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  01.05.2019  02.05.2019 03.05.2019 

  

 

Sinema saati yapıyoruz. 

Bir bilim kurgu filmi 

seçiyor ve onu izliyoruz. 

Filim nasıl çekilir 

araştırma yapıyoruz. 

 

Ahtapot sanat etkinliği 

yapıyoruz. ‘ Biz şen 

gemicileriz ‘ şarkısını ritim 

eşliğinde söylüyoruz. Daha 

önce hiç gemiye bindik mi 

konuşuyoruz. 

06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 

Trafik ve ilk yardım haftası 
ve trafik kurallarını 

öğreniyoruz. Trafik polisi 
sanat etkinliği yapıyoruz. 

 

Ayın hayvanı fener balığı 

hakkında bilgiler 

öğreniyorum. Kitap 

çalışmalarımızı yapıyoruz. 

Kalemlerimizi kendimiz 

açarak ince motor 

becerilerimizi destekliyoruz 

Evden boyama kitaplarımızı 

gönderiyoruz. Bahçede 

boyama saati yapıyoruz. 

Renkler şarkımızı 

söylüyoruz. 

 

Terlik sanat etkinliği 

yapıyoruz. Evden birkaç 

adet boncuk gönderiyoruz. 

Hikaye okuyorak sorulara 

cevap veriyoruz. 

 

Anneler günü hakkında 
konuşuyoruz. Annemize 

güzel bir hediye 
hazırlıyoruz. 

 

13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 
Engelliler haftası hakkında 

konuşuyoruz. Gözlerimiz bağlı 
resim yapmaya çalışıyor ve 

hakkında konuşuyoruz. 

 

Tavşan sanat etkinliği 

yapıyoruz. Tavşanlar en 

çok neler yemeyi sever 

konuşuyoruz. Tavşan gibi 

zıplayarak top taşıyoruz 

 

Tavus kuşu sanat etkinliği 
yapıyoruz. Kuşlar nasıl 
uçabilir? Araştırıyoruz. 

 

Renk eşleştirme grup 

oyunu oynuyoruz. Bahçede 

istop grup oyununu 

öğreniyor ve oynuyoruz. 

 

Atatürk'ü Anma ve 

Gençlik ve Spor Bayramı 

hakkında konuşuyoruz. 

 

20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 
Müzeler haftası hakkında 

konuşuyoruz. Müze nedir? 
Araştırıyoruz. Müze korumacısı 

oyununu oynuyoruz. 

 

Sabah kahvaltı hazırlanmasında 
yardımcı oluyoruz. Günlük 

olarak yapılan aktivitelerden 
bahsediyoruz. Bahçede serbest 

zaman etkinlikleri yapıyoruz. 

 

Birkaç adet gazete kağıdı 
gönderiyoruz. Onları 

istediğimiz şekilde keserek 
bir sanat etkinliğine 

dönüştürüyoruz. 

Çilekli yoğurt yapıyoruz. Birkaç 
adet çilek gönderiyoruz. 
Çifçilerin bir gün içinde 
yaptıklarını inceliyor ve 
hakında konuşuyoruz. 

 

Kukla saati yapıyoruz. ‘ ipli 
kukla ‘ şarkısını söylüyoruz. O 

ses grup oyunu oynuyoruz. 

 

27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 

Tilki sanat etkinliği 

yapıyoruz. Sinema saati 

yapıyoruz. Neden 

sinemada sessiz olmak 

gerekir beyin fırtınası 

yapıyoruz.. 

 

Su taşıma oyunu oynuyoruz. 
Denizlerimizi nasıl koruruz 
araştırıyoruz. Kirli ve temiz 
kavramını deney yaparak 

pekiştiriyoruz. 
 

 

Pipetle hedefe top 

üflüyoruz. Nefes 

egzersizleri yapıyoruz. 

Birkaç adet renkli pipet 

gönderiyoruz. 

 

Ayın mesleği mimar 

hakkında konuşuyoruz. Ev 

yapılırken hangi 

malzemeler kullanılabilir 

konuşuyoruz. Kendi evimizi 

yapıyoruz. 

 

80’ler 90’lar partisi 
yapıyoruz. Buna uygun 

giyinerek okula geliyoruz. 
çok eğlenceli bir gün 

geçiriyoruz.  

 

Not: Planları düzenli ve zamanında takip etmeniz ,çocuklarımızın eğitim ve plan aksamaları 

yaşamaması açısından önem taşımaktadır. Teşekkür ederiz. 

SINIF ÖĞRETMENİ : Cansu DEMİRTEKİN 


