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GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

3 – 7 EKİM 2022

Bu Ay,
Ünlü müzisyenimiz ‘Barış Manço’

yu tanıyacağız.

Sen de, Barış Manço ile ilgili
bulduğun kaynakları (resim, CD,

albüm, kitap) vb.okulumuza getirerek bizimle
paylaşabilirsin.

Bugün,
 ‘4 Ekim Hayvanları Koruma

Günü’

Sanat etkinliğinde hayvan
maskeleri hazırlayacağız ve dramatizasyon

çalışması yapacağız.

Çok eğleneceğiz!

Bugün,

‘Duygu kartları’ hazırlayacağız.
Hazırladığımız kartları,Türkçe Dil

Etkinliğimizde kullanacağız

Bu  gün,      
Öğrendiğimiz rakamları,farklı

malzemeler (oyun hamuru,
kinetik kum, traş köpüğü, ip)

vb. kullanarak yazmayı
deneyeceğiz. Sen de istediğin

türde bir malzemeyi okula getirebilirsin.

Bu     hafta sonu,  

Ailenle birlikte ‘Fransızca Eylül Ayı
Linklerimizi’ inceleyebilirsiniz. 

10 – 14 EKİM 2022

Bugün,

‘Çizgileri buluyorum’ isimli etkinliğimiz için
spor salonumuzda parkur oluşturacağız. Sen de
bu etkinliğimiz için, renkli kalın ip veya renkli

elektrik bantı getirebilirsin

Bugün,

Ritim aletlerini kullanarak, 1-20 arası ritmik
sayı sayma çalışması yapacağız.

Frasnızca dersimizde ise; 1-5 arası sayma
egzersizleri yapacağız.

Bu     akşam,  

Ailenle birlikte sevdiğin ve sevmediğin
durumlar hakında sohbet edebilir;

seçimlerinin resmini yaparak, yarın
sınıfımıza getirebilirsin.

Bugün,

‘Duyduğunu yap;
gördüğünü yapma’ isimli

bir dikkat oyunu
oynayacağız.

Bakalım kimler çok dikkatli!

Bugün,

‘Ritim’ çalışması
yapacağız. Hem

öğrendiğimiz şarkılara
eşlik edeceğiz hem de

özgün bir ritim
oluşturacağız

Çok eğleneceğiz!

17 – 21 EKİM 2022

Bu  gün,      

Geometrik şekilleri kullanarak
‘Şekiller kuklası’ oluşturacağız.

Sen kuklan için, hangi şekilleri
kullanmak istersin?

Bu  gün,      

‘Cumhuriyet’ isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

‘Cumhuriyet Bayramı’ isimli şiirimizi tekrar
edeceğiz.

Bu  gün,      

Mutfak Etkinliğimiz
Var!

‘Gülen Yüz’
kurabiyeleri yapacağız

ve ikindi kahvaltısında afiyetle yiyeceğiz

Bugün,

‘Çocuk Kalbimde Atatürk’
temalı resim çalışması

yapacağız

Bugün,

‘Atatürk’ rozeti
hazırlayacağız  ve  ‘99.
Yılında Cumhuriyet

Bayramı’ temalı
panomuzu oluşturacağız.

24 – 28 EKİM 2022

Bu  gün,      

‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’
dolayısıyla sınıfımızı ve okulumuzu

süsleyeceğiz. Sen de, sınıfımızı süslemek için
Türk bayrağı, kağıt fener, zincir vb.  süsleme

malzemeleri getirebilirsin.

Bugün,

‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu bir
belgesel izleyeceğiz.

Bu akşam,
Ailenle birlikte, izlediğin belgesel hakkında

sohbet edebilirsin.

Bu  gün,      

‘Atatürk’ albümü
oluşturacağız.

Sen de, seçtiğin bir Atatürk
resmini okula getirebilirsin.

Bu  gün,      

Gezi Etkinliğimiz Var!
Avcılar ‘Atatürk Evi Müzesi’

ne geziye gideceğiz

Doğum günü kutlamamız var!
‘Ekim’ ayında doğan

arkadaşlarımızın doğum günü
kutlu olsun.

Bugün,

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız 
kutlayacağız.

Üniformalarımızı 
giyerek okula gelmeyi 

unutmayalım.

Okulumuz bugün yarım gün eğitim
verecek olup; öğrencilerimiz saat

13:05’te çıkış yapacaklardır. 

31 EKİM 2022

Bu  gün,      

‘Sonbahar’ mevsimi 
hakkında neler biliyoruz? 
Beyin fırtınası yaparak, 
akıl haritası oluşturacağız.

Fransızca dersimizde ise; ‘Sonbahar
Partisi’ yapacağız. Bugün, okula

istediğin bir kostümü giyerek
gelebilirsin.

Her pazartesi günü, Tören günleri ve Gezi günlerinde okul üniformamızı giyerek okula gelmeyi unutmayalım.


