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TÜRKÇE DİLETKİNLİĞİ
Değerle eğitimi sabır

MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ

SANAT ETKİNLİĞİ

Kelebek Dansı

*Makarnalar(tırtıl,koza

Pır pır uçtum yaprağa kondum

kelebek) ile Kelebeğin
oluşumu aşamalarını yaptık

masalı ve şarkısı

*Yırt-yapıştır şemsiye

YÖNTEMİ;Yağmur

Yorulmuşum uyumuşum
Tıp tıp yağmur yağdı
Çok üşüdüm ıslanmışım
Birden güneş açtı
Vücudum ısındı

yaptık
*8 MART dolayısıyla
annelerimize kolye
hazırladık

Hoop ağaya kalktım
Kanatlarımı açtım
PırPır Pırpır PırPır Pırpır
Salladım Kanadımı

FEN ETKİNLİĞİMİZ;

Renkli Çiçekler

Değerler eğitimi;Sabır

Bak Buldum Dostlarımı

fırçalanmayan yumurtalar

etkinliği; Fırçalanan ve
deneyi devam ederek sonuç

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
ETKİNLİKLERİ

Aylık planda alınan kavram ve
etkinlikler yapılmaktadır.

gözlemleniyor.
Suda büyüyen yeşil soğanı
gözlemleyerek sabırla
büyümesini bekledik.

etkinliği; İki inatçı keçi
( Koklama

SCAMPER
yağdığında şemsiyen yoksa
ne yapardın ?sorusuna
İpek: Annemin kabanının
içine girerim
Furkan Muhammed Kayra
;Islanırım
Gürsel; Özün Naz Melis
Eylül Gökçe ;Bere takarım
M.Akif Lidya Çağla
;Montumu giyerim
Utku; Evde dururum
Hasan; Eve gidip şemsiyemi
alırım dedi 
Okulöncesi eğitimin
amaçlarından biri çocukların
yaratıcı düşünme becerilerini
geliştirmektir. Farklı
düşünme, hayal kurma,
orijinallik ve sezgi yaratıcı
düşünmenin en önemli
noktalarıdır. SCAMPER
yaratıcı düşünmenin
geliştirilmesinde kullanılan
uygulanması kolay, eğlenceli
bir beyin fırtınası
yöntemidir. Çocuklara farklı
düşünme, hayal kurma ve
sezgilerini kullanarak özgün
ürünler ortaya koyma şansı

HAFTASONU AİLE KATILIMI ÖDEVİMİZ; Sevgili Velilerimiz;

verir.

görsel sanat dersimizde batik çalışması yapacağız. Evde çocuğunuz
ile birlikte beyaz yarım kollu tişörtleri çalışma için hazırlamanızı rica
ediyoruz. Bunun için bir miktar mor lahanayı suda kaynatıp, tişörtleri
bu suda bekletiyoruz. Rengi aldığında sıkıp, kurutalım ve okula
gönderelim. Batik çalışması için hazır olan tişörtlerimiz ile görsel
sanat dersimizi yapabiliriz.
KIYAFET GÜNÜMÜZ: Sevgili anneler, oyun etkinliklerimizde rahat
edebilmeleri ve dinlenme saatinde de kendi kendilerine giyinip
soyunabilmelerini desteklemek açısından, çocuklarınıza rahat
kıyafetler giydirmeye özen göstermenizi rica ediyoruz. (etek, elbise,
askılı ya da kemerli pantolon gibi kıyafetlerde zorlanabiliyorlar)
Cuma günü bizim ÖZEL KIYAFET GÜNÜMÜZDÜR.O gün okula
gelirken kızlar etek veya elbise erkekler istedikleri kıyafeti seçerek
giyebilirler.

NOT: Yılsonu gösteri ve koro
çalışmalarımız başlamıştır.
PAZARTESİ günü kitap
günümüzdür; evden kendi
seçtikleri bir kitabı okula
getirebilirler.
CUMA oyuncak günümüzdür;
evden kendi seçtikleri bir tane
oyuncağı okula getirebilirler.

