
                     KARINCALAR SINIFI ŞUBAT AYI BÜLTENİ 

 

         01.03.2019  
Ayın meyvesi : Hindistan 
cevizi 
 
Ayın Hayvanı : Uğur 
böceği 
 
Ayın Ülkesi: Japonya  

 
 
 
 

  
 

Yeşilay haftası 
hakkında konuşuyoruz. 
Yeşilay sanat etkinliği 

yapıyoruz. Zincir oyunu 
oynuyoruz. 

   04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 

Self- Portrat çalışması 

yapıyoruz. Farklı yüz 

ifadeleri ile hikayeler 

anlatıyoruz.Acaba 

gözlerim kapalıyken 

arkadaşlarımı hangi 

duyu organlarımla 

tanırım ? 

deneyimliyoruz. 

Organlarımız hakkında 

konuşuyoruz. Kalp 

nasıl görünür hayal 

ediyor ve 

resimliyoruz. 

 

Yüzen yumurta      

deneyi yapıyoruz. 

Öğrendiklerimizi 

resimliyor ve üzerine 

konuşuyoruz. 

 

Yumurtadan çıkan 

civciv sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 

 

 

Bir adet portakal ve 

kurabiye kalıbı 

gönderiyoruz. Portakal 

kabuklarını kurabiye 

kalıplarımız 

yardımlarıyla harika 

bir oda süsüne 

dönüştürüyoruz. 

Kadınlar günü hakkında 
konuşuyoruz. Annemiz 

için bir hediye 
hazırlıyoruz. 

Kahve rengi bir hayvan 
araştırıyoruz. 

11.03.2019 12.03.2019  13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 
Papatya sanat etkinliği 
yapıyoruz. Mevsımler 

hakkında konuşuyoruz. 
Mevsimler şarkısını 

söylüyoruz. 

İstiklal marşı 

hakkında 

konuşuyoruz. İstiklal 

marşımızı söylüyoruz. 

Bayrak sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

. 
Ayın hayvanı uğur böceği 
hakkında konuşuyoruz. 

Uğur böceği sanat 
etkinliği yapıyoruz.  

 

Bilim ve teknoloji günü 

hakkında konuşuyoruz. 

Eski ve şimdiye ait 

teknoloji gelişimlerini 

konuşuyoruz. 

Şeker gibi bir deney 

yapıyoruz ☺  

bej rengini 

tanıyoruz.. 

Renkler olmasaydı 

dünyamız nasıl 

olurdu? 

  

18.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 

 
Şehitler günü hakkında 

konuşuyoruz. Şehitlerimizi 
anma adına öğrendiğimiz 
istiklal marşıını okuyoruz 

Kamera sanat etkinliği 
yapıyoruz. Minik kare 
ve ya dikdörtgen bir 
kutu gönderiyoruz. 

Ayın ülkesi Japonya’yı 
araştırıyoruz. Yemek , 

kıyafet , günlük 
aktiviteleri vs. bir bilgi 
öğrenip paylaşıyoruz. 

Orman haftası hakkında 
konuşuyoruz. ‘ Minik 
Ağaç ‘ adlı dramayı 

yapıyoruz.   

Balık sanat etkinliği 
yapıyoruz. Balıklar 

hakkında ilginç türler ve 
bilgiler öğreniyoruz 

25.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 29.03.2019 

Panda sanat etkinliği 

yapıyoruz. Pandalar 

hakkında bilgiler 

öğreniyoruz. 

İcat nedir konuşuyoruz? 
Bir icatta bulunsaydık bu 
ne olurdu konuşuyoruz. 

Evde bulunan artık 
mataryelleri bir icat 
oluşturmak üzere 

okulumuza getiriyoruz. 

Ayın mesleği eczası 
hakkında bilgiler 

öğreniyoruz. Evde 
bulunan boş ilaç 

kutularını dramamız 
da kullanmak üzere 
okula gönderiyoruz. 

Farklı meyveleri 

tanıyoruz. Hindistan 

cevizini tanıyoruz. 

Nerede nasıl yetişir 

öğreniyoruz. 

Abajur nedir ? 
hayal ediyor 

tahmınlerımızı 
resimliyoruz. Sanat 

etkinliği ile 
pekiştitriyoruz. 

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

yaşamaması açısından önem taşımaktadır. Teşekkür ederiz. 

SINIF ÖĞRETMENİ : Cansu Demirtekin 


