
1.02.2021 2.02.2021 3.02.2021 4.02.2021 5.02.2021 6.02.2021 7.02.2021

Bugün 'Kırmızı 
Günü" Okula 
kırmızı renkli 
birşeyler 
giyerek gel.

Beni neyin 
kızdırdığını 
ailemizle 
paylaşalım.

Yoğurt'un nasıl 
yapıldığını 
ailemizle 
paylaşalım.

Ailemizle heykel 
oyununu 
oynayalım.

Ailemizle ağır-
hafif oyuncağı 
bulma oyunu 
oynayalım.

Ailemizle meyve 
salatası yapalım.

Dişlerimizi 
fırçalamayı 

unutmayalım.

8.02.2021 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 13.02.2021 14.02.2021

Bay mikrop 
şarkısını sesli 
söyleyelim 
herkes 
öğrensin.

Ailemizle 6 
sayısını 
çevremizde 
arayalım.

Ailemizle hikaye 
zamanı yapalım.

Sofra 
kurumunda 
ailemize yardım 
edelim. 

Yatmadan önce 
iyi geceler 
demeyi 
unutmayalım. 

Ailemizle sevgi 
günü hakkında 
sohbet edelim. 

Ailemizle sevgi 
gününü 
kutlayalım.

15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 20.02.2021 21.02.2021

Ailemizle 
birlikte geri 
dönüşümünün 
önemini 
konuşalım. 

At alkış'ı parmak 
oyununu 
ailemizle 
paylaşalım.

Telefon 
bilmecesini 
ailmizle 
paylaşalım.

Kuşlar hakkında 
sohbet edelim.

Bir boş bir dolu 
deneyi yapalım.

Ailemizle kitap 
okuma zamanı 
yapalım.

Sütümüzü içip 
erkenden 
yatalım.

22.02.2021 23.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 27.02.2021 28.02.2021

Sorumlulukları
mız hakkında 
sohbet edelim.

Mevsimler 
şarkısını 
ailemizle 
paylaşalım.

Ailemizle 
turuncu rengini 
keşfedelim.

Ailemizle 
birlikte yarım 
bütün ekmeği 
inceleyellim.

Geri dönüşüm 
için evde 
ailemizle atıkları 
biriktirelim.

Geri dönüşüm 
şarkısını 
ailemizle 
birlikte 
söyleyelim. 

Sessiz sinema 
oynamaya ne 
dersin :) 

MUCİTLER ŞUBAT 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.
Denge hareketleri yapar.

          Bilişsel Beceriler
Nesnelerle örüntü oluşturur.
Nesneleri sayar
Nesne yada varlıkları gözlemler.
Nesne greafiği hazırlar.
Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Nesne /varlığın  adını söyler.

            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:   6 rakamı
Şekil Kavramı:  Kare dikdörtgen
Renk Kavramı: Turuncu
Zıt Kavramlar: Boş-dolu, Ağır-hafif, Dar-geniş, Ön-arka, İlk-son, Yarım-tam
Duygu/Duyu: Şaşkın-mutlu 

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR

Dişini fırçalar.



Camın Geri 
Önemli Gün ve Haftalar: 13 Şubat                                     Dünya Radyo Günü

14 Şubat Sevgi Günü 
28 Şubat Sivil Savunma Günü

Değerler Eğitimi: Sorumluluk
Sanatcılar ve Eserleri: Beethoven
Bilim Programı: Mıknatıslar

     BAY MİKROP GERİ DÖNÜŞÜM
Bay mikrop bay mikrop beni hasta edemesin Geri dönüşüm nedir diye düşündün mü hiç
Yemeğimi böyle yiyorum Plastik,cam,kağıt,metal 
Sütümüde böyle içiyorum At geri dönüşüme 
Meyveleri sebzeleri bol bol yiyorum Ağaçları kesmeyelim, 

Kağıtları dönüştürelim doğayı harcamayıp 
Tasarruf edelim.
Atıkları kutuya kutuya 

HEYKEL      DİKDÖRTGEN 
Müzede heykeller , her gece canlanır Kağıt paraya benzerim
İnsanlar gelince dona kalır 2 uzun 2 kısa kenarım var benim 
Haydi dans et durma, kimseye çaktırma Çünkü ben dikdörtgenim 
Sen bir heykelsin eskiden kalma Snin eşyalarından neye benzerim
Şöyle mi dursam? Odama baktım dikdörtgen 
Böyle mi dursam? Boyama kutum var dikdörtgen 
Aşağıda mı? Ne çok var çevremizd 
Yukarıda mı? Silgim bile dikdörtgen.
Yoksa bir arkadaşımla mı?

YOĞURT Kapıya  gelen kim idi 
Babam yoğurt getirdi Amcamın oğlu Musacık 
Pisi burnunu batırdı Kolu budu kısacık
Pisi seni tutarım Şimdi gelir görürsün 
Minarenin kilidi Güle güle durursun.

Geri Dönüşüm 
BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR

Kağıdın Gerii Dönüşümü 
Plastiğin Geri Dönüşümü

TEKERLEMELERİMİZ

ŞARKILARIMIZ



Ne ağzı var ne dili konuşur insan gibi (Mektup)
Ondan uzan duranlar sağlamdır hasta olmaz (Mikrop)
Alınca elimize 'Alo' deriz ilk önce (Telefon)

   AT ALKIŞI
Atlar yavaş yavaş ormana gidiyor.(Eller dize yavaş yavaş vurulur.)
Atlar hızlandı.(Hızlı vurulur.)
Taşlığa geldi(Göğüse vurulur.)
Çimenliğe geldi (Eller iç içe sürtülür.)
Atlar patikadan atlıyor (Ağızla lak lak diye ses çıkartılır,hop güm hop güm)

BİLMECELERİMİZ

PARMAK OYUNLARIMIZ


