
             

                                    ŞİRİNLER  SINIFI MAYIS AYI BÜLTENİ  
                        01.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 

 
 
 
 

 *Emek ve Dayanışma 
gününüz kutlu olsun. 
*İYİ TATİLLER  

 

.geometrik şekillerimizi 

tanıyoruz 
.sınıfımızda ki dikdörtgen 

eşyaları bulma oyunu 
oynuyoruz 

 
 

.yaz mevsimi ile ilgili sohbet 
ediyoruz 

.soğuk sıcak oyunumuzu 
oynuyoruz 

.Dondurma bireysel sanat 
etkinliğimizi yapıyoruz

 

             06.05.2019               07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 

.” Gökyüzün de neler var bilin 
bakalım “şarkısını öğreniyoruz 
. Gece ve gündüz farklılıklarını 

pekiştiriyoruz 
. Sevimli yıldızlarımızı 

oluşturuyoruz 

 

. Özgüvenimizi artırmak için 
soru cevap metotlarını 
kullanıyoruz (değerler eğitimi) 
. Karınca ailesi hikayemizi 
okuyoruz ve canlandırma 
çalışmamızı yapıyoruz 

 

.Evlerimizden getirdiğimiz sarı 
nesnelerimizi inceliyoruz. 

.getirdiğimiz limonlarımız ile 
limonata mutfak etkinliğimizi 

yapıyoruz 

 

. Deniz taşıtları hakkında 
sohbet ediyoruz 

. Oluşturduğumuz 
gemilerimizi bahçe saatimizde 

yüzdürüyoruz 

 

*Anneler gününü kutluyoruz. 
*Annemize sürpriz hediyeler 
hazırlıyoruz. 

 

13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 

.Desen örüntü sıralama 
çalışmamızı yapıyoruz 

Oluşturduğumuz şekilleri 
inceliyoruz 

 

 

. Farklı dokularla sayıları 
pekiştirelim oyunumuzu 
oynuyoruz 
.7.rakamını öğreniyoruz 
 

 

. Mesleklerin giydiği 
kıyafetleri tanıyoruz 

. Öğrendiğimiz konu ile 
ilgili eşleştirme 

çalışmamızı tamamlıyoruz 

 

. Hayvanlar ve insanlar 
arasındaki iş birliği önemi 
hakkında sohbet ediyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI 
KUTLUYORUZ. 
*Atatürk resim çercevesini 
süslüyoruz.

 
 



20.05.2019           21.05.2019 21.05.2019              22.05.2019 23.05.2019 

. Temiz kirli kavramını 
pekiştiriyoruz. 

Koku deneyimimizi 
yapıyoruz

 

. Arkadaşlık, dostluk ile ilgili 
sohbetimizi 

gerçekleştiriyoruz. 
Paylaşmanın önemini 

öğreniyoruz 

 

.ilk yardım hakkında 
sohbetimizi gerçekleştiriyoruz 

.acil durumlarda neler 
yapmalıyız adlı drama 
çalışmamızı yapıyoruz 

 

. Aile bireylerimizi 
tanıtıyoruz. 

. Annem, babam, kardeşim 
adlı şarkımızı öğreniyoruz 

 

.Geniş dar kavramını 
öğreniyoruz. 

Filler uçabilir mi adlı beyin 
fırtınamızı 

gerçekleştiriyoruz . 
Uçmak isteyen fil dramamızı 

gerçekleştiriyoruz.  

27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 30.03.2019 31.05.2019 

. Yaz meyvelerini 
öğreniyoruz. 

Çilek bireysel sanat etkinliği 
yapıyoruz 

. Meyveler şarkımızı müzik 
aletleri ile söylüyoruz 

 

. Karada yaşayan hayvanlar 
hakkında sohbet ediyoruz. 

Yumurta kolilerimizden 
kaplumbağa bireysel sanat 

etkinliğimizi yapıyoruz 

 

. Nesli tükenen hayvanlar 
hakkında sohbet ediyoruz 

. Dinozorların yumurtalarını 
çizgiler ile birleştirip içlerini 

boyama çalışmamızı yapıyoruz 

 

. Şirin dâhiler kitabımızdan 
serbest boyama çalışma 
etkinliğimizi yapıyoruz. 
. Bahçe saatimizi yapıyoruz 
 

 

. Sınıfımızda ki sivri ve küt olan 
nesnelerimizi buluyoruz 

. Evlerimizden getirdiğimiz 
sivri nesnelerimizi sınıfımızda 

inceliyoruz 
. Haydi çocuklar şarkımızı 

öğreniyoruz 

                                                                                                                                                                                                                   

ÖĞRETMEN ADI: SEHER BIYIKLIOĞLU   
   

  

  

 

   
                                                                                                                                                                                     


