
 

ELMA ŞEKERLERİ SINIFI – PINAR ÖĞRETMEN  
 
 

 01.01.2019  SALI 02.01.2019ÇARŞAMBA 03.01.2019PERŞEMBE 04.01.2019 CUMA 

 Yeni yıl tatili Zaman kavramını gun, 

ay,yıllarımızı tekrar 

ediyoruz. 

Tatilimizde neler 

yaptığımız hakkında 

sohbet ediyoruz. 

Matematik çalışma 

kitabımızdan 

karıncalar konumuzu 

işliyoruz. 

Ponponlar ile renk 

birleşimini gözlemleyip 

sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

Matematik çalışma 

kitabımızdan 6 sayımızı, 

buzul oluşumunu ve 

penguenler konumuzu 

işliyoruz. 

Buz pateni günü ☺ 
 
Serbest sulu boya çalışması 

07.01.2019PAZARTESİ  08.01.2019 SALI 09.01.2019ÇARŞAMBA 10.01.2019PERŞEMBE 11.01.2019 CUMA 

Enerji tasarrufu haftası ile 

ilgili bilgiler verilir, 

ansiklopediler incelenir. 

Konuşan şapkalarımızı 

hazırlıyoruz. 

Renkli abajurlerimizi 

tasarlıyoruz. 

Sende tasarruf et adlı 

şarkımızı öğreniyoruz. 

Tasarruf ile ilgili 

animasyon izliyoruz. 

Çizgiler adlı çalışma 

kitabımızdan 

salyangozların hayatlarını 

inceliyoruz. 

Dahi çocuk 5 set 

çalışma kitabımızda 

‘’Giysi çeşitleri, 

Giysilerin yapıldığı 

malzemeler, Mevsime 

göre giysiler’’ adlı 

konularımızı işliyoruz. 

Kendi kıyafetini tasarla 

etkinliğini yapıyoruz. 

Dahi çocuk 5 set çalışma 

kitabımızda ‘’ Dikkat 

çalışması, Ters-Düz 

boyama, Resim 

tamamlama ‘’ adlı 

konularımızı işliyoruz. 

Buz pateni günü ☺ 

Scamper ( beyin fırtınası ) 

Bir dağın tepesine 

tırmanıyorsun neler gördüğünü 

anlat ? 

 

 

14.01.2019 PAZARTESİ 15.01.2019 SALI 16.01.2019ÇARŞAMBA 17.01.2019PERŞEMBE 18.01.2019 CUMA 

 Sağ-sol, toplama – çıkarma 

işlemleri işlenir. Sağ – sol 

pekiştirmek adına ‘’ sağım 

solum sobe ‘’ oyunu oynanır. 

Sevgi doluyuz adlı sanat 

etkinliğimiz yapılır. 

 Biberler biberler adlı 

şarkımız öğrenilir. 

Dahi çocuk 5 set çalışma 

kitabımızda 

‘’dikkatçalışması, mandala 

çalışması, giysiler ile ilgili 

semboller’’ adlı 

konularımız işlenir. 

Bizler birer küçük izci 

oluyoruz☺ 

 Bil bakalım ne ? ( tat 

deneyi 

Dikkat çalışma 

kitabımızda ( hayvan 

seçimi yaparak hikaye 

oluşturuyoruz, sanat 

etkinliği ile süslüyoruz.) 

Sınıf için de veya bahçe 

alanımızda ‘’ yakalarsan 

gıdıkla ‘’ oyunumuzu 

oynuyoruz. 

Köpük tabaklar ile aile 

resmi  oluşturuyoruz. 

Şiiit şiiit şarkılı 

oyunumuz oynanır. 

Buz pateni günü ☺ 

Saygılı olmak ile ilgili eğitici 

görsel video izliyoruz üzerinde 

soru – cevap şeklinde 

yönergeler veriyoruz. ( Değerler 

eğitimi ) 

 

  21.01.2019 PAZARTESİ 22.01.2019SALI 23.01.2019ÇARŞAMBA 24.01.2019PERŞEMBE 25.01.2019CUMA 

Dahi çocuk 5 set çalışma 

kitabımızda’’ sıralama, 

kesme-yapıştırma,sayı-nesne 

eşleştirme’’ konuları işlenir. 

Zaman kavramı hakkında 

tekrar yapılır konuşulur. 

Heykel yarışması yapılır. 

Şarkılarımızı 

tekrarlıyoruz. 

El baskımızı oluşturarak 

ortaya farklı sanat 

etkinlikleri çıkarıyoruz ☺ 

Öyküler ile oluştur adlı 

drama çalışması. 

 Hayvanların diğer 

yarılarını bulma oyunu 

oynuyoruz. 

yapıyoruz. 

 

Müzik eşliğinde dans 

edip jimlastik yapıyoruz 

☺ 

Örüntü çalışması ile 

renklerini, desen 

çalısmalarını işliyoruz. 

Buz pateni günü ☺ 

Oyun hamurundan çeşitli 

heykeller yapılıır. 

 

28.01.2019PAZARTESİ 29.01.2019 SALI 30.01.2019 ÇARŞAMBA 31.01.2019 PERŞEMBE  

Mutfak etkinliği yapıyoruzzz 

☺ süpriiiz 

Dahi çocuk 5 set kitabımızda 

ki ( alt-üst, derin – sığ, açık – 

koyu ) kavram konularımız 

işlenir. 

Desen çalışması yapılır 

sanat etkinliğine 

dönüştürülür. 

Duygularımız tekrarlanır. 

Kabaklar adlı sanat 

etkinliği yapılır 

Dahi çocuk 5 set 

kitabımızda ‘’ eksik olanı 

bulma, şekil kavramı 

ilişkisi resim 

tamamlama’’ adlı 

konularımız işlenir. 

Bilmece saatiiii ☺ 

Balon deneyi 

yapıyoruuuuzz☺ 

Şarkılarımızı 

tekrarlıyoruz. 

Okuduğumuz hıkayeye 

resim oluşturuyoruz 

sanat etkinliğine 

çeviriyoruz. 
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