
KELEBEKLER SINIFI NİSAN AYI BÜLTENİ 
 

      

AYIN 
KONULARI 
 
ÇOÇUK 
KİTAPLARI 
GÜNÜ(2 
NİSAN) 
 
AVUKATLAR 
GÜNÜ (5 
NİSAN) 
 
SAĞLIK 
HAFTASI(8-14 
NİSAN) 
 
TURİZM 
HAFTASI(15-
22 NİSAN)  
 
ULUSAL 
EGEMENLİK 
VE ÇOÇUK 
BAYRAMI( 23 
NİSAN) 

02.04. 2018 
Minik dâhiler kitap 

çalışması yapıyoruz. 
Kitap günü için evden 

getireceğimiz kitap 
inceleme ve kitap 
günü ile ilgili sanat 

çalışması yapıyoruz.  

 

03.04.2018 
Minik dâhiler 
kitap çalışması 
yapıyoruz. Ay 
çekirdekleriyle 
tabaktan 
ayçiçekleri 
hazırlıyoruz.  

 

   04.04 2018 
Matematik kitap 
çalışması yapıyoruz. 
Un ile sayı çalışması 
yapıyoruz. Serbest 
boyama saati 
yapıyoruz. 

 

05.04.2018 
İlkbaharda çıkan 
sebze ve 
meyveler 
hakkında 
sohbet ediyoruz 
bahçede hikâye 
saati yapıyoruz. 
Avukatlar günü 
ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

06.04.2018 
Bahar gelmiş. 
Bahçede 
ilkbahar partisi 
yapıyoruz. 
İlkbahar temalı 
ağaç etkinliği 
hazırlıyoruz. 

 
09.04.2018 

Minik dâhiler kitap 
çalışması yapıyoruz. El 
ve ayak deseni ile 
dengede dur oyunu 
oynuyoruz. . 

 
 

 10.04.2018 
Çizgi çalışması 
kitabı yapıyoruz. 
Kâğıda çizili 
çizgilerle resim 
örüntü çalışması 
oluşturuyoruz. 
Polis haftası için 
polis şapkası 
oluşturuyoruz.  

 
 
 

11.04.2018 
Minik dâhiler kitap 
çalışması yapıyoruz. 
Bardak devirme 
oyunu oynuyoruz. 
Hikâye saati 
yapıyoruz. 

 

12.04.2018 
Evden saplı 
küçük 
süpürgeler 
getirerek çılgın 
süpürgeler 
etkinliği 
yapıyoruz 
süpürgelerle 
dans yarışması 
yapıyoruz. 

 

13.04.2018 
Matematik kitap 
çalışması 
yapıyoruz. 
Plastik kaşıktan 
sevimli çiçekler 
yapıyoruz. Lego 
saati yapıyoruz. 

 

 16.04.2018 
23 Nisan konulu 
serbest boyama saati 
yapıyoruz. Sınıfımızı 
ve okulumuzu 
bayraklarla 
süslüyoruz.23 Nisan 
şiiri öğreniyoruz.  

 
 

17.04.2018 
23 Nisan ulusal 
egemenlik ve 
çocuk bayramı ile 
ilgili grup etkinliği 
hazırlıyoruz. 

18.04.2018 
Minik dâhiler kitap 
çalışması yapıyoruz. 
Bardaklarla sayı 
oyunu oynuyoruz. 
port folyo sanat 
etkinliği yapıyoruz. 

 
 
 

19.04.2018 
Serbest ay 
yıldızlı sulu boya 
çalışması 
yapıyoruz. 
Eşleştirme 
katlarıyla oyun 
oynuyoruz. 

20.04.2018 
23 Nisan için 
yıldızlı 
tişörtlerimizle 
törene 
hazırlanıyoruz.  

 

23.04.2018 

23 Nisan 
ulusal 
egemenlik 
ve çocuk 
bayramımız 
kutlu olsun 

24.04.2018 
Minik dâhiler 
kitap çalışması 
yapıyoruz. 
Şırıngayla 
bahçede sutaşıma 
oyunu oynuyoruz.  

 

25.04 2018 
Minik dâhiler kitap 
çalışması yapıyoruz. 
Evden getireceğimiz 
plastik saksılarımızla 
çiçekler hazırlıyoruz

 

26.04.2018 
Meyve gününde 
evden 
getireceğimiz 
çilek muz kivi ile 
dondurma 
külahında 
meyve salatası 
hazırlıyoruz. 

 

27.04.2018 
Renkli 
uçurtmalar 
yapıp bahçede 
uçurtmalarımızı 
uçuruyoruz. 
Oyun 
hamurlarıyla 
şekiller 
oluşturuyoruz.   
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30.04.2018 
Evden 
getireceğimiz 
aksesuarlarla ve 
kostümler ile dans 
yarışması 
yapıyoruz. 

 

 


