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MİNİK TAVŞANIM 

Tavşanım tavşanım minik tavşanım 

Ayağında patikleri eskimiş eskimiş tavşanım ağlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavşan bana baksana tiki tiki yapsana 

Tilki amca geliyor, çabucak kaçsana 

 

 

 

 

 

 

 

  
Minik Tavşanım: https://www.youtube.com/watch?v=oVe0Leqx8gc 

https://www.youtube.com/watch?v=oVe0Leqx8gc
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EL ÇIRPARIM BEN 
 

 
El çırparım ben  
El çırparsın sen 
El çırparız biz 

El çırpalım şimdi 
 
 

Dans ederim ben 
Dans edersin sen 
Dans ederiz biz 

Dans edelim şimdi  
 
 

El sallarım ben 
El sallarsın sen 
El sallarız biz 

Sallayalım şimdi  
 
 

Göz kırparım ben 
Göz kırparsın sen 
Göz kırparız biz 

Göz kırpalım şimdi  
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Çok hoplarım ben 
Çok hoplarsın sen 
Çok hoplarız biz 

Hoplayalım şimdi  
 
 

Su içerim ben 
Su içersin sen 
Su içeriz biz 

Su içelim şimdi  
 
 

Tef çalarım ben 
Tef çalarsın sen 
Tef çalarız biz 

Tef çalalım şimdi  
 
 

Top atarım ben 
Top atarsın sen 
Top atarız biz 

Top atalım şimdi          
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HAYDİ BUNU DENE SEN 
 

Haydi bunu dene sen 
Maymun gibi yürüsen 
Neşeyle sen her gün 

 
 

Haydi bunu dene sen 
Aslan gibi kükresen 
Neşeyle sen her gün 

 
 

Haydi bunu dene sen 
Kuşlar gibi uçsan sen 
Neşeyle sen her gün 

 
 

Haydi bunu dene sen  
Bir fok gibi el çırpsan 
Neşeyle sen her gün  

 
 

Haydi bunu dene sen 
İnek gibi mö desen 

Neşeyle sen her gün 
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Haydi bunu dene sen 

Arı gibi vız desen  
Neşeyle sen her gün 

 
Haydi bunu dene sen 
Timsah gibi dişlesen 
Neşeyle sen her gün 

 
Haydi bunu dene sen  
Kedi gibi tırmansan 
Neşeyle sen her gün 

 
Haydi bunu dene sen 
Köpek gibi havlasan  
Neşeyle sen her gün 

 
Haydi bunu dene sen  
Tavşan gibi hoplasan 
Neşeyle sen her gün   

 
Sakın bunu deneme 
Canavarı hiç görme 

Kaç buradan sen hemen 
KAÇIIIN!! 
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KÜÇÜK KURBAĞA 
Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? 

Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede 

 

 

 

 

 

Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak vak vak 

Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak vak vak 

 

 

 

 

 

 

Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? 

Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede 

Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak 

Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak 

 

 

 

 

 

 

Küçük kurbağa: https://www.youtube.com/watch?v=hzHldEf5bQU 
 

X 2 

X 2 

X 2 

X 2 

https://www.youtube.com/watch?v=hzHldEf5bQU
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MİNİ MİNİ BİR KUŞ 
 

Mini mini bir kuş donmuştu  

Pencereme konmuştu 

 

 

 

 

 

 

Aldım onu içeriye 

 Cik cik cik cik ötsün diye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pır pır ederken canlandı 

Ellerim bak boş kaldı  
 

 

 

 

 

 
Mini mini bir kuş: https://www.youtube.com/watch?v=QWiXfvNPHmw&t=123s 

 

X 2 

X 2 

https://www.youtube.com/watch?v=QWiXfvNPHmw&t=123s
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BAŞ PARMAĞIM 

 

Baş parmağım, baş parmağım  

Nerdesin, nerdesin 

Buradayım efendim, teşekkür ederim 

Parmak kaç, arkaya kaç 

 

 

 

 

İşaret parmağım, işaret parmağım  

Nerdesin, nerdesin 

Buradayım efendim, teşekkür ederim 

Parmak kaç, arkaya kaç 

 

 

 

 

Orta parmağım, orta parmağım  

Nerdesin, nerdesin 

Buradayım efendim, teşekkür ederim 

Parmak kaç, arkaya kaç 
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Yüzük parmağım, yüzük parmağım  

Nerdesin, nerdesin 

Buradayım efendim, teşekkür ederim 

Parmak kaç, arkaya kaç  

 

 

 

 

 

Serçe parmağım, serçe parmağım  

Nerdesin, nerdesin 

Buradayım efendim, teşekkür ederim 

Parmak kaç, arkaya kaç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baş Parmağım Şarkısı: https://www.youtube.com/watch?v=sJ4Ze3BcPk4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ4Ze3BcPk4%20
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GÜNAYDIN 

 
Günaydın, günaydın ellerime günaydın 

Günaydın, günaydın göbeğime günaydın 

 

 

 

 

 

Günaydın, günaydın dizlerime günaydın 

Günaydın, günaydın ayağıma günaydın 

 

 
 

  

 

 

 

Yeni bir gün müzik dolsun 

Neşe hep bizimle olsun 

Günaydın, günaydın her yerime günaydın 

 

Önce ben bir şey yapıcam, ben bitirince sen yapıcan…  

 

 

 
Günaydın: https://www.youtube.com/watch?v=G2_jen23Kfk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2_jen23Kfk
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UYKU ŞARKISI  

Zeynepçim Zeynepçim 

Haydi yatağa 

Uyku çok önemlidir 

Sakın aksatma, ha! 

 

Vakit gelince, koş koş yatağa 

Yorganını çekip, gözünü kapa 

Uykuyu bekle, gelir mutlaka 

Mışıl mışıl uyu, enerji topla  

 

Alicim Alicim 

Haydi yatağa 

Uyku çok önemlidir 

Sakın aksatma, ha! 

 

Vakit gelince, koş koş yatağa 

Yorganını çekip, gözünü kapa 

Uykuyu bekle, gelir mutlaka 

Mışıl mışıl uyu, enerji topla  

 

Zeynepçim Zeynepçim, haydi yatağa 

Uyku çok önemlidir, sakın aksatma, ha! 

Alicim Alicim, haydi yatağa  

Uyku çok önemlidir, sakın aksatma, ha!  
 

 

X 2 

X 2 

Uyku Şarkısı-Mini Anima: https://www.youtube.com/watch?v=Gv6ceKNRxos&t=130s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv6ceKNRxos&t=130s
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VÜCUDUMUZ 
İki elim iki kolum, bacaklarım var,  

Her insanda bir burun, bir de ağız var, x2  
Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? x2 

Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak? Hey… x2 
 

 

 

 

 

İki kulak, iki yanak, bir de başım var, 

Gözlerim de kirpiğim saçlarım da var, x2 

Sen hiç gördün mü üç dudakları bir adam? x2 

Olur mu hiç üç dudak dön de aynaya bak? Hey... x2 

 

 

 

 

 

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var, 

İnci gibi dişlerim bir de çenem var, x2 

Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? x2 

Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak? Hey... x2 

 

 

Sen hiç gördün mü üç (3) kulaklı bir adam https://www.youtube.com/watch?v=NbCvLMl6Cvk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbCvLMl6Cvk
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SONBAHAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yağmaya başladı yağmurlar 

Esmeye başladı rüzgarlar 

Soğudu artık havalar 

Geldi sonbahar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sonbahar Şarkısı: https://www.youtube.com/watch?v=NFJSryXM4qw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFJSryXM4qw


blog.medel.com/tr 
Günlük Aktivitelere Şarkılar ve Tekerlemeler Eklemek 

HAREKETLİ ÇORAPLAR 

 
Rengarenk çoraplarım var, birbirleriyle konuşurlar x2 

Lak lak lak, tak tak tak x2 

Çak, çak, çak, çak x2 

Lak lak lak, tak tak tak x2   

Çak, çak, çak, çak x2 

 

 

Bazen yukarı tırmanırlar, bazen aşağı kayarlar x2 

Çık çık çık, çık çık çık x2 

Kay kay kay kay x2 

Çık çık çık, çık çık çık x2 

Kay kay kay kay x2   

 

 

Koşmayı çok severler, zıplayarak gülerler x2 

Koş koş koş, koş koş koş x2 

Zıp zıp zıp zıp x2 

Koş koş koş, koş koş koş x2 

Zıp zıp zıp zıp x2 

 

 

 

 Hareketli Çoraplar: https://www.youtube.com/watch?v=YAgjDO8PGxY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAgjDO8PGxY
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BİR EVİMİZ VAR   
 

Bir evimiz var iki odalı x2 

Mutfağı, banyosu bir de salonu x2 

 

 

Bir evimiz var iki odalı x2   

İçi dışı tertemiz, renk renk boyalı x2 

 

 

Bir evimiz var iki odalı x2 

Bizim için burası bir kuş yuvası x2 

 

 

Bir evimiz var şirin mi şirin x2 

Bahçemizde çiçekler sanki bir gelin x2 

 

 

Bir evimiz var, sanki bir saray x2 

İçeriden dışarıya mutluluk taşar x2 
 

 

 

 

 

 

 Bir Evimiz Var: https://www.youtube.com/watch?v=qB3M1vv6NC0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qB3M1vv6NC0
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OTOBÜS GELDİ 

 

Otobüs geldi 

Durakta durdu  

Bip bip bip 
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ALİ BABANIN ÇİFTLİĞİ 

 

 

 

 

 

Ali babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde kuzuları var  

 Mee mee diye bağırır 

  Çiftliğinde Ali babanın 

 

Ali babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde inekleri var  

Möö möö diye bağırır 

Çiftliğinde Ali babanın 

 

Ali babanın bir çiftliği var 

      Çiftliğinde horozları var  

Üürüü üürüü diye bağırır 

 Çiftliğinde Ali babanın 
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Ali babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde tavukları var  

Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diye bağırır 

Çiftliğinde Ali babanın 

Ali babanın bir çiftliği var 

    Çiftliğinde eşekleri var  

 Aii aii diye bağırır 

   Çiftliğinde Ali babanın 

 

Ali babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde köpekleri var  

Hav hav diye bağırır  

Çiftliğinde Ali babanın 

 

Ali babanın bir çiftliği var  

   Çiftliğinde kedileri var  

Miyav miyav diye bağırır  

    Çiftliğinde Ali babanın  
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Ali babanın bir çiftliği var  

Çiftliğinde civcivleri var  

Cik cik cik cik diye bağırır  

Çiftliğinde Ali babanın  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ali Baba’nın Çiftliği: https://www.youtube.com/watch?v=pq_StPUF44c 

https://www.youtube.com/watch?v=pq_StPUF44c

