
1.03.2021 2.03.2021 3.03.2021 4.03.2021 5.03.2021 6.03.2021 7.03.2021

İlkbaharın ilk 
gününde bir 
ilkbahar resmi 
yapmaya ne 
dersin :) 

Gezegenler 
şarkısını 
ailemizle 
birlikte 
söyleyelim.

Dur dans et 
oyununu bugün 
evde ailenle 
oynamaya ne 
dersin :) 

Dışarıda neler 
değişti? Bir 
farklılık var mı ? 
Bir resim 
yapmaya ne 
dersin.

Bugün sinema 
günü yapalım.

Bugün ailemizle 
kitap okuma 
günü yapalım.

Pamukla fasulye 
yetiştirelim.

8.03.2021 9.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021

7 kalemle kule 
yapalım.

Ön-arka 
oyununu 
ailemizle 
oynayalım.

Fasulye büyüdü 
şarkısını 
ailemizle 
paylaşalım.

Dişlerimizi 
fırçalamayı 
unutmayalım.

Dolabındaki 
kıyafetleri 
düzenlemeye ne 
dersin.

Bu akşam ailenle 
gökyüzünü 
incelemeye ne 
dersin :) 

Uzay şarkısını 
ailemizle 
birlikte 
söyleyelim.

15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 20.03.2021 21.03.2021

Duygular 
tekerlemesini 
ailemizle 
paylaşalım.

Şişe devirmece 
oyununu 
ailemizle 
birlikte 
oynayalım. 

Ailemizle 
birlikte 
öğrendiğimiz 
şekilleri 
çizelim,sonra da 
kesmeye 
çalışalım.

Ailemizle renk 
karıştırma 
deneyi yapalım.

Ailemizle duygu 
oyunu 
oynayalım.

7 sayısı bulma 
oyunu 
oynayalım.

Evde üçgen 
bulmaya ne 
dersin :) 

22.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021 28.03.2021

Ailemizle meyve 
salatası 
yapalım.

Orma ne güzel 
şarkısını 
ailemizle 
birlikte 
söyleyelim. 

Bugün evde hep 
birlikte bir 
resim 
tasarlayalım :) 

Sütümüzü içip 
erkenden 
uyuyalım

Arkadaşların 
için bir resim 
hazırlayalım.

Öğrendiğimiz 
bilmeceyi 
ailemizle 
paylaşalım.

Heykel oyununu 
ailemizle 
oynayalım.

29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021

Dişlerimizi 
fırçalamayı 
unutmayalım.

Fasulye ve 
nohut ile 
örüntü 
oluşturalım.

Üçgen ve kare 
bulma oyunu 
oynayalım.

MUCİTLER MART 2021 AİLE BÜLTENİ

Sayın velimiz, Bu takvim eğitim programımız doğrultusunda evde çocuğunuzu destekleyebilmeniz amacıyla 
düzenlenmiştir. Her ay düzenli olarak size ulaştıracağımız takvimle evde küçük etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz. 

Takvimimizin arkasında bu ay okulda öğrendiğimiz şarkı, şiir, tekerleme, bilmece vb. bulacaksınız. Eğitim 
kalitesini arttırabilmek, okuldaki çalışmalarımızı evde de pekiştirebilmek amacıyla takvimimizi çocuğunuzun 

görebileceği bir yere asabilir; her gün takibini yapmasını sağlayabilirsiniz.



BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GELİŞİMSEL BECERİLER

           Motor Beceriler
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemeleri yapıştırır.
Başlama le ilgili denge hareketi yapar
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.

          Bilişsel Beceriler
Nesnelerle örüntü oluşturur.
Nesneleri sayar
Nesne yada varlıkları gözlemler.
Geometrik şekilleri tanır.
Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
7 sayısını tanır.

            Sosyal-Duygusal Beceriler
Başkalarının duygularını söyler.
Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Yer değişitrme hareketleri yapar.

          Dilsel Beceriler
Dili iletişim amacıyla kullanır.
Kendini ifade eder.
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri farkeder ve anlamlarını sorar.
Görsel materyalleri açıklar.

          Özbakım Becerileri

Beden temizliği ile ilgili malezemeleri kullanır.
Bedeniyle ilgili temizlik kuralalrını uygular.

Sayı Kavramı:   7 rakamı tanıma, 1-20 arası sayma 
Şekil Kavramı:  Kare, Üçgen, Dikdörtgen, Çember
Renk Kavramı: Mor
Zıt Kavramlar: Aç-tok, Uzak-yakın, Gece-gündüz, Boş-dolu, Alt-üst
Duygu/Duyu: Kızgın-Mutlu 

Gökyüzü ve Yıldızlar 
Önemli Gün ve Haftalar: 1-7 Mart                                     Yeşilay Haftası

1-7 Mart Deprem Haftası
18 Mart Çanakkale Zaferi
18-24 Mart Yaşlılar Haftası 
27 Mart Dünya Tiyatro Günü
29 Mart  Kütüphane Haftası

Değerler Eğitimi: Tutumluluk
Sanatcılar ve Eserleri: Frederik Chopin 
Bilim Programı: Doğamız Uyanıyor

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR

Dişini fırçalar.

Gezegenler ve Dünyamız



BİTKİLER ŞARKISI GEZEGENLER ŞARKISI
Suyla sevgiyle büyür Adımı sorsan Merkür derim
Güzel renkli çiçekler Güneşe en yakın benim
Toprakta filizlenir Ben sıcak bir gezegenim
Güneş ona güç verir Yavaş yavaş dönerim
Sevgi ile bakarsan Adımı sorsan Venüs derim
Mutluluk verir sana Bulutlarım var benim
Renkleri kokusuyla Dünyaya çok benzerim 

Ama tersine tersine dönerim
Adımı sorsan Dünya derim

         Kayalarım var benim
Mavi gezegen derler bana
Canlıların tek eviyim

ORMAN NE GÜZEL ŞARKISI
 
Kestane, gürgen, palamut,
Altı yaprak üstü bulut,
Kestane, gürgen, palamut,
Altı yaprak üstü bulut,
Gel sen burda derdi unut,
Orman ne güzel, ne güzel.
Gel sen burda derdi unut,
Orman ne güzel, ne güzel.
Dallar kolkola görünür,
Yaprak yaprağa sürünür,
Dallar kolkola görünür,
Yaprak yaprağa sürünür,

SAYILAR 

Sayıların ilki bir, Beşten sonra altı,Nerede kaldı kahvaltı,
Ardından iki gelir, Altıdan sonra yedi, kedi ciğeri yedi.
Şöyle üç,şöyle dört,beş, Saymayı öğrendik biz, sekiz çöp sekiz ceviz.
Hani bizim beş kardeş Sekizden sonra dokuz,

      Sayılara yoktur son. Dokuzu geçince on,

Hayvanın yuvası, ağaç doludur orası. (Orman)
Kat kat beyaz çiçek yemeği yenecek. (Karnıbahar)
Gökyüzünde olurum gece olunca parlarım (Ay)

TEKERLEMELERİMİZ

BİLMECELERİMİZ

ŞARKILARIMIZ



SAR SAR 

Sar sar ne var orada 
Bir küçük tırtıl geziyor orada (İşaret parmağı tırtıl şeklinde oynatılır.)
Sar sar sar ne var orada 
Bir küçük tavşan zıplıyor ormanda ( İşaret ve orta parmakdan kulak yapılır.)
Sar sar sar ne var orada 
Bir küçük kedi geziyor burada ( 3 parmak ile kedi bıyığı yapılır)
Sar sar sar ne var orada 
Bir küçük kaplan geliyor buraya ( Pençe şeklinde bütün parmaklar gösterilir.)

PARMAK OYUNU


