YILDIZLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ
01.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

Yeni yılınız kutlu
olsun.
İyi tatiller ☺

*İsmimizin harflerini
yazarak oluşturduğumuz
kardanadam sanat etkinliği
ile isim farkındalığı
yapıyoruz.
*Matematik kitabımızdan
kar taneleri toplama
çalışması ile sayı çalışıyoruz.
Pipetle kardanadam sanat
etkinliği yapıyoruz.

*Dahi çocuk(6) kitabımızdan
kelebek desenleri – dikkat
çalışması yapıyoruz.
*Gizli sayıları karanlıkta
bulma-tahmin etme
matematik oyunu oynuyoruz.
*Kulak pamuğu kullanarak
noktalama tekniği ile ayçiçeği
sanat etkinliği hazırlıyoruz.

.

06.01.2020

07.01.2020

*Anoloji kavramını
öğreniyoruz.
*İnsan ve bitikler
arasındaki benzerlikler ve
farklılıkları öğrenerek
canlı kavramını
pekiştiriyoruz.
*Dahi çocuk(6)
kitabımızdan çocuk – ağaç
çalışması ile anoloji
kavramını benimsiyoruz.
*Palyaço çocuk sanat
etkinliği hazırlıyoruz.

*Matematik kitabımızdan
eşitlik – denklik kavramı ile
sebze sayıları çalışması
yapıyoruz.
*Sağ ve sol elimizi eş zamanlı
kullanarak beynimizin sağ-sol
lobunu ölçebileceğimiz aktif
beyin/simetri oyununu
oynuyoruz.
*Enerji tasarrufu haftasını
kutlayarak tasarruf
yapabileceğimiz alanları
öğreniyoruz.

13.01.2020

14.01.2020

08.01.2020

09.01.2020

10.01.2020

*Portfolyo kitabımızdan
çiçek kare labirenti
çalışması yaparak
geometrik şekillerden
kare ve dikdörtgeni tekrar
ediyoruz.
*Elektriklenme deneyi
yapıyoruz. Renkli balon ve
elektriklenme gücü ile
kalem döndürerek
gözlemliyoruz.
*Bilmece zamanı ile
eğleniyoruz.

*Dünya gazeteciler günü ile
ilgili sohbet ediyoruz.
*Gazetecilik mesleğinin
içeriğini öğreniyoruz.
*Kendi minik el
gazetelerimizi hazırlıyoruz.
*Gazeteden renkli
hayvanlar sanat etkinliği
hazırlıyoruz.
Okula gelirken 1 tane
gazete getiriyoruz.)

15.01.2020

16.01.2020

17.01.2020

*Görselin eksik parçalarını
tamamlama çalışması
yaparak parçadan bütün
oluşturma kavramını
pekiştiriyoruz.
*Seramik hamuru ile çam
ağaçları hazırlayarak, çam
ağaçlarımıza desenler
verip renklendiriyoruz.

*Seçili kelimeler ile
duygularımızı ifade etme
drama çalışması yapıyoruz.
*Portfolyo kitabımızdan
pizza malzemeleri – makas
– yapıştırma çalışması ile
kendi pizzalarımızı
yapıyoruz.
Mantar ev sanat etkinliği
hazırlıyoruz.
(okula gelirken 1 tane
kavanoz getiriyoruz.)

*Renk oluşumu deneyi ile
turuncu ve pembe rengi
oluşturmayı öğreniyoruz.
*Portfolyo kitabımızdan
yaprak çizme çalışması
yapıyoruz.
*Denge – dikkat byük kas
gelişimi destekleyici el ele
oyunu oynuyoruz.

*Renkli yönlü adımlar grup
oyunu ile sağ- sol - ön –
arka yön kavramlarını
çalışıyoruz.
*Hikâye saati yapıyoruz.
*Örneklendirme tekniği ile
resim çiziyoruz.
( Okula gelirken 1 adet
desenli ve renkli çorap
getiriyoruz.)

*Mozaik sanat dalını
öğreniyoruz.
*Mozaik elmalar sanat
etkinliği hazırlıyoruz.
*Matematik kitabımızdan
hayvan resimlerini
kullanarak çıkarma işlemi
yapıyoruz.
*Hayvan köşesindeki
oyuncaklarımız ile çıkarma
işlemini üç boyutlu olarak
tekrar ediyoruz.

20.01.2020

21.01.2020

22.01.2020

23.01.2020

24.01.2020

*Renkli bardaklar ile ritim
çalışması yapıyoruz.
*Dahi çocuk (6) kitabımızdan
1-10 arası sayıları
tamamlayarak taş labirenti
çalışmasını yapıyoruz.

*Bambi geyik masalını
anlatıyoruz.
*Üç boyutlu geyik sanat
etkinliği hazırlıyoruz.
* Dil çubuklarımızı
boyayarak kendi
fotoğraflarımızı sevimli
geyiklere dönüştürüyoruz.

*Renkli kardanadam asit
deneyi ile asit
aktifleşmesini
gözlemliyoruz.
*Portfolyo kitabımızdan
benzer-dikkat çalışması
yapıyoruz.
*Tekerleme zamanı ile
yeni tekerleme
öğreniyoruz.

*Matematik kitabımızdan
ahtapot üzerindeki
rakamları tekrar ederek
yazıyoruz.
*Ayakkabı kutuları ve
küçük deniz hayvanlarını
boyayarak akvaryum sanat
etkinliği yapıyoruz.
(evden gelirken bir adet
ayakkabı kutusu getirmeyi
unutmuyoruz.)

28.01.2020

29.01.2020

30.01.2020

31.01.2020

*Tabaklardaki şekillere ip
sarma tekniği kullanarak
sanat etkinliğimizi
hazırlıyoruz.
*Serbest sulu boya
çalışması yapıyoruz.
(Evden gelirken
istediğimiz renkte bir top
yün ip getirmeyi
unutmuyoruz.)

*Balon balıkları sanat
etkinliği hazırlıyoruz.
*Matematik kitabımızdan
renkli rakamlar – çizgi
çalışması yapıyoruz.
*Bilmece zamanı ile
eğleniyoruz.
*Şekillerim şarkısı ile dans
ediyoruz.
*Geometrik şekiller grup
oyunu oynuyoruz.

*Dahi çocuk(6)
kitabımızdan ekmeğin
öyküsü çalışmasını
yapıyoruz.
*Ekmeğin neyden ve nasıl
yapıldığını ile ilgili sohbet
ediyoruz.
*Ekmek makinesi
boyaması yapıyoruz.
*Buğday sanat etkinliği
hazırlıyoruz.
27.01.2020
*”Dalgıç kime denir?”
arkadaşlarımızla beyin
fırtınası yapıyoruz.
*Su altında neler yaşar
öğreniyoruz.
*”Dalgıç oldum” isimli
sanat etkinliğimizi
hazırlıyoruz.
*Matematik kitabımızdan
10’ar ritmik sayma
çalışmasını sözel olarak
yaparak sayıyoruz.

*Portfolyo kitabımızdan
çiftlik hayvanlar kurallı
boyama çalışması yapıyoruz.
*Rüzgar günü kullanarak
hedefe bardak ilerletme
yarışması yapıyoruz.

*Dahi çocuk(6)
kitabımızdan elma – muz
sıralama çalışması
yapıyoruz.
*Ahşap dekorlarımızı
boyuyoruz.
( Okula gelirken bir adet
ahşap obje ( biblo,çerçeve
vb.) getiriyoruz.)

KARNELERİMİZİ
ALIYORUZ
☺

SINIF ÖĞRETMENİ
BURÇİN PINAR

