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 Minik dahiler kitabımızdan 
labirent çalışması yapıyoruz. 

Portfolyo çalışıyoruz. 

 

04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 

Yeşilay haftasını kutluyoruz.  
Sağlığımız için sorumluluklarımızı 
öğrenerek Yeşilay sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 

 
 

Ayın ülkesi güzel ülkemiz Türkiye ile 
ilgili sohbet ederek gördüğümüz 
şehirler üzerine sohbet ediyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan ülkemizin 
sembolleri çalışmasını yapıyoruz. 

 
Denizkızı 
masalını 

dinliyoruz. 
“Denizkızı” 

sanat etkinliği 
yapıyoruz. 

Kitap-çocuk 
mandala boyaması yapıyoruz. 

Masada sayı-bom grup oyunu 
oynuyoruz.  

Minik dahiler kitabımızdan 
dikkat-şapka çalışması yapıyoruz. 

“Komik canavar şapkalar” 
tasarlayarak eğleniyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutluyoruz. 

“Çiçek” sanat etkinliği 

hazırlıyoruz. 

11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 

Deniz hayvanları ile okyanus 
oluşturarak toplama-çıkarma 

oyunu oynuyoruz. 
Deniz feneri nedir öğrenerek 
“Deniz Feneri” sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 
Renkli çiçekler 
hazırlayarak 

suda 
yüzdürüyoruz. 
Su kuvvetiyle 

açılan çiçekleri 
gözlemliyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan üçlü 
örüntü çalışması yapıyoruz. 
Kulaktan kulağa fısılda grup 

oyunu oynuyoruz. 

Gökkuşağı şarkısını öğreniyoruz. 
Gökkuşağı hazinesinde ne 

bulmak isterdin? Konulu beyin 
fırtınası yapıyoruz. 

Hazine sanat etkinliği 
hazırlıyoruz. 

Duygu ifade seslerini 
canlandırarak ifade tahmini grup 

oyunu oynuyoruz. 
Bilmece-bulmaca zamanı ile 

eğleniyoruz. 
Yusufçuk sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

Toplarla renkli bardakları 
kaldırma yarışması yapıyoruz. 

Fotoğrafçılık mesleğini 
öğrenerek Küçük Fotoğraf 
Makineleri” sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 

              



18.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 

İlkbahar şarkısı eşliğinde dans 
ediyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
ilkbahar çalışmasını yapıyoruz. 

“Gelincik tablosu” sanat 
etkinliği hazırlıyoruz. 

“Üç elma” şarkısını öğrenerek 
orff aletleri ile sınıf müziğimizi 

yapıyoruz. 
Elma baskısı ile 

“Elma dolu 
kavanozlar” 

sanat etkinliği 
hazırlıyoruz. 

Evden gelirken bir adet elma 
getiriyoruz. 

 
Yaşlılar haftası ve 

yaşlılarımızın 
hayatımızdaki yeri 

ile ilgili 
arkadaşlarımızla 
sohbet ediyoruz. 

Yaşlı büyüklerimiz 
için sürpriz sanat 

etkinlikleri hazırlıyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan aynı-
farklı-benzer kavram çalışması 

yapıyoruz. 
Büyük Legolar ile renk örüntü 

oyunu oynuyoruz. 

Dünya su günü hakkında sohbet 
ederek suyun dünyamız için 

önemini öğreniyoruz. 
“Mutlu su damlaları” sanat 

etkinliği yapıyoruz. 
“Damlasını 

bulamayan çiçek” 
masalını 

dinliyoruz. 

25.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 29.03.2019 
Orman haftası nedir? 

Ormanlar olmazsa ne olur? 
Konulu beyin fırtınası 

yapıyoruz. 
“Ağaç” sanat etkinliği 

hazırlıyoruz. 
“Tohumlar Fidana” şarkısını 

öğreniyoruz. 

 
Değerler eğitimi konusu 

özgüven içerikli “Küçük Serçe” 
hikâyesini 
okuyoruz. 
Katlama 

tekniği ile kuş 
sanat etkinliği 

yapıyoruz. 
Matematik çalışması ile 9-10 

sayılarını yazıyoruz. 

 
Dünya tiyatrolar gününü 

kutluyoruz. 
Kukla saati yapıyoruz. 

Sayı avı grup oyunu oynuyoruz. 

 
Kabak 

çekirdeği 
eğlencesi 

yapıyoruz ☺ 
 
Yediğimiz kabak çekirdeklerini 
renkli boyayarak buğday sanat 

etkinliği hazırlıyoruz. 
Evden gelirken kabak çekirdeği 

getiriyoruz. 

Sıralı adımlar grup oyunu 
oynuyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
sıralama sayılarını öğrenerek 

çalışmamızı yapıyoruz. 
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