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Uzun saçlı bir dev 

tanıyacağız bugün.  

Karakteri… Şarkıları… 

Kültürümüze olan 

hizmetleri… 

Rol model alabileceğimiz 

bir güzel insan daha 

olacak hayatımızda. 

  

“O” Sesini fark ediyoruz 

bugün.  

O sesi yapbozumuzu 

çözüyoruz. Ses 

farkındalığı üzerine 

düzenlenmiş oyun, dil ve 

müzik etkinliklerimizi 

yapıyoruz. 

 

Renklerin gücü var mıdır? 

Nasıl olur ki bu iş? 

Bugün renklere çok farklı 

bakacağız.  

Etkinliklerimizde renklerle 

özgürce oynarken, nasıl 

etki bıraktıklarını da 

öğreneceğiz. 

Çok renkli bir gün olacak. 

:) 

Biz renklerle her zaman 

oynuyoruz ama renklerle 

oynamayı çok ciddi 

yapanlar var. Bugün onları 

tanıyacağız.  

Ressamların zengin hayal 

dünyalarına gireceğiz. 

Önemli eserlerini tanıyıp, 

küçük denemeler 

yapacağız.  

Kocaman bir boya 

kovasına dalıyoruz bugün. 

Dev fırçalarla, dev bir 

tuvale hayalimizdeki resmi 

çiziyoruz. Bugün bizi uzun 

soluklu, rengarenk ve çok 

eğlenceli bir drama 

çalışması bekliyor.  
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Enerjin var mı? Sorusuyla 

başlıyoruz güne. 

Saçlarından enerji fışkıran 

bir çocuğu tanıyoruz.  

Enerji kelimesine çok yönlü 

bakacağız. 

Öykümüz, oyunlarımız, 

sanat ve kavram 

çalışmalarımızla 

kazanımları pekiştireceğiz. 

Enerji Tasarrufu 

Haftasındayız. Hafta boyunca 

enerji türlerinden bazılarını 

öğrendik. Bugün de bu 

kaynakları nasıl tasarruflu 

kullanacağımızı öğreneceğiz.  

Eğitici videolar, güzel bir 

öykü bize bu konuda destek 

olacak. Tasarlayacağımız bir 

ürünle öğrendiklerimizi 

değerlendireceğiz. 

  

Işık nedir? 

Gölge nedir? 

Keşfederek öğreniyoruz.  

Fen çalışması, gölge 

oyunu, sanat etkinliği, 

kavram çalışmasıyla ışıklı 

gölgeli dopdolu bir gün 

olacak. 

5 rakamını ayırt etmeyi 

öğreniyoruz bugün. Yine 

çok güzel bir öyküyle 

kavrayacağız.  

Sanat etkinliğimiz, 

kavram çalışmamız ve 

oyunlarımızla 

öğrendiklerimizi 

pekiştireceğiz. 

Yazıyooor! Yazıyoor! 

Dünya Gazeteciler Günü 

bugün. 

Biz de gazeteler ve 

gazetecilik üzerine çok 

güzel etkinlikler yapacağız.  

Oyunlar, dramalar, sanat 

çalışmaları…  

Yine bol kazanımlı bir gün 

olacak  
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Eylülden bu yana çok 

şeyler öğrendik, çok şeyler 

yaşadık. 

Bugün hatırlama günü. 

Öğrendiğimiz bilgileri 

hatırlayacağız. Şarkıları, 

şiirleri, tekerlemeleri 

tekrarlayacağız. 

En sevdiğimiz oyunları 

oynayacağız. 

Bugün kutlama varrr!!  

Bir dönemi başarıyla 

tamamladık. Bir kutlamayı 

hak ettik. :)) 

Süslemelerimizi kendimiz 

yapıyoruz, oyunlarımızı 

düzenliyoruz. Hatta tatil 

sonrası için kendimize bir 

hediye bile hazırlıyoruz! 

Eğlence ve öğrencenin 

birleştiği bir gün daha! 

Yaşasınnn! 

Gelişim raporlarımızı 

alıyoruz bugün.  

Son güne yakışan 

etkinliklerimizden sonra 

birbirimizle vedalaşıp tatile 

giriyoruz. 

Şekil şekil şekiller diyoruz 

bugün. Bildiklerimizin 

dışında ne çok şekil varmış, 

öğreniyoruz. 

 Oyunlar, dramalar, bilişsel 

çalışmalar şekiller ve görsel 

algı üzerine olacak. 

Keyifli bir gün bizi bekliyor. 

Hiç konuşmadan… Sadece 

mimik ve mizansenle… 

Anlatabilir miyiz 

duygularımızı? 

Pantomim sanatını 

tanıyoruz. Hatta deniyoruz. 

Sözsüz iletişim 

becerilerimizi geliştirirken 

bu güzel sanat hakkında 

çok şey öğreniyoruz. 


