
 

 
 

05.02.2018 PAZARTESİ 06.02.2018  SALI 07.02.2018ÇARŞAMBA 08.02.2018PERŞEMBE 09.02.2018 CUMA 

-Minik dahiler (6) kitap setinden 

canlıların yaşamı ve yiyecekler 

konumuzu işliyoruz. 

-Dönen atlar etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

-Sıra olalım şarkımızı 

öğreniyoruz. 

 

 

            

            

- Minik dahiler setinin ek 

kitabı portolyo renklerin 

isimleri konumuzu 

işliyoruz. 

- Sıra olalım şarkımızı 

tekrarlıyoruz. 

- Ayakkabı giyme 

yarışması yapıyoruz. 

-Hikaye oluşturma ( 

hikaye karakterleri 

verilerek hikaye 

canlandırma ) zamanı. 

-Minik dahiler (6 ) 

kitap setinden turuncu 

rengimizi, ilk ve son 

konularımızı iliyorum. 

- Turuncu balon 

etkiliğimi yapıyoruz. 

 

 

- Penguen , sıra olalım, 
Atatürk,ü severim, 
mutfakta yemek pişer 
şarkılarımızı tekrarlıyoruz. 
- El baskımızı oluşturarak 
ortaya farklı sanat 
etkinlikleri çıkarıyoruz  

-Minik dahiler (6 ) kitap 

setinden değerler eğitimi 

(barış ) konumuzu 

işliyoruz. 9 rakamını 

öğreniyoruz. 

- Sıra olalım şarkımızı 

tekrarlıyoruz. 

- 9 rakamından yunuslar 

etkinliği yapıyoruz. 

12.02.2018PAZARTESİ 13.02.2018 SALI 14.02.2018ÇARŞAMBA 15.02.2018PERŞEMBE 16.02.2018 CUMA 

Mutluluk mu ? Kızgınlık mı ? 
oyununu oynuyoruz 

-Sevgi çiçekleri şarkımızı 

öğreniyoruz. 

- Minik dahiler (6) kitap 

setinden kokulu – kokusuz 

konumuzu işliyoruz. Kokulu ve 

kokusuz eşyalarımızı 

buluyoruz. 

- Sevi dolu çantamız 

etkinliğimizi yapıyoruz. 

-Sevgi çiçekleri şarkımızı 

tekrarlıyoruz. 

-Minik dahiler ek kitap 

setimizin çizgi çalışmasını 

yapıyoruz. 

 

- Sevginin önemi 

hakkında sohbet 

ediyoruz. İnsan sevgisi, 

hayvan sevgisi, doğa 

sevgisi ile ilgili 

yorumlar yapıyoruz. 

Okulundaki 

personellerimize sevgi 

günü içerikli sürpriz 

hazırlıyoruz 

- Sevği çiçekleri 

şarkımızı tekrarlıyoruz. 

- Minik dahiler(6 ) kitap 

setinden hayvanlar ve 

yavruları, altıgen şeklimizi 

işliyoruz. 

-Eller, ayaklar hoop ritim 

çalışmamızı yapıyoruz  

-Tahmin et oyununu 

öğreniyoruz  ( grup oyunu ) 

 

-Gems beyin fırtınası 

yapıyoruz ? 

Çocuklarımıza sorduk ? ; 

SEVGİNİZİ NASIL 

GÖSTERİRSİNİZ ? 

 

19.02.2018 PAZARTESİ 20.02.2018 SALI 21.02.2018ÇARŞAMBA 22.02.2018PERŞEMBE 23.02.2018 CUMA 

-Ampullerden penguen yapıyoruz. 

( bireysel etkinlik ) yapıyoruz. 

- Minik dahiler ( 6 ) kitap 

setinden ıslak – kuru , 0 rakamını 

öğreniyoruz. 

- Şarkılarımızı tekrar ediyoruz. 

- Ya ordasın ya burda 

oyunumuzu öğreniyoruz. 

- Bilmece bildirmece 

dil üstünde 

Bilmece saati 
başlıyor.. 

- Ya ordasın ya 

burda oyunumuzu 
oynuyoruz. 

- Ailem şarkısını 
öğreniyoruz. 

 
 

 

 
 

-Minik dahiler 

çizgi çalışması 
kitap setinden 

çizgileri 
birleştirerek 

sayıları 

buluyoruz 
- Ailem şarkısını 

tekrarlıyoruz. 
 

-Süt ve deterjan deneyimizi 

yapıyoruz  

-Minik dahiler kitap setinde…. 

-‘’Bunları biliyor musun ? ‘’ 

saati başlatıyoruzzz  ilginç 

bilgiler vererek meraklı 

çocuklarımızı bilgilen 

dirip eğlendiriyoruz  

 

 

 
 

- Minik dahiler kitap (6 ) 

setinden taze- bayat, 

içinde- dışında, altında- 

üstünde konularımızı 

işliyor ve sınıf içi örnekler 

veriyoruz. 

- Ritimli şarkılar ile hem 

dans ediyoruz hem ritim 

tutuyoruz 

 

 

 

 
 

26.02.2018 PAZARTESİ 27.02.2018 SALI 28.01.2018ÇARŞAMBA   

-Minik dahiler (6 ) kitap setinden 

altında – üstünde , 10 rakamı, 

açık – koyu, konumlarımızı 

işliyoruz. 

- Ellerimizin baskısı ile çiçek 

etkinliği yapıyoruz. 

-Minik dahiler kitap 

(6 ) kitap setinden 
şekil kavramı, 9 – 10 

sayısı , önünde – 
arkasında 

konularımızı 
işliyoruz.  

-Harika mini 
keklerimizi 

hazırlıyoruzzz 

-Minik dahiler ek 

kitap setinden 
portfolyo farklı – 

aynı, 
duygularımız 

konularımızı 
işliyoruz. 

-şarkılarımızı 
tekrar ediyoruz. 

-Tabağındak 
meyveler 

etkiliğini 
yapıyoruz 

Müzik eşliğinde dans edip 

jimlastik yapıyoruz  

Yeni yıl partisine 

katılıyoruz  

 

 

 

 

  

 

 


