
 

ELMA ŞEKERLERİ SINIFI – PINAR ÖĞRETMEN  
Konularımız  ( 2 Nisan Çocuk kitapları günü – 5 Nisan avukatlar günü – 8-14 Sağlık 

haftası- 10 Nisan Polis haftası – 15/22 Nisan Turizm haftası – 23 Nisan Ulusal 
Eğemenlik ve Çocuk Bayramı ) 

 
 

 

02.04.2018 PAZARTESİ 03.04.2018  SALI 04.04.2018ÇARŞAMBA 05.04.2018PERŞEMBE 06.04.2018 CUMA 

Kendi hikaye kitaplarımızı 

oluşturuyoruz ☺ 

Okulumuzdaki sınıfları gezip 

farkli kitapları okuyor ve 

inceliyoruz. 

Minik dahiler (7) kitap 

setimizden 16.17.18 

sayfalarımızı işliyoruz. 

Kavramlarımız : Şişman – 

zayıf / kızgın – korkmuş – 

şaşırmış /Alçak – yüksek. 

‘’ Su ‘’ adlı şarkımızı 

öğreniyoruz. 

Hava durumuna göre 

bahçede veya sınıf için 

de bilgi yarışması 

yapıyoruz. 

Evden getirdiğimiz 

hikayelerimizi okuyup 

kukla ile 

canlandırıyoruz. 

Avukatlarımızın mesleği 

hakkında bilgiler verip, 

görsel videolar izleyip, 

sohbet ediyoruz. 

Yakınlarımızda ki 

avukatları inceliyoruz, 

Musaitlik durumuna 

göre okulumuza meslek 

tanıtımı adına davet 

ediyoruz. 

 
 
 

İlkbahar partimiz başlıyor ☺ 

09.04.2018PAZARTESİ 10.04.2018 SALI 11.04.2018ÇARŞAMBA 12.04.2018PERŞEMBE 13.04.2018 CUMA 

Minik dahiler çizgileri 

öğreniyorum kitap 

setimizden 54.55.56. 

sayfalarımızdaki çizgi 

çalışmalarımızı 

tamamlıyoruz. 

‘’ Su ‘’ adlı şarkımızı tekrar 

ediyoruz. 

‘’ Hayal gücümüz’’ adlı 

oyunumuzu oynuyoruz. 

Polis mesleği hakkında 

bilgiler veriyoruz, görsel 

videolar izliyoruz, sohbet 

ediyoruz. Yakınlarımızı 

polislerimizi inceliyoruz. 

Musaitlik durumuna göre 

okulumuza davet ediyoruz. 

Polis arabamız sanat 

etkinliğimizi yapıyoruz. 

(Grup çalışması ) 

‘’Polislerimiz’’ adlı 

şarkımızı öğreniyoruz. 

‘’ Benim sağlığım ‘’ adlı 

şarkımızı öğreniyoruz. 

Sağlığımız hakkında 

bilgiler veriyoruz. 

Sağlığımızın önemi 

hakkında sohbetler 

ediyoruz. 

Sağlıklı yiyeceklerimiz 

panosunu hazırlıyoruz ☺ 

Grup çalışması 

‘’ Benim sağlığım ‘’ ve ‘’ 

Polislerimiz ‘’ adlı 

şarkılarımızı 

tekrarlıyoruz. 

Bilmece saatimiz 

başlıyoooor ☺ 

Minik dahiler portfolyo 

çalışmalarında DUYGULAR 

konumuz da ( Kızgın – üzgün – 

şaşkın ) ele alıyoruz. 

9-10 rakamlarını eşleştirip 

şekillerin isimlerini 

tekrarlıyoruz. 

‘’ Ben Kimim ‘’ adlı 

oyunumuzu oynuyoruz. 

 

 

 

 

16.04.2018 PAZARTESİ 17.04.2018 SALI 18.04.2018ÇARŞAMBA 19.04.2018PERŞEMBE 20.04.2018 CUMA 

Turizm haftası nedeniyle 

öğrencilerimizden turistlik 

şehirlerimizin resimlerini 

istiyoruz ve Türkiye haritası 

yapıyoruz. 

Turizm hakkında kısa 

bilgiler veriyoruz, görsel 

videolar izliyoruz, soru – 

cevap şeklinde konuyu 

pekiştiriyoruz. 

Minik dahiler portfolyo 

çalışması kitabımızda 

Hava – kara – deniz 

taşıtlarını öğreniyoruz. 

Evden getirdiğimiz 

resimler ile grup çalışması 

yapıyoruz. 

‘’ Taşıtlarımız ‘’ adlı 

şarkımızı söylüyoruz. 

 

 

Minik dahiler ( 7 ) kitap 

setimizden 23. 24 . 25 

sayfalarımızı işliyoruz . 

Kavramlarımız : Eski – 

yeni / Yukarı – aşağı / 

Yarım – tam. 

 ‘’ Taşıtlarımız ‘’ Benım 

sağlığım ‘’ su ‘’ adlı 

şarkılarımızı 

tekrarlıyoruz. 

Sınıf için de veya bahçe 

alanımızda ‘’ yakalarsan 

gıdıkla ‘’ oyunumuzu 

oynuyoruz. 

Köpük deneyimizi 

yapıyoruz ☺☺ 

Minik dahiler matematik 

setimizden ‘’ 0 ve 10 ‘’ 

rakamlarımızı tekrar ediyoruz. 

Hayvanların diğer yarılarını 

bulma oyunu oynuyoruz. 

23 Nisan ulusal egemenlik ve 

çocuk bayramı kutlaması 

yapıyoruz. 

23.04.2018 PAZARTESİ 24.04.2018 SALI 25.04.2018ÇARŞAMBA 26.04.2018PERŞEMBE 27.04.20178CUMA 

 

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı Tatili… 

23 Nisan günü neler 

yapıldığı hakkında 

çocuklara soru – cevap 

şeklinde sohbetler 

ediyoruz. - Penguen , sıra 

olalım, Atatürk ü severim, 

mutfakta yemek pişer 

şarkılarımızı tekrarlıyoruz. 

- El baskımızı oluşturarak 

ortaya farklı sanat 

etkinlikleri çıkarıyoruz ☺ 

Minik dahiler ( 7 ) kitap 

setimizden 21.22.27 

sayflarımızı işliyoruz. 

Öyküler ile oluştur adlı 

drama çalışması 

yapıyoruz. 

 

Müzik eşliğinde dans 

edip jimlastik yapıyoruz 

☺ 

Örüntü çalışması ile 

renklerini, desen 

çalısmalarını işliyoruz. 

- Saygılı olmak ile ilgili eğitici 

görsel video izliyoruz üzerinde 

soru – cevap şeklinde 

yönergeler veriyoruz. ( Değerler 

eğitimi ) 

Minik dahiler çizgi çalışması 

kitabımızda sevimli 

ördeklerimizin noktalarını 

birleştirip kalem becerimizi 

kuvvetlendiriyoruz. 

 

 

Öğretmenler sizin başarınız Cumhuriyet’in başarısı olacaktır… 

                                                                                            PINAR AKIN 

 

 


