DENİZ YILDZILARI ANAOKULU
UÇAN BALONLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTEN

MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ

Balta balta vur vur (iki el önce
odun kırma hareketi)Odunları
kır kır (eller çapraz önde makas
hareketi )Doldur doldur küfeye
(eller önde parmaklar yere
bakarak sepete doldurma
hareketi)Haydi yükle eşeğe
(küfeyi sırta koyma hareketi )
Ai ai eşek sırtındaki yükle
(eller kafada eşek
kulakları)Sana yardım
edelim(eller havaya dönük önde
yukarı hareket) Seni
hafifletelim (kollar havaya
hareket )Balta balta (bir eli
şıklat)balta balta (el çırp)
balta balta (elle göğse vur)
balta balta (tek ayak yere vur
)1 balta(bir el balta hareketi)
2balta ( iki elle balta hareketi)
3 balta (tek yakla yere vurma)4
balta (iki ayakla yere vurma) 5
balta(tamamen zıpla) Dur
balta(eller önde makas
hareketi)
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TÜRKÇE DİLETKİNLİĞİ

SANAT ETKİNLİĞİ

Şiirimiz;

-Pet şişeler ile diş

Derki öğretmen yağmur

etkinliği

bulutları.En çok

-Graft kağıda parmak
boyası ile serbest

anaokullarını severler.Biz
gelirken ve

boyama (eller ve
parmakları fırça yerine
kullanarak)
-Kesme-yapıştırma=Sevgi
nedir? (kavram haritası)

giderken.Yağmur bulutları
dururlar da.Bize hadi
geçin derler.
Benim küçük bahçem var
Onu güzelce kazarım

( Ayakla

Otlarını ayıklarım

( Ot topl

-Mum boya kazıma

Tırmıkla düzeltirim

( Eller tı

- Yumurta kolilerinden
petek ve rulolardan arı
yapıldı.

Sebze fidelerini ekerim

( Elle ekm

Çiçek tohumlarını ekerim

( Elle ekm

Yağmurlar yağacak

( Yağmur

Güneş açacak

( Eller yu

Fidelerim büyüyecek

( Yerden

- Rulolardan çiçek baskısı
yapıldı.
-Pastel boya ile serbest
resim yapıldı.

Sebzelerim olacak
Çiçeklerim açacak
kokacak
OYUN ETKİNLİĞİ

Poşetlerden ritim çalışması
yapıldı.

-Sevgi trenimiz
-Benim sandalyem
-Pinokyo=Doğru-Yanlış
oyunu

DRAMA

Gazatelerden drama
etkinliği yapıldı.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI

Kavram

etkinlikleri

ve

çizgi

çalışmaları yapılmaktadır.
Sayılarla ilgili çalışma sayfası
yapıldı.

( Eller aç

Her taraf mis gibi

FEN
ETKİNLİĞİMİZ;Fırçalan
an ve fırçalanmayan
yumurta deneyi

NOT;Pazartesi kitap günümüz (evden bir tane hikaye kitabı gönderebilirsiniz) Cuma oyuncak
günümüz (o gün kendi seçtikleri bir tane oyuncağı gönderebilirsiniz) olarak devam etmektedir.

( Koklam

