
              

                          YILDIZLAR SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ 

   01.11.2018 02.11.2018 

   Minik dahiler kitabımızdan 
orta-ortanca kavram 
çalışması yapıyoruz. 

“Renkli 
Salyangozlar

” sanat 
ekinliği 

hazırlıyoruz. 
Salyangoz şarkısını 

öğreniyoruz. 

Matematik kitabımızdan tavşan 
sayılar çalışması yapıyoruz. 

Doku oyunu oynayarak 
“Yumuşak 

Tavşanlar” sanat 
etkinliği 

hazırlıyoruz. 
Tavşan şarkısı 

eşliğinde dans ediyoruz. 
Beyaz renk günümüz için beyaz 
kıyafetlerimizle okula geliyoruz. 

05.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 08.11.2018 09.11.2018 

Çember grup oyunu 
oynuyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
çember geometrik şekil 

çalışması yapıyoruz. 
Yuvarlama 
tekniği ile 

“Palyaço” sanat 
etkinliği 

hazırlıyoruz. 

“Dünya Çocuk Kitapları 
Haftası’nın önemini öğreniyoruz.  

“Neden kitap okuruz?” konulu 
beyin fırtınası yapıyoruz. 
Kendi hikâye kitaplarımızı 

hazırlıyoruz. 

Sesli sessiz hayvanlarla ilgili 
sohbet ediyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
sesli-sessiz kavram çalışması 

yapıyoruz. 
Hikâye okuyoruz. 

Kış meyvelerini öğreniyoruz. 
Evden gelirken 3 adet kış 

meyvesi getiriyoruz. 
“Delikli 

Balkabağı
” sanat 
etkinliği 

yapıyoruz
. 

Masal dinliyoruz. 

10 Kasım Atatürk’ü anma ve 
saygı töreni yapıyoruz. 

Atatürk rozetleri hazırlıyoruz. 
Okula gelirken siyah 

kıyafetlerimizle geliyoruz. 

12.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 

Makas tutma çalışması ile 
ahtapot yapıyoruz. 

“Kozalak 
Kardanadam” 
sanat etkinliği 
hazırlıyoruz. 
Kardanadam 

şarkısını 
öğreniyoruz. 

2 adet kozalak getiriyoruz. 

Matematik kitabımızdan 
denizatında gizli rakamlar 

çalışması yapıyoruz. 
“Denizatı” sanat etkinliği 

hazırlayarak renkli 
materyaller ile süslüyoruz.

 

 Minik dahiler kitabımızdan 
evimizin bölümlerini 

öğreniyoruz. 
Değerler eğitimi konularından 

saygı konulu “Ormanda 
Tiyatro Var” adlı hikâyeyi 

okuyoruz. 
Tebessüm 
şarkısını 

öğreniyoruz. 

Karahindiba 
çiçeğini 

öğreniyoruz. 
Nokta 

çalışması ile 
karahindiba 

çiçeği oluşturuyoruz. 
Minik dahiler kitabımızdan 

kalabalık-tenha kavram 
çalışması yapıyoruz. 

“Parmak izi nedir?” konulu 
beyin fırtınası yapıyoruz. 

“Kendi Parmak İzimiz” 
deneyini yapıyoruz.  

“Parmak 
Kalpler” 
oluşturuyoruz. 
Beyaz renk 
günümüz. 

Evden gelirken 1 adet beyaz 
obje-nesne getirerek işlevini 

anlatıyoruz. 



19.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 22.11.2018 23.11.2018 

Yağmur bulutları adlı 
hikâyeyi okuyoruz. 

Makarna boyaması yaparak 
grup etkinliği yapıyoruz. 

Çizgi kitabımızdaki yağmur 
bulutlarını tamamlıyoruz. 

Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nü kutluyoruz. 

“Bizim Haklarımız” düşünce 
çubuklarını hazırlıyoruz. 

Bilmece zamanı yapıyoruz. 

Ağız ve diş sağlığı haftası ile 
ilgili sohbet ediyoruz. 

Mutlu dişler boyama çalışması 
yapıyoruz. 

“Dişlerini Fırçala” adlı şarkıyı 
öğreniyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
sembolleri öğreniyoruz. 
Sınıfımızın sembolü olan 

yıldızları boyuyoruz. 
Sınıfımızda saklı yıldızları 

bulma yarışması yapıyoruz. 

 

24 Kasım Öğretmenler Günü 
için öğretmenlerimize çiçek 
sanat etkinliği hazırlıyoruz. 

“Öğretmenim” şarkısını 
öğreniyoruz. 

Siyah renk günümüz için siyah 
kıyafetlerimizle okula geliyoruz. 

26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 

Denizde yaşayan 
hayvanlarla ilgili sohbet 

ediyoruz. 
Vatoz balığını öğrenerek 

sanat etkinliği hazırlıyoruz. 
“Köpekbalığı Geliyor” grup 

oyununu oynuyoruz. 

Matematik kitabımızdan 
maymunlar ve muzları rakam 

çalışması yapıyoruz. 
Minik ponponlar ile 

rakamları boyuyoruz. 

“Rüya nedir? Ne Zaman Rüya 
Görüyoruz?” 

Konulu beyin fırtınası 
yapıyoruz. 

Görmek 
istediğimiz 
rüyamızı 

resmediyoruz. 
 

“Düş Kapanı” 
süslüyoruz.  

Çizgi 
kitabımızdan 

pipetlerin 
çizgilerini 

tamamlama 
çalışması yapıyoruz. 
Pipetle üfleyerek top 

yuvarlama oyunu oynuyoruz. 
“Gemici” adlı şarkıyı 

öğreniyoruz. 

“Sütte 
Renklerin 

Dansı” 
deneyini 

yapıyoruz. 
Tekerleme 

zamanı ile eğleniyoruz. 
Beyaz renk günümüz için 

beyaz kıyafetlerimizle okula 
geliyoruz. 
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