
              

                         ŞİRİNLER SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ  
   01.11.2018            02.11.2018 

 
 

 
 

 *Uzak yakın kavramını 
öğreniyoruz. 

*Sonbahar yaprakları ile kirpi 
sanat etkinliği yapıyoruz. 

*Tavşan parmak oyunumuzu” 
oynuyoruz  

 

*Renkli küçük topları ayırma 
oyununu oynuyoruz. 

*Parmak baskısı ile karınca 
sanat etkinliğimizi yapıyoruz. 
*Karınca şarkımızı söylüyoruz. 

 

05.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 08.11.2018            09.11.12018 

* Acil numaralar hakkında 
sohbet ediyoruz. 

*Acil numaraları öğreniyoruz. 
*İtfaiye tüpü sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 

* Sağ sol kavramını 
öğreniyoruz. 

*Kavramımız ile ilgili el 
bileklikleri hazırlıyoruz. 

*Lokomotif şarkımızı 
söylüyoruz ve oynuyoruz. 

 

*Trafik kuralları hakkında 
sohbet ediyoruz. 

*Trafik lambası sanat 
etkinliğimizi yapıyoruz 

 

*”3” Rakamını pekiştiriyoruz. 
*Matematik kitabımız ile 3 
rakamını bulup eşleştirme 

yapıyoruz. 
. Çorap eşleştirme 

oyunumuzu oynuyoruz 
 

 

• 10 KASIM  ATATÜRKÜ 
SAYGI İLE  ANIYORUZ

. 

12.11.2018 13.11.2018            14.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 

*Dikkat algı içeren 
çalışmamızı yapıyoruz. 

. Dairemizi oluşturup isim 
oyunumuzu oynuyoruz. 

 

*Şirin dâhiler kitabımızı 
bitiriyoruz evlerimize 

yolluyoruz. 
*ip baskımızı yapıyoruz. 

*Karışık iplerin içimden çıkma 
oyunumuzu oynuyoruz. 

(Denge koordinasyon oyunu) 

 

* “Allı pullu aylar” 
tekerlemesini öğreniyoruz. 
*Mevsim sanat etkinliğimizi 

oluşturuyoruz.

 

*Eşleştirme oyunu ile 
Matematiği öğreniyoruz. 

*Sayılar Tekerlemesini 
öğreniyoruz.

 

*İleri, Geri kavramını 
öğreniyoruz ve kavramımız ile 
ilgili oyunumuzu oynuyoruz. 

*küçük bardaklarımız ile 
penguen etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

 
 



                                                                                                                                                                                                             

SINIF ÖĞRETMENİ  
SEHER BIYIKLIOĞLU VE ELİF BAYEZİT 

19.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 22.11.2018 23.11.2018 

*Saatim çaldı dansı ile güne 
başlıyoruz. 

. Saat sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz. 

*Sıcak soğuk oyunumuzu 
oynuyoruz.

 

*Mavi renk giyiniyoruz. 
*Dünya çocuk hakları günü 
hakkında sohbet ediyoruz. 

*Sevimli bulut sanat 
etkinliğimizi yapıyoruz 

 

* “4” Rakamını pekiştiriyoruz. 
*Öğrendiğimiz rakamların 
üzerinde durma oyununu 

oynuyoruz. 

 

*Hikâye zamanı 
*Güvenliğimiz hakkında 

sohbet ediyoruz. 
*polis araba etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

 

*Öğretmenler gününü 
kutluyoruz. 

Öğretmenlerimize çiçek 
boyuyoruz. 

 

26.11.2018  27.11.2018                  28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 

. Hızlı yavaş kavramını 
öğreniyoruz. 

*Küçük adımlar büyük 
adımlar oyunumuzu 

oynuyoruz. 
*Hızlı ve yavaş 

hayvanlarımızı eşleştiriyoruz. 

 
 

*Geometrik şekiller ile özgün 
resim çalışmamızı yapıyoruz. 

. Şekiller oyunumuzu 
oynuyoruz. 

 

*Evcil hayvanlar ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

*Kafeste kuş sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz. 

*Bahçede ki kuş şarkımızı 
öğreniyoruz. 

 

*Çizgiler kitabımızdan 
şekillerimizin üzerinden 

geçiyoruz. 
*Oluşturduğumuz Araba yolu 

ile oyunumuzu oynuyoruz. 
*Kukla saatimizi yapıyoruz 

 

*Turuncu renk giyiniyoruz. 
*Tavşan ve havuç tarlasını 

oluşturuyoruz. 
*Palyaço şarkımızı 

öğreniyoruz. 

 


