ELMA ŞEKERLERİ SINIFI
PINAR ÖĞRETMEN & SELEN ÖĞRETMEN
01.01.2020
YENİ YIL TATİLİ

06.01.2020

07.01.2020

08.01.2020

‘’ Haydi sayalım’’
şarkımızı öğreniyoruz.
‘’ 1 ‘’ rakamını
öğreniyoruz, boyuyoruz,
süslüyoruz.

‘’ 1’’ rakamını
tekrarlıyoruz.
Dikenli kaktüs
etkinliğimizi yapıyoruz.

Temizlik kuralları hakkında
konuşuyoruz.
El ve yüz yıkama yapıyoruz. (
Yaparak, yaşayarak
öğreniyoruz. )
Temizlik konu içerikli hikayeler
okuyoruz.

13.01.2020

14.01.2020

15.01.2020

02.01.2020
‘’ Yerini bul ‘’ oyunu oynuyoruz.
Renkli çemberler ile serbest dans
ediyoruz.
Kavramlar kitaplarımı inceliyoruz.

09.01.2020
Meyveli yoğurt yapıyoruuuz.
Afiyetle yiyoruuuz☺
Oyuncak meyvelerimizle bütünyarım parça oyunu oynuyoruz.

16.01.2020

03.01.2020
Renk günümüz☺
Sarı rengini öğreniyoruz.
Sarı renk giyinerek geliyoruz. Sarı
renk objelerini inceliyoruz.

10.01.2020
Çeşitli hayvan boyamaları
yapıyoruz.
‘’Çiflikteki hayvanlar’’ söylüyoruz.
Sınıf içindeki hayvanlar ile hayvan
seslerini tanıyoruz, tekrar
ediyoruz.

17.01.2020

Kinetik kum ile
dokunma duyumuzu
geliştiriyor ve kalıplar
ile şekiller
oluşturuyoruz.

20.01.2020
Mandalina kabuğundan
zürafa etkinliği
yapıyoruuuzzz ☺
Meyveler adlı şarkımızı
söylüyoruz.

Aslancık şarkımızı
öğreniyoruz.
Rulolardan dürbün
yapıyoruzzzzz ☺

Dondurma külahlarıyla renk
aktarma çalışması yapıyoruz.
Renkli Legolarımızla oynuyoruz.

Kilitli poşetler kullanarak çeşitli
materyaller ile duyusal gelişim
aktivitesi yapıyoruz. ( Montessori
)

Kaplumbağamızın kabuğunu
renklendiriyoruz ☺
‘’ Sende söyle ‘’ parmak
oyunumuzu oynuyoruz.

21.01.2020

22.01.2020

23.01.2020

24.01.2020

Mandalina reçeli
yapıyoruuuz☺ (Mutfak
etkinliği )

Annelerimize süpriz makarnadan
renkli kolyeler tasarlıyoruz☺
‘’ Bil bakalım ‘’ soru – cevap
zamanı ☺

Hava fişek adlı boyamalı sanat
etkinliği yapıyoruz☺
Renkli bloklarımız ile serbest
oyun oynuyoruz

Fotoğraflı sürpriz kış temalı
etkinliğimiiiiiz ☺
Kış mevsimi hakkında sohbet
ediyoruz.
‘’ Kış geldi ‘’ adlı hikayemizi
okuyoruz.

.

27.01.2020
Sevimli tavşanımıza
havuç yediriyoruz.
Tavşan bana baksana
şarkısını söylüyoruz.
Tavşan yüz boyaması
yapıyoruz dans edip,
eğleniyoruz☺

28.01.2020
Köpük bardaklarımızı
pipet yardımı ile
üfleyerek devirmeye
çalışıyoruuuuz ☺ ( Nefes
Egzersizi )
‘’ Ah nerede vah nerede ‘’
oyununu oynuyoruz.

29.01.2020
*Meyveler ile parça bütün
ilişkisini öğreniyoruz.
*Koş, koş, sende koş ‘’ adlı
şarkımızı söylüyoruz hem de
oyunumuzu oynuyoruz.

30.01.2020

31.01.2020

Hikaye günümüz ☺
Kitaplarımızı inceliyoruz.
‘Küçük köpek bobi’ hikayemizi
okuyoruz.

‘’ Elim içerde, elim dışarda ‘’
oyununu oynuyoruz☺
Ayakkabı giymeyi öğreniyoruz,
yarışma yapıyoruz ☺

