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MÜZİK VE HAREKET ETKİNLİĞİ

“OrmandaYürüyen Tavşanlar”
ritm ve baget dansı

SANAT ETKİNLİĞİ
*Evalardan tavşan parmak kuklası
*Fon kartonları ile İlkbahar ağacı
*Limon ile batik çalışması

ŞARKILARIMIZ

Ah orda bir yangın var! Yanıyor
ormanlar!

*Artık malzemelerden itfaiye
arabası

110 a basıyor parmaklar

durumu anlatıldı.

yangınlar
İNGİLİZCE ŞARKIMIZIN LİNKİ

https://www.youtube.com/
watch?v=85M1yxIcHpw

KÜÇÜK FİDAN
Top oynarken
dikkat et,
Kırma dalımı,
Koparma hiç
yaprağımı,
Yakma canımı

Orman haftanın önemi ve
piknik yapılırken ormanda
nelere dikkat edilmesi
gerektiği hakkında
çocuklarımız ile sohbet
edildi.
Öyküleştirilerek bir problem

İtfaiye geliyor sönüyor
112 ye bas, gelsin ambulans
Götürsün yaralıyı iyileşsin biraz

TÜRKÇE DİLETKİNLİĞİ

“Hop hop tavşan havuç
tarlasına gitmek için
yuvasından çıkmış. Ormanda
dolaşıp havuç tarlası

OKUMA YAZMAYA
HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ
Aylık planda alınan kavram
etkinlikleri yapılmaktadır.

aramaya başladı. Kısa bir
süre sonra nehrin karşı
tarafında bir havuç tarlası
gördü. Ama tarlaya gitmesi
için nehri geçmesi
gerekiyordu.
Islanmak istemiyordu, ama

Sana kalem olurum
Defter olurum
Büyütürsen çiçek
açar
Meyve olurum

karnı da çok acıkmıştı.”
Tavşan bu sorunu nasıl

FEN ETKİNLİĞİMİZ;
Sınıfta bulunan Mevsimler ve Hava
grafiği incelenerek İlkbahar
mevsimi hakkında sohbet edildi.
Suda büyüyen soğanımız incelendi.

çözmeli? diyerek cevapları
alındı.

PARMAK OYUNU;
Bir minik tavşan varmış (eller
kafada kulak işareti)
Bir kafeste yaşarmış (Eller
birleştirilir)
Bir ses duyunca, hemen

KIYAFET GÜNÜMÜZ: Sevgili anneler çocuklarımıza okula gelirken rahat kıyafetler
(kız çocuklarına etek, elbise erkek çocuklarına askılı ve kemerli pantolon dışında)
giydirmeye özen gösterirseniz oyun etkinliklerimizde rahat rahat edebilmeleri ve
dinlenme saatinde de kendi başına giyinip soyunmalarını da desteklemiş oluruz.
Cuma günü bizim ÖZEL KIYAFET GÜNÜMÜZDÜR. O gün okula gelirken kızlar
etek veya elbise erkekler istedikleri kıyafeti seçerek giyebilirler.

kulaklarını diker ((eller
kafada kulak işareti)
Hop... diye koşar dışarı
atlarmış (tavşan gibi
zıplamalar)
DRAMA; Kağıtlarla (A4
kağıdını sallayarak,

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.

katlayarak vurarak
buruşturarak sesler )
rüzgar, yağmur, şimşek ve
kar draması yapıldı.

