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6 rakamını ayırt etmeyi 

öğreniyoruz bugün. Yine 

çok güzel bir öyküyle 

kavrayacağız.  

Sanat etkinliğimiz, 

kavram çalışmamız ve 

oyunlarımızla 

öğrendiklerimizi 

pekiştireceğiz. 

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. 

 

Bu şekillere ne olmuş 

böyle?? 

Çok komik bir öyküyle 

yamuk ve oval şekillerini 

tanıyacağız bugün. 

Oyunlar, dramalar, bilişsel 

çalışmalar şekiller ve görsel 

algı üzerine olacak. 

Keyifli bir gün bizi bekliyor. 

Bir zamanlar altın kalpli 

bir kadın varmııışşş… 

Böyle başlayacak 

hikayemiz. Biz bu güzel 

hikaye ile başlayan süreçte 

6 rakamını yazmayı 

öğreneceğiz.  

Şarkılarımızla 

oyunlarımızla 6 rakamını 

eğlenerek öğreneceğiz.  
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Rüzgâr nasıl bir şeydir? 

Neden görmeyiz? 

Rüzgârın gücü var mıdır 

pekiyi? 

Neler yapar bu güçle? 

Biz neler yapabiliriz? 

Düşüneceğiz, araştıracağız, 

deneyeceğiz.  

Doğayı keşfedeceğimiz 

keyifli bir gün daha. :) 

 

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. 

Pekiyi ya su? 

Suyun gücü var mıdır? 

Neler yapılır bu güçle? 

Enerji kaynaklarımızı 

öğrendiğimiz bu hafta, 

sıra sudan elde edilen 

enerjide… 

Deneyimiz ve 

oyunlarımızla 

kazanımlarımızı 

destekleyeceğiz. 

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. 
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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. 
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Biz şekilleri çok iyi öğrendik. 

Şimdi bir seviye yukarı 

çıkıyoruz.  

Üç boyutlu şekillere 

odaklanacağız.  

Bakış açımızı geliştireceğiz. 

Prizmalarla düşüneceğiz, 

oynayacağız, üreteceğiz.    

Sıra 7 rakamında … 

Önce şekilsel olarak 

tanıyoruz, ayırt ediyoruz. 

Komik ve öğretici öykümüz 

bize yardım edecek. 

Devamında sanat etkinliği, 

kavram çalışması ve 

oyunlarla kazanımlara 

ulaşacağız. 

 

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. 


