
              
 

   PENGUENLER SINIFI NİSAN AYI BÜLTENİ 

02.04.2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 

“Şaşkın” yüz ifadesini 
öğreniyoruz. Şirin dahiler 
kitap çalışması yapıyoruz. 
“Şaşkın Çiçekler Kuklası” 

boyuyoruz. 

Mutfak araç gereçleri ile ilgili 
sohbet ederek isimlerini 

öğreniyoruz. 
Makas 

kullanma 
etkinliği 

hazırlıyoruz 
 

Sebzelerimizi keserek küçük 
kesme tahtamızı süslüyoruz. 

7 rakamını 
öğrenerek 
matematik 
kitap 
çalışması 
yapıyoruz. 
Yüz 

ifadelerini kullanarak mimik 
tahmin etme oyunu 
oynuyoruz. 

“Pembe” rengi öğreniyoruz. 
Şirin dahiler kitabımızdan 
renk çalışması yapıyoruz.  
“Pembe Çaydanlık” sanat 

etkinliği hazırlıyoruz. 

İLKBAHAR 
PARTİSİ 

YAPIYORUZ ☺ 
 
 
 

09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 

 
Değerler eğitimi konusu olan 

“Özgüven Nedir” sorusu 
üzerine beyin fırtınası 

yapıyoruz. 
Gece-Gündüz kavramlarını 

öğreniyoruz.  
Şirin dahiler kitap çalışması 

yapıyoruz. 

 
Polis Haftası ile ilgili sohbet 

ediyoruz. Ülkemiz ve 
insanlarımız için önemini 

öğrenerek 
“Polis” sanat 

etkinliği 
yapıyoruz. 

Sağlık Haftası ile ilgili sohbet 
ediyoruz. Sağlıklı olabilmek ve 
sağlıklı kalabilmek için 
yapmamız gerekenleri 

öğrenerek  
“İlkyardım 
Çantası” 
sanat 
etkinliği 
yapıyoruz. 

“Kahverengi” rengi 
öğrenerek suda renk karışımı 

oluşturuyoruz. 
“Pasta” 
sanat 

etkinliği 
yapıyoruz. 
(Evden 
gelirken 2 adet bulaşık 
süngeri getiriyoruz.)  

Tam-Yarım kavramlarını 
öğreniyoruz. Meyveler 

üzerinden örneklendirerek 
kitabımızdaki görselleri 

tamamlıyoruz. 
 “Fincan” sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 

23 Nisan şarkımızı 
öğreniyoruz. 

Geniş-Dar kavramlarını 
öğrenerek 

şirin dahiler 
kitap 

çalışması 
yapıyoruz. 
“Papağan” 

sanat etkinliği 
hazırlıyoruz. 

“Turizm nedir?” üzerine beyin 
fırtınası yapıyoruz.  

Seçtiğimiz şehir-ülkeye ait bir 
görseli sanat etkinliğine 

dönüştürüyoruz. 

8 rakamını öğrenerek 
matematik kitap çalışması 

yapıyoruz. “Dürüstlük” ile ilgili 
sohbet ederek hikâye 

okuyoruz. 
8 maskelerini süslüyoruz. 

 

23 Nisan şarkımızı tekrar 
ediyoruz. 

23 Nisan sanat etkinliği 
yapıyoruz.  

     
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını Gurur 
Ve Coşkuyla Kutluyoruz. 



23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 

 

 
Geometrik şekillerden 

“Elips” şeklini 
öğreniyoruz. 

Sınıfımızda bulunan 
elips şeklindeki 

nesneler ile sakla- bul 
oyunu oynuyoruz. 
Matematik kitap 

çalışması yapıyoruz.  

Acı – Tatlı kavramlarını 
öğreniyoruz.  

Görmeden bil oyunu ile 
tat deneyi yapıyoruz. 

Say-Yapıştır sanat etkinliği 
ile 8 rakamını tekrar 

ediyoruz. 

 Kukla saati ile eğlenceli 
vakit geçiriyoruz. 

“Çilekli Yoğurt” mutfak 
etkinliği yapıyoruz.  

(Evden gelirken 6-7 adet 
çilek getiriyoruz.) 

Masal saati yapıyoruz.  
“Domates” sanat etkinliği 

hazırlıyoruz. 

30.04.2018     

 
“Şirin Mantarlar” 

sanat etkinliği 
hazırlıyoruz. 

 Köpük sünger 
boyaması yapıyoruz. 
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