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Biz bugün hulohoplarla 

ışınlanıyoruz. Nasıl olacak 

derseniz, hayal gücümüzle 

yapamayacağımız şey yok 

deriz.  

Diyar diyar gezeceğiz. :) 

Drama ile dolu harika bir 

gün bekliyor bizi. 

Engelliler gününde bireysel 

farkındalıklar ve pozitif 

ayrımcılık üzerine 

düşünüyoruz.  

Duygudaşlık kurmayı 

öğreniyoruz. Asıl engelin 

kafamızın içinde olduğunu 

fark ediyoruz.  

Çünkü engeller engel 

değildir, bunu biliyoruz. :) 

Hoş görü ne demek? 

Güzel bakmak, güzel 

görmek demek… 

Hoşgörü üzerine 

düşünüyoruz bugün. Neden 

kıymetli olduğunu 

anlıyoruz. 

Gerçek hayattan durum ve 

olayları birlikte tartışarak 

değerlendiriyor ve drama 

yoluyla daha iyi kavrıyoruz. 

Karakter gelişimimiz için 

etkili bir eğitim günü 

bekliyor bizi. 
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Hep toprağın üzerini 

görüyoruz. Bugün başka 

türlü yapıyoruz. Yerin 

altına yöneliyoruz. Bahçede 

biraz kazı yaptıktan sonra 

yerin daha derinlerinde 

neler olduğunu çeşitli 

kaynakları ve etkinlikleri 

kullanarak öğreniyoruz.  

Madencilik mesleğini 

öğreniyoruz ve oyun, 

drama ve sanat 

çalışmalarımızı bu meslekle 

ilgili yapıyoruz. 

Sağlığımızı koruma ile 

ilgili bilgiler edineceğimiz 

etkinliklerimize bugün 

başlıyoruz.  

Keşfederek öğreneceğiz. 

Şarkılarımızla, 

dramamızla, 

oyunlarımızla sağlıklı 

kalma yolunda konuya 

giriş yapıyoruz. 

Beş boş tabak gelecek 

önümüze bugün. Sebzenya 

Sultanı Püsküllü Mısır 

bizden bu tabakları doğru 

şeklide hazırlamamızı 

istiyor. Biraz aklımız 

karışacak ama en doğru 

şekilde başaracağımıza 

emin olun. 

Sağlıklı beslemeyi çok 

eğlenceli bir yolla 

öğreneceğiz bugün. 

Sağlıklı kalmanın 

şartlarından biri de 

kaliteli bir uyku ve spor 

yapmak tabii ki. 

Dramayla, oyunla, 

şarkılarla… bugünkü 

odağımız: 

Uykunu al, spor yap 

sloganı! :) 

Mikrop nedir? Ne yapar? 

Nasıl yapar? Nerelerde 

bulunur? Nasıl başa 

çıkabiliriz?  

Hepsini öğreneceğiz. 

Deneylerle göreceğiz. 

Temizlik ne güzel şey! 
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Gerektiği kadar diyoruz. 

Gerektiği kadar harcamanın 

ne demek olduğunu 

öğreniyoruz. 

Tutum, Yatırım ve Türk 

Malları haftasında bugün 

neden Türk malı 

kullanmamız gerektiğini 

öğreniyoruz. Matematik 

etkinliğimiz bize bunu 

anlamada çok yardımcı 

olacak.  

Giysilerin sağlığımızla nasıl 

bir ilgisi olabilir? Ya nasıl 

giyindiğimizin? 

Sağlığımızı korumayla ilgili 

konularımızda bugün 

giyinme alışkanlıklarımızı 

ele alıyoruz. Çok keyifli 

oyunlar ve sanat etkinliği 

bekliyor bizi. Ve konuyla 

bütünleşen diğer 

etkinlikler… 

Tutumlu olmak, savurgan 

olmak, cimri olmak ne 

demek öğreniyoruz.  Nasıl 

tutumlu olacağımızı da…  

Sadece para kaynaklarını 

değil, su, elektrik, zaman 

gibi tutum olmamız 

gereken diğer kaynakları 

da düşünüyoruz. Damlaya 

damlaya göl olur 

atasözümüzü bugünkü 

etkinliklerle kavrıyoruz.  

  

Bazen yine de sağlığımızı 

kaybederiz işte. Ama biz 

“Kim korkar aşıdan, ilaçtan!” 

diyeceğiz bugün. Üzerine 

konuştukça ve etkinlikler 

yaptıkça bakış açımız da 

değişecek bu konuya.  

Oyunlarımızla motor gelişimi, 

dikkat çalışmamızla bilişsel 

gelişimi destekleyeceğiz.   

Sağlıklı kalmada çok 

önemli bir detay daha var. 

Gözden kaçmamalı. Önce 

bu görseli yorumlayacağız 

ve keşfederek öğreneceğiz. 

Hayatımız boyunca 

yararını göreceğimiz bir 

farkındalığa ereceğiz.  

Gün içindeki etkinliklerle 

kazanımları pekiştireceğiz. 
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Kış geldi! 

Kış mevsiminin özelliklerini 

öğreniyoruz ve bakalım kış 

gelmiş mi diye dışarı çıkıp 

kışı arıyoruz. Geldiğini 

ispatlıyoruz. Yaptığımız 

deneyle sıcak ve soğuk 

kavramları hakkında yeni 

şeyler öğreniyoruz.  

Toprak Ana ve Dört Mevsim 

masalıyla masal alemine 

dalıyoruz. 

Diş sağlığını da 

unutmayalım. Dişlerimiz… 

Kıymetlilerimiz… 

Neden çürürler? Nasıl 

önleyebiliriz? 

Diş sağlığı neden bu kadar 

önemli?  

Hepsini deneylerle, 

oyunlarla, öykülerle 

öğreneceğiz. 

 

Bir kar tanesi uçmuş, 

sınıfımıza konmuş. Kar 

tanelerini tanıyoruz. Onlarla 

oyun oynuyoruz. Deneyler 

yapıyoruz. Pekiyi, gerçek 

karla neler yapılır? Sadece 

kardan adam mı? Hayıır! 

Karla neler yapılabileceğini 

görünce hem çok şaşıracak 

hem de bu bilgiyle 

yeteneklerimize yönelik başka 

bir bakış açısı geliştireceğiz.  

 

Büyümek isteyen bir 

kardan adam varmış. 

Öykümüz böyle başlıyor. 

Uygulamalı öykümüzde 

sayı, şekil kavramları ve 

sosyal duygusal kazanımlar 

bir arada. Çok keyifli bir 

etkinlik içindeyken hiç fark 

etmeden çok şey 

öğreneceğiz bugün. 

Neden üşüyoruz? 

Nasıl ısınırız?  

Giysiler mi ısıtır bizi? Yoksa? 

Atkı ve bere bir oyuncak 

bebeği ısıtmıyor ki… Demek 

ki bu işte başka bir iş var. 

Sora sora, deneye deneye 

öğreniyoruz. Yeni keşifler 

bekliyor bugün de… 
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27 ARALIK- 31 ARALIK HAFTASI 

Yeni yıla girerken farklı 

kültürlerin farklı 

geleneklerini şaşırarak 

öğreniyoruz. 

Toprak Ana ve mevsimler 

öyküsünü dinliyoruz.  

Yeni yıl için odamıza güzel 

bir süs hazırlıyoruz. 

Yeni gelen yılı neşeyle 

karşılıyoruz!  

Şarkılar söylüyoruz, iyi 

dileklerimizi ifade 

ediyoruz. 

Yeni yılı neşeyle 

karşılıyoruz. 

  

“İ” Sesini fark ediyoruz 

bugün.  

İ sesi yapbozumuzu 

çözüyoruz. Ses 

farkındalığı üzerine 

düzenlenmiş oyun, dil ve 

müzik etkinliklerimizi 

yapıyoruz. 

 

Peluşlarımız okulda bugün. 

Onlara giysiler tasarlayıp 

yapacağız. Hatta giydirip 

defile bile düzenleyeceğiz. 

Unutamayacağımız bir okul 

günü bekliyor bizi. 

Kazanımlarla dolu ve çok 

eğlenceli :)  

Yine bir Rakamya Günü! 

Kare şeklini ve 4 sayıdı 

değerini uygulamaları çok 

keyifli bir öykü yardımıyla 

öğreneceğiz.  

Hayalli, eğlenceli ve 

öğrenmeli güzel bir gün 

geliyor. 


