 

: TeamLink'de buluşalım. Müzik eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayıp vücudumuzu çalıştıralım. 

:Kaşıkla Top Toplama (  Oyun Etkinliği) 

:Yönergeler doğrultusunda yürür. Nesne durum olaya dikkatini verir. 

:Seninle bir oyun oynayacağız. Bunun için bir kaşıpa bir de topa ihtiyacın var. Kendine bir hedef belirle ve 1-2-3- dendiğinde hedefe ağzınla kaşıkla 

yürü. Düşürmemeye dikkat et olur mu çünkü bu oyunda hedefe topu düşürmeden ulaşman gerekiyor :) 

Sayı Avı ( Matematik Etkinliği)

:Sayıları tanır. Nesneleri ayırt eder. 

18 ARALIK 2020 CUMA
: Sabah Jimnastiği

: Bedensel gelişimi desteklemek
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