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   Çocuklara Kızılay 

haftasından bahsedilir. 

Çocuklarla Kızılay ın ne 

işe yaradığı kimlere 

yardım ettiği konusunda 

konuşulur. 

Dahi çocuk (3) kitap 

setimizden ‘’ ne olsam ‘’ 

adlı konumuz işlenir. 

Kızılay haftamız ile ilgili ‘’ 

Kızılay ’’ adlı etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

Dahi Çocuk (3) kitap setimizden 

‘’ meslekler, benzer – farklı, 4 

rakamı, mavi renk ‘’ 

konularımızı işliyoruz. 

Kızılay bizimle adlı şarkımız 

öğrenilir. 

 

05.11.2018PAZARTESİ 06.11.2018 SALI 07.11.2018ÇARŞAMBA 08.11.2018PERŞEMBE 09.11.2018 CUMA 

Enerji veren besinler neler 

acaba? Enerji veren 

besinleri araştırıyoruz.  

* Bu sabah kahvaltıda ne 

yedim? Yediğim 

yiyeceklerin içinden, hangi 

gıdaların bana enerji 

verdiğini, aşırı yemenin, 

her yiyeceği yememenin 

nelere neden olabileceğini 

de tartışalım. 

Enerji kaynaklarımız 

nelerdir? Elektrik enerjisi 

nasıl oluşuyor?. Enerjiyi 

tutumlu nasıl 

kullanabiliriz?  

Mandala çalışması yapıyoruz. 

Sevimli maskeler hazırlayıp 

drama çalışması yapıyoruz. 
  

Tasarruf edelim şarkımızı 

tekrarlıyoruz. 

Dahi çocuk çizgi çalışması 

kitabımızdan ‘’ bulutlar , 

balıkların hava 

kabarcıkları, zıplayan 

kurbağalar ‘’ adlı 

konularımız işlenir. 

 Okulumuzu geziyoruz açık 

kalan lambaları, muslukları 

kontrol ediyoruz ☺ 

‘’ T ‘’ sesi ile başlayan 

kelimelere örnekler 

veriyoruz. 

 

Dahi çocuk (3) kitap 

setinden ‘’ eğitimle ilgili 

çalışanlar , sağlıkla ilgili 

meslek dalları, 

dikdörtgen, 5 rakamı ‘’ 

adlı konularımızı 

işliyoruz. 

Renkli makarnalar adlı 

sanat etkinliği 

yapıyoruz.  

Hayvanat bahçesi adlı 

sanat etkinliğimizi 

yapıyoruz.  

Dahi çocuk portfolyo 

kitap çalışmamızda ‘’ 

sepetteki meyveler ‘’ adlı 

etkinliğimizi yapıyoruz. 

 Eller, ayaklar hoop ritim 

çalışmamızı yapıyoruz ☺ 

Tasarruf edelim şiirimizi 

tekrarlıyouz. 

Atatürk kim olduğunu 

hatırlıyoruz.Atatürk’ün hayatını 

inceliyoruz.. Atatürk’ün kişisel 

özelliklerini ifade ediyoruz. 

Atatürk’ün yaptığı yenilikleri 

tekrarlıyoruz.. Atatürk’ün 

ailesini isimlendiriyoruz, 

resimlerinden tanıyoruz. 

Slaytımızı izliyoruz. 

Atam adlı sanat etkinliğini 

yapıyoruz. 

İzindeyiz adlı şarkımızı 

söylüyoruz. 

12.11.2018 PAZARTESİ 13.11.2018 SALI 14.11.2018ÇARŞAMBA 15.11.2018PERŞEMBE 16.11.2018 CUMA 

Sonbahar hakkında neler 

bildiğimizi ifade ederek akıl 

haritası oluşturuyoruz. 

Sonbaharda doğamızda olan 

değişikliklerin neler olduğunu 

gözlemliyoruz. Ağaçları ve 

hayvanları inceliyoruz. 

Ağacın yapraklarını 

dökmesini izliyor, kabuğuna 

dokunuyoruz. Üzerinde 

yaşayan canlıları 

gözlemliyoruz. Dökülen 

yaprakları inceliyoruz. 

Minik dahiler dikkat 

kitabımızda ‘’tablo içinde 

daire bulma – resmi 

tamamlama –gölge bulma ‘’ 

çalışmalarını yapıyoruz. 

Dünya çocuk kitapları 

hakkında sohbet edilir. 

Farklı yazarların kıtaplarnı 

derleyip sınıfımızda 

okunur. 

Okuyan çiçekler adlı sanat 

etkinliğimiz hazırlanır. 

Uçan balon deneyimizi 

yapıyoruz. 

Dahi çocuk (3) kitap 

setinden ‘’ bilmeceler – 

kolay- zor – eşlestirme – 

mesleklere ait nesneler 

‘’ adlı konularımız 

işlenir. 

Yerçekimi adlı 

çalışmamız yapılır. 

Öğrencilerimizin seçtiği 

şarkılar ile dans zamanı 

yapılır enerjiler atılır ☺  

Dahi çocuk çizgi kitap 

setimizden ‘’ sevimli 

yunuslar , ok işaretleri 

takibi , arılar ve 

çiçekler’’ adlı 

konularımızı işliyoruz. 

‘’A’’ sesimizi çalışıyoruz. 

‘’ A ‘’ harfi ile başlayan 

kelimlere örnekler 

veriyoruz. 

 

Renkli şekiller zeka küpleri 

sanat etkinliği yapıyoruz.  

Dahi çocuk çizgi çalışma 

kitabımızda ‘’ kedilerimizi 

toplarımıza ulaştırma, 

salyongazlar, nokta birleştirme’’ 

konularımızı işliyoruz. 

‘’İ’’ sesimizi çalışıyoruz. 

Kelimler ile örnekler veriyoruz. 

‘’ Beni tanıman ‘’ adlı 

oyunumuzu oynuyoruz. 

19.11.2018 PAZARTESİ 20.11.2018 SALI 21.11.2018ÇARŞAMBA 22.11.2018PERŞEMBE 23.11.2017 CUMA 

Dahi çocuk (3 ) kitap 

setimizden ‘’ mesleklere ait 

nesneler, örüntü ,gruplama ‘’ 

adlı konularımızı işliyoruz.  

Bir bilmecem var 

çocuklarrrrr ☺ Çeşitli 

bilmeceler soruyoruz. 

Değerler eğitimi olarak ‘’ 

Sevgi ‘’ konumuzu ele 

alıyoruz.’’ Sevgi dolu 

çocuklar ‘’ adlı etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

Çocuk hakları ile iligi 

sohbet ediliyoruz, bilgiler 

veriyoruz,  slaytımızı 

izliyoruz. 

Özgür martı sanat 

etkinliğimizi yapıyoruz. 

Çocukların hakkı adlı 

şarkımızı söylüyoruz. 

Minik dahiler (3 ) kitap 

çalışmamızda sanat 

dallarımızı 

tekrarlıyoruz. ( Ressam 

– Balerin – Heykeltraş – 

Müzisyen – Tiyatro – 

Pandomim sanatçı – 

Şarkıcı – Kuklacı – 

Oyuncu )  

Tahmin etme 

oyunumuzu 

oynuyoruz.inlik 

yapıyoruz ☺ Sınıf içi 

belirlediğimiz bir 

etkinliği ortak 

yapıyoruz ☺ 

 

Ağız ve Diş hekiminleri 

hf. İle ilgili sohbet edilir, 

bilgiler verilir, kitaplar 

incelenir, slaytlar izlenir. 

Sağlıklı gülüşler adlı 

sanat etkinliğimiz yapılır. 

Dişlerim incileri adlı 

şarkımız söylenir. 

 

Minik dahiler dikkat 

çalışmamızda ‘’ yer bulma – 

şekiller bul –eksikleri 

tamamlama adlı kitap 

çalışmamız yapılır. 

Benim gözümde öğretmenim 

adlı sanat etkinliği yapılır. 

Anlat bana öğretmenim adlı 

şarkımız tekrarlanır. 

İlk – başöğretmenimiz Atatürk 

hakkında sohbet 3edilir. 

26.11.2018 PAZARTESİ 27.11.2018 SALI 28.11.2018ÇARŞAMBA 29.11.2018PERŞEMBE 30.11.2018 CUMA 

Diş sağlığı konumuz 

tekrarlanır. 

Şarkılarımız tekrarlarlanır. 

Dahi çocuk (3) çalışma kitap 

setimizde ‘’ mesleklere ait 

giysiler,spor dalları, 1-10 

sayısı eşleştirme, tatlı-tuzlu, 

tuzlu-ekşi, sesli-sessiz ‘’ 

konularımız işlenir. 

Minik dahiler çizgi 

çalışmamızda ‘’ koyun 

çitlerini tamamlama, 

kedimizi tamamlama ‘’ 

çizğilerimizi tamamlıyoruz. 

‘’L’’ sesimizi öğreniyoruz. 

‘’L’’ sesimize örnek 

kelimeler verilir. 

Dahi çocuk portfolyo 

çalışma kitabımızda 

kendi kendimizi 

değerlendir çalışması 

yapıyoruz. 

Lezzetli pizza sanat 

etkinliği hazırlıyoruz. 

Anaokulunda neler 

yapıyoruz ? sorusu ile 

düşüncelerimizi 

paylaşıyoruz. 

Dahi çocuk portfolyo 

çalışma kitabımızda  

gazete ve dergilerden 

farklı kişilere ait baş, 

ayak,ellerve vücut 

resimler ile vucüt 

oluşturma çalışması 

yapıyoruz. 

Farklı boya malzemeleri 

kullanarak özgün ürün 

tasarlama yapıyoruz. 

Gems beyin fırtınası yapıyoruz.. 

Sen bir tiyatrocu olsaydın 

oyununun ismi ne olurdu ? 

Seçtigimiz bir hikaye okunup 

kuklalar i 

İle canlandırma yapıyoruz☺ 

Parmak kaslarımız ile ritim 

tutuyoruz şarkı eşliğinde dans 

ediyoruz☺ 

 

 

  

 

 


