DENİZ YILDZILARI ANAOKULU
UÇAN BALONLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTEN
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Kavram etkinlikleri (aylık alınan kavramlarımız)
-çizgi çalışmaları (kalem tutma-kontrolünü sağlama)
-Nesneler ile örüntü oluşturma
-5 Rakamı

SANAT ETKİNLİĞİ
-Origami-Tırtıl yapımı -Folyoda renkler (ara
renk oluşturma Turuncu-yeşil) -Kağıt tabaktan
kedicik -Köpük-pipet ile kar yağıyor etkinliği Yumurta kalıpları ile karınca yapımı
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TÜRKÇE ETKİNLİĞİ
Tekerlemeler
“Ah ne süslü kelebek
Üstü mavi al benek
Aman tutsam şunu ben
Hemen uçup gitmeden “
“Çalışkandır karınca çalışır yaz boyunca
Yuvaları ı dolunca kışın uyur rahatça
Çalışmaktan yılmazmış işi yarım kalmazmış
KARINCA
Karıncanın canı sıkılmış (çökülerek
parmaklar ayaklar üzerinde gezdirilir)
Ağaca çıkmak istemiş-tıkır da tıkır
(ayaklardan bele kadar parmaklar
yürütülür) tıkır da tıkır...-of demiş çok
yoruldum biraz dinleneyim (eller bele

MÜZİK VE HAREKET ETKİNLİĞİ

konularak durulur) -tıkırda tıkır (belden

*Ormanda yürüyen tavşanlar-ritm-baget

boynun altına kadar parmaklar

dansı-Uçtu uçtu oyunu

yürütülür)tıkırda tıkır...-of demiş çok

*Flüt demiş ki
Düğüne gidelim düğüne gidelim(parmaklarla
flüt işareti yaplır)
Keman demiş ki

yoruldum (boynun altında dinlenilir)biraz
dinleneyim tıkır da tıkır
-tıkır da tıkır ... (parmaklar başın üzerine
kadar yürütülür)-of demiş çok yoruldum

Benii de götürün benii de götürün(keman
işareti yapılır)Davul demiş ki

biraz dinleneyim (başın üzerinde dinlenilir)-

Bende bende(eller yumruk seklinde yaplır ve

bir sola çevrilir)- aaaaaaa! burası çok yüksek

karına vurulur ve ses hafif kalınlaştırlır)
Darbuka demiş ki

demiş (çığlık atılır)

Hep birlikte birlikte hep birlikte
birlikte(darbuka şekli yapılır eller vurulur)

vücudundan yere indirilir)

bir sağ bakmış bir sola bakmış( eller bir sağ

-tıkır tıkır tıkır...aşağıya inmiş (parmak hızla

AİLE KATILIMI
Bu hafta yine birbirinden güzel etkinliklerimiz var. Hafta boyunca meslekleri tanıyıp toplumsal hayatta
herkesin farklı roller üstlendiğini öğrenmeye çalışacağım. Siz de kendi mesleğiniz hakkında bana biraz bilgi
vererek toplum içerisindeki rolünüzden bahsederseniz meslekleri daha iyi tanımama ve geleceğim için şimdiden
hayaller kurmama yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca gazete ve dergilerden veya bilgisayardan çıkarabileceğimiz
mesleklerle ilgili görsellerden hazırlayacağımız afişi sınıfta arkadaşlarıma sunabilirim. Teşekkürler.

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

