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.Canlı cansız kavramını 

öğreniyoruz. 
“Hayvanlar konuşabilseydi neler 

söylerdi” beyin fırtınası 
çalışmamızı yapıyoruz 
. Heykel ol oyunumuzu 

oynuyoruz 

 
04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 

. Yeşil ay ile ilgili sohbet ediyoruz 
. Vücut sağlığımız için yapmamız 

gerekenleri öğreniyoruz 
. Bireysel Yeşilay çiçek 
etkinliğimizi yapıyoruz 

 

. Uçabilen hayvanlarımızı 
öğreniyoruz 

. Martı sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz 

. Aç kapa parmak oyunumuzu 
öğreniyoruz 

 

.” Çöl nereye denir “konulu 
beyin fırtınası çalışmamızı 

yapıyoruz 
. Sevimli kaktüslerimizi 

hazırlıyoruz 

 

. Ne kayıp oyunumuzu 
oynuyoruz 

. Örüntü bulmacamızı 
tamamlıyoruz 

. Renkli Balon baskılarımızı 
yapıyoruz 

 

. Dünya kadınlar günü 
hakkında sohbet ediyoruz 

. Annelerimize sürpriz bireysel 
sanat etkinlikleri hazırlıyoruz

 

11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 

. Hayvanları sevelim şarkımızı 
öğreniyoruz                               

Küçük kas gelişimi için ipe 
dizdiğimiz pipetlerimiz ile 

balıklarımızı oluşturuyoruz 
                  

 

. Trafik kuralları ile ilgili    
sohbetimizi ediyoruz. 

. Trafik oyunumuzu oynuyoruz 
. Çizgiler kitabımızdan trafik 

lambalarımızın çizgilerini 
tamamlıyoruz. 

 

“ Bir kaplumbağa varmış” 
tekerlemesini söyleyerek 

eğleniyoruz 

Şirin dâhiler kitabımızda ki 
renkli boyama çalışmamızı 

yapıyoruz 

 

. Sayılar şarkımızı söylüyoruz 
.”5” rakamını pekiştiriyoruz 

. Karışık sayılarımızın arasından 
“5” rakamlarını buluyoruz (dikkat 

çalışması) 
. Bardaklarımız ile sayı 
oyunumuzu oynuyoruz 

 

. Hikâye ile güne başlıyoruz 

. İlk baharın gelişi hakkında 
sohbet ediyoruz. 

. Ayçiçek bireysel sanat 
etkinliklerimizi oluşturuyoruz 

 
 



              

18.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 

. Büyüdüğümüzde olmak 
istediğimiz mesleği söylüyoruz 

. Renkli stetoskoplar 
hazırlayarak hemşire doktor 

draması yapıyoruz

 

. Müzik eşliğinde dans ile 
güne başlıyoruz 

. Hikâye saati yapıyoruz 
Kelebek makarnalarımızı 

boyayıp sevimli palyaçolar 

oluşturuyoruz  

. Kendi ailemizi tanıtıp özelliklerini 
anlatıyoruz. 

Geniş aile çekirdek aile 
kavramlarımızı öğreniyoruz 
Aile grafiğimizi oluşturuyor

uz 

Sağ ve solumuzu 
pekiştiriyoruz. 

Rulolarımızın üzerinde ki 
renkli toplar ile yönünü bul 

oyunumuzu oynuyoruz

 

Duyu organlarımızı tanıyoruz 
. Dinlediğimiz karmaşık sesleri 

ayırt ediyoruz 
Bireysel duygu emoji 

etkinliklerimizi hazırlıyoruz 

 

25.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 28.03.2019  
Buz nasıl oluşur 

Kutuplarda yaşayan hayvanlar 
hakkında sohbet ediyoruz 

Penguen sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz 

Penguen şarkımızı söylüyoruz

 

. Geometrik şekillerimizden 
dikdörtgeni öğreniyoruz 

Eşli şekiller grup oyunu ile 
mini survivor oyunu 

oynuyoruz 

 

. Dünya tiyatrolar gününü hakkında 
sohbet ediyoruz. 

Evlerimizden getirdiğimiz tahta 
kaşıklarımız ile kuklalarımızı 

oluşturuyoruz. 

. Kukla sahnemizde oluşturduğumuz 
etkinlikler ile oyunumuzu oynuyoruz 

 

Çeşitli hayvanların gölgelerini 
tamamlıyoruz. 

Şirin dâhiler kitabımızdan 
dikkat odak çalışmasını 

tamamlıyoruz 
Bilmece saatimizi yapıyoruz 
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