
              

      YILDIZLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ 

 01.01.2019 02.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 

 

 

MUTLU YILLAR  

Minik dahiler kitabımızdan yeni 
yıl çalışmasını yapıyoruz. 
“Kardanadam” şarkısını 

öğreniyoruz. 
“Kardanadam” sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 
Pandaların 
yaşamlarını 

öğreniyoruz. 
“Panda Pandi” 
adlı hikâyeyi 

okuyoruz. 
 

“Panda” sanat etkinliği 
yapıyoruz. 

Matematik 
kitabımızdan 

sayarak tamamlama 
çalışması yapıyoruz. 
Doğru rakamı silme 

grup oyunu oynuyoruz.  
Makas tutma çalışması yaparak 

“ahtapot kolları” kesiyoruz. 
Okula gelirken turuncu kıyafetler 

giyiyoruz. 

07.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 11.01.2019 

Kış giyecekleri ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan kış 
çalışması yapıyoruz. 

“Eskimo nedir?” öğrenerek, 
sanat etkinliği hazırlıyoruz.

 

Enerji 
tasarrufunun 

önemini 
öğreniyoruz. 

Karanlık-
aydınlık kitap 

çalışması 
yapıyoruz. 

Kendi abajurlarımızı süslüyoruz. 

İfade taklidi adlı grup oyunu 
oynuyoruz. 

Matematik 
kitabımızdan 

timsah sayıları 
çalışması 

yapıyoruz. 
“Timsah” 

sanat etkinliği 
hazırlıyoruz.(Okula gelirken 3 
adet kâğıt rulo getiriyoruz.) 

Gazete ve 
gazetecilik 
mesleğini 
öğrenerek 
“Gazeteciler 
Haftası” ile 
ilgili sohbet ediyoruz. 

Gazete ile hayvan figürleri 
oluşturuyoruz. 

(Okula gelirken 1 adet gazete 
getiriyoruz.) 

Yılan mandala boyuyoruz. 
Zikzak çizgi çalışması yapıyoruz. 

Portfolyo çalışması yapıyoruz. 
Pembe renk günümüz için 

pembe kıyafetler giyiyoruz. 

14.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 

Matematik kitabımızdan simetri 
çalışması yapıyoruz. 

Hayvan figürlerini çizmeyi deneyerek 
tamamlıyoruz. 

Hikâye saati yapıyoruz.

 

Eşses kavramını öğrenerek kitap 
çalışması yapıyoruz. 

Kesme yapıştırma yöntemi ile 
“At” sanat etkinliği 

oluşturuyoruz. 
 

 

 
Portfolyo çalışması yapıyoruz. 

Poşetle top yakalama yarışması 
düzenliyoruz. 

Minik dahiler kitabımız ile 
sırlamayı öğreniyoruz. 

“Yapraktaki Tırtıl” sanat etkinliği 
yapıyoruz. 

“Aç Tırtıl” 
adlı hikâyeyi 

okuyarak 
drama 

yapıyoruz. 

Geometrik şekilleri keserek ve 
birleştirerek istediğimiz hayvan 

figürlerini oluşturuyoruz. 
Maymun 

sanat 
etkinliği 

yapıyoruz. 
Turuncu renk 
günümüz için 

1 adet 
turuncu 

“obje” getiriyoruz. 



21.01.2019 22.01.2019 23.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 

Portfolyo çalışması 
hazırlıyoruz. 

Yanardağ deneyi yaparak 
gözlemliyoruz.

 

Matematik itabımızdan 
karşılaştırma çalışması 

yapıyoruz. 
Müzikli masal saati ile 

eğleniyoruz. 

Mini survivor yarışması 
düzenliyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
sembol-simge çalışması 

yapıyoruz. 

 

Kış meyveleri boyuyoruz.  
 

Portakal suyu 
mutfak 
etkinliği 

yapıyoruz. 
 

Meyve günümüz için 3-4 adet 
portakal getiriyoruz. 

Kuş türleri ile ilgili sohbet ederek 
öğreniyoruz. 

Flamingo 
sanat etkinliği 

yapıyoruz. 
 

Pembe renk 
günümüz için 
1 adet pembe “obje” getiriyoruz. 

28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019  
 

Veteriner 
mesleğini 

öğreniyoruz. 
Matematik 
kitabımız ile 

hayvan-
yiyecek eşleştirme çalışması 

yapıyoruz. 

“Hava balonu ile nereye gitmek 
isterdin?” konulu beyin fırtınası 

yapıyoruz. 
Renkli düğmeler ile hava balonu 

süslüyoruz. 
Evden gelirken renkli düğmeler 

getiriyoruz. 

Porfolyo çalışması yapıyoruz. 
Sulu boya yaparak “Pamuk 
Cupcake’ler” hazırlıyoruz.

  

Matematik kitabımızdan 10’ar 
ritmik sayma çalışmasını 

öğreniyoruz. 
“Gemi” sanat etkinliği 

yapıyoruz. 
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