
   
 

   
 

 PENGUENLER SINIFI ŞUBAT AYI BÜLTENİ 

   01.02.2018 02.02.2018 

 

 
 

   
Çizgi kitabımızdan "Yumurta 

Çizgiler" çalışmasını 
yapıyoruz. 

"Yumurta Taşıma" 
Yarışması düzenliyoruz.

 

 
Şirin dahiler kitap çalışması 

yapıyoruz. 
"Eğlenceli Oyun Alanı" 

gezimize katılıyoruz.      

            

05.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 

 
Matematik kitabımızdan "Yaz 

Meyvesi" çalışmasını 
yapıyoruz. 

Dolgu "Üzümler" sanat 
etkinliği yaparak kendi 

asmamızı 
 oluşturuyoruz. 

 

 
Uzun- Kısa kavramlarını 

öğreniyoruz. 
Şirin dahiler kitabımızdan 

kavram çalışması yapıyoruz.  
Yılan sanat etkinliği yaparak 
uzun-kısa karşılaştırmasını 

uygulamalı tekrar ediyoruz.

 

 
Değerler Eğitimi konularından 

"Yardımlaşma ve İş birliği" 
konusu hakkında sohbet 

ediyoruz. 
Ahizeli Telefonlarımız sanat 

etkinliğini yapıyoruz.

 

  
4 rakamını öğreniyoruz.

 
Renkli şöniller ile 4 rakamı 
oluşturarak "süslü 4'ler" 

boyama çalışması yapıyoruz. 
Limon baskı çalışması 

yapıyoruz. Evden gelirken 1 
adet limon getiriyoruz :) 

 
Matematik kitabımızdan 4 

sayı çalışmasını yaparak 
rakamı tekrar ediyoruz.  

"Flamingo" sanat etkinliği 
yapıyoruz.  

 



   
 

   
 

 

19.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 23.02.2018 

"Dünya Kediler Günü'nü" 
kutluyoruz. 

Hayvanlara olan sevgimiz ve 
sorumluluklarımızla ilgili 

sohbet ediyoruz. 

"Sevimli Kediler" sanat 
etkinliği yapıyoruz. 

Üç boyutlu havuç sanat etkinliği 
yaparak bahçemizi 

oluşturuyoruz. 
Öğrendiğimiz şekilleri tekrar 

ederek "Panda" etkinliği 
yapıyoruz. 

 

Örüntü kavramını öğreniyoruz.  
Kedi - Köpek örüntü çalışması 

ile kavram pekiştirmesi 
yapıyoruz.  

"Bardak Uğurböceği" sanat 
etkinliği yapıyoruz. 

 

"Fildeki Halkalar" isimli el-kol-
vücut koordinasyonu 

gelişimini destekleyici grup 
oyunu oynuyoruz. 

Fil sanat etkinliği yapıyoruz.

 

Çizgi kitap çalışması 
yapıyoruz. 

Geometrik şekillerden 
"Dikdörtgen" şeklini 

öğreniyoruz. Sınıfımızdaki 
dikdörtgen şeklindeki 

oyuncak ve materyalleri 
gruplama çalışması yapıyoruz. 

26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018   

"Tavuskuşu" grup 
sanat etkinliği yapıyoruz. 

"Gökkuşağı" deneyi ile renk 
akışlarıyla eğleniyoruz.

 

Şirin dahiler kitap    çalışması 
yapıyoruz. 

"Masada Sayı Avı" oyununu 
oynuyoruz. 

 

Çizgi çalışması kitap çalışması 
ve görsel eşleştirme 
çalışmalarını yapıyoruz. 

"Spagetti" sanat 
etkinliklerimizi hazırlıyoruz. 

 

 SINIF 
ÖĞRETMENİ 

BURÇİN PINAR 
 

                                                                                                                                                                                                           

12.02.2018 13.02.2018 14.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 

Eğitsel hafıza kartlarımız ile 
görsel zeka grup oyunu 

oynuyoruz. 
Üfleme yöntemi ile sulu boya 

çalışması yapıyoruz. 
Evden gelirken 2 adet pipet 

getiriyoruz. 

 

Altında - Üstünde kavramını 
öğreniyoruz. 

Şirin dahiler kitabımızdan alt-üst 
çalışmasını yaparak Sandalyenin 

altında üstünde grup oyunu 
oynuyoruz. 

Maşalama oyunu ile minik 
topları yakalayarak 

gruplandırıyoruz. 

"Sevgi Haftası" il ilgili sohbet 
ediyoruz.  

Aile, arkadaş, hayvan, doğa 
sevgisi ile hissettiklerimizi 

arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. 
"Sevgi Ağacı Sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 

Çizgi kitabı çalışması 
yapıyoruz.  

"Beyaz" rengi öğreniyoruz. 
"Kutup Ayısı" sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

 

"Kızgın" ifadesini öğreniyoruz.   
 Şirin dahiler kitabımızdan 

ifade çalışmasını yapıyoruz.

 
Renkli köpükleri hazırlıyoruz :) 


