
     ELMA ŞEKERLERİ SINIFI    
04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 

Dahi çocuk 6 kitap 

çalışma setimizdeki 

sanat dalları konumuzu 

işliyoruz. ( işitsel, 

dramatik, görsel ) 

Yeşilay haftası ile 

ilgili sohbet ediyor, 

bilgiler veriyor 

animasyon izliyoruz. 

Portfolyo kitap 

çalışma setimizden 

seçtiğimiz 

hayvanlar ile 

hikaye oluşturma 

ve resimler 

çalışması 

yapıyoruz. Yeşilay 

sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

Matematik kitap 

çalışma setimizden 

karışık rakamları 

doğrulama 

çalışması 

yapıyoruz. 

Sayılarım adlı şarkı 

ile konu 

pekiştiriyoruz. 

Dikkat çalışma 

kitabımızda gölge 

bulma çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Bahçede en 

sevdiğimiz oyunu 

oynuyoruz. 

( Yağ satarım bal 

satarım ) 

Havanın gücü adlı 

deneyimizi 

gerçekleştiriyoruz. 

Buz pateni günü 😊 

Mandala boyama 

çalışması 

yapıyoruz. 

11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 

Bilim ve teknoloji 

haftası adına ilginç bir 

deney yapıyoruz 😊 

Bilimin ve teknolojinin 

önemini ve kullanımını 

konusunda bilgiler 

veriyoruz. 

Gece ve gündüz 

oluşumu hakkında 

konuşuyoruz. 

Dahi çocuk 6 kitap 

çalışma setimizden 

eşleştirme 

çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Örme tekniği ile 

köpük tabaklardan 

etkinlik yapıyoruz. 

 

Ara renklerin 

oluşumu hakkında 

konuşuyoruz. 

Dahi çocuk 6 kitap 

çalışma setimizden 

özgün çalışma 

olarak 

arkadaşlarımıza bir 

şarkı 

oluşturuyoruz. 

Portfolyo kitap 

setimizden katı, 

sıvı, gaz 

nesnelerimizi 

tekrarlıyoruz. 

Günlük yaşam 

becerileri saatimiz 

😊 
Bahçeyi 

süpürüyoruuuz😊 

 

Buz pateni günü 😊 

Ayaklarımızın gücü 

adlı oyunumuzu 

oynuyoruz. 

18.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 

Yaşlılar haftası ile 

ilgili sohbet ediyoruz. 

Yaşlılara davranış, 

saygı hakkında sohbet 

ediyoruz. 

Anneanne, 

babaanne/dedelerimize 

minik bir sürpriz 

hazırlıyoruz. 

Kızıl dereliyiz adlı 

sanat etkinliğimizi 

yapıyoruz. Kızıl 

dereli ile ilgili 

şarkılar dinliyoruz. 

Hayatlarını 

öğreniyoruz. 

Matematik kitap 

setimizden Fillerin 

doğal ortamlarını 

konuşuyoruz. Fil 

etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

10 rakamını 

tekrarlıyoruz. 

Orman haftası ile 

ilgili sohbet ediyor, 

bilgiler veriyor, 

animasyon izliyoruz. 

Belki ormana 

gideriiiiz ne 

dersiniz ?:) 

Yeşeren ağaçlar 

etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

Buz pateni günüü 

😊 

Günlük yaşam 

beceleriler saati 
😊 

Kahvaltıyı 

hazırlıyoruz😊 

25.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 29.03.2019 

Kütüphaneler haftası 

ile ilgili sohbet ediyor, 

bilgiler veriyor, kitap 

incelemesi yapıyoruz. 

Okul içinde kütüphane 

oluşturuyoruz😊 

Kütüphaneler 

haftası ile ilgili 

sevgi ağaçlarımızı 

yapıyoruz😊 

Ormanları koru ve 

kitapları sev adlı 

şarkıları 

öğreniyoruz. 

Dünya tiyatrolar 

günü ile ilgili 

sohbet ediyor, 

bilgiler veriyor, 

kısa tiyatro 

anımasyonları 

izliyoruz. 

Kırmızı perde adlı 

sanat etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

Mutfak etkinliğimiz 

manti 

yapıyoruuuuzz😊 

Bilim ve teknoloji, 

yaşlılar haftası, 

orman haftası, 

kütüphaneler 

haftası, tiyatrolar 

günü ile ilgili konu 

tekrarı yapıyoruz. 

 

 

 

Buz pateni 

günüüü😊 

Bahçede dön dön 

dönme dolap adlı 

oyunumuzu 

oynuyoruz. 

     

 


