
1.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 4.10.2020

Yaşasın! Bugün 
Dünya Çocuk 
Günü :) Dünya 
çocuk günü 
sence ne demek 
:) 

Evinde daire 
şeklinde neler 
var ? Bulup 
resmini çizer 
misin :)

Okulda
öğrendiğimiz
sessiz sinema
oyununu
oynamaya ne
dersin :)

Evde kırmızı 
renkte neler 

var? Bulup bana 
resim yollar 

mısın :)

5.10.2020 6.10.2020 7.10.2020 8.10.2020 9.10.2020 10.10.2020 11.10.2020

Kim yok 
oyununu bir de 
ailemizle 
oynayalım :) 

Hayvanlar 
şarkısını 
ailemizle 
birlikte 
söyleyelim. 

Okulda 
yaptığımız tat 
almaya deneyini 
evde denemeye 
ne dersin :) 

Uyumadan önce 
dişlerimizi 
fırçalamayı 
unutmayalım.

Dolabındaki 
kıyafetleri 
mevsime uygun 
düzenlemeye ne 
dersin :)

Evde uzun-kısa 
neler var? Bulup 
ölçmeye ne 
dersin :) 

Kahvaltı için 
gülen 
yumurtalar 
hazırlayalım.

12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020

Sar sar ne var 
orada parmak 
oyununu 
ailemizle 
paylaşalım.

Bu akşam
evimizde kitap
okuma zamanı
yapalım. En
sevdiğim kitap
hangisi?

Dinazor şarkısını 
ailemizle 
paylaşalım.

Renk karıştırma 
deneyini bir de 
evde denemeye 
ne dersin :) 

Eviniz de hiç 1 
sayısı var mı ? 1 
sayısı bulma 
oyununa ne 
dersin :) 

Evde mandal var 
mı ? 
Mandallarla 
örüntü 
çalışması 
yapmaya ne 
dersin :)

Yarın okul vakti 
banyonu yapıp 
erkenden uyu 
bakalım :) 

19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020

Mevsim 
meyveleri 
nelerdir? 
Meyvelerle bir 
salata yapmaya 
ne dersin :)

Bugün ailemizle 
kitap taşıma 
oyunu 
oynayalım.

Bu akşam 
masayı 
hazırlarken 
bizde yardım 
edelim.

Mutfakta ailen 
çay demlerken 
buharlaşan suyu 
gözlemlemeye 
ne dersin :) 

Bu akşam 
masayı 
hazırlarken 
bizde yardım 
edelim.

Ailemize bir kuş 
olduklarını ve 
nereye gitmek 
istediklerini 
soralım.

Heykel şarkısını 
açığ eğlenmeye 
ne dersin :) 

26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020

Ailemize 
sonbahar 
şarkısını 
söyleyelim.

Cumhuriyet 
Bayramı 
şarkısını 
ailemize 
söyleyelim bir 
de senden 
dinlesinler :) 

Ailemizle 
birlikte 
Cumhuriyet 
resmi yapıp 
cama asalım :) 

Bugün 
Cumhuriyet 
Bayramı 
coşkuyla 
kutlamaya ne 
dersin :) 

Evde 1 sayısına 
benzer neler var 
bul bakalım :) 

Kahvaltı için 
gülen 
yumurtalar 
hazırlamaya ne 
dersin :) 

MUCİTLER EKİM 2020 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.
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Denge hareketleri yapar.
Kalem kontrolünü sağlar.

          Bilişsel Beceriler
Nesneleri sayar
Nesne yada varlıkları gözlemler.
Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Ritmik sayar.
Nesne /varlığın  adını söyler.

            Sosyal-Duygusal Beceriler
Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

          Dilsel Beceriler
Dili iletişim amacıyla kullanır.
Kendini ifade eder.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevep verir.

          Özbakım Becerileri

Beden temizliği ile ilgili malzemleri kullanır
Bedeni ile ilgili temizlik kurallarına uyar

Sayı Kavramı:   1 ve 2 rakamları
Şekil Kavramı:  Daire
Renk Kavramı: Kırmızı
Zıt Kavramlar: Büyük-küçük, uzun-kısa, temiz-kirli
Duygu/Duyu: Üzgün, mutlu

Atatürk ve Cumhuriyet
Önemli Gün ve Haftalar: 4 Ekim                                                         Hayvanları Koruma Günü                                    Hayvanları Koruma Günü

29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Değerler Eğitimi: İşbirliği ve Paylaşmak
Sanatcılar ve Eserleri: Picasso'yu tanıyoruz 
Bilim Programı: Maddeler

Dişini fırçalar.

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR

Sonbahar
Hayvanlar

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR



YAPA ŞARKISI SONBAHAR
Şarkılar söyler çoşarız Rüzgâr esiyor, Vu vu, vu vu vu! 
Resimler yapar boyarız Şimşek çakıyor, Şim şe ke şi mi şek! 
Bilgileri öğrendikçe Gök gürlüyor, Gümbür gümbür, gümbür güm! 
Engel tanımaz aşarız Yağmur yağıyor, Şıp pır şıp pır şıp pır şıp! 
Yaşam Paylaşım Okulu Geldi sonbahar, Sonbahar sonbahar. 
Bilimin aydınlık yolu Geldi sonbahar, Sonbahar son.
Cumhuriyet çocukları
Bilgi emek sevgi dolu
Neşeli güleç çoşkulu
Bilimle sanatla dolu
Gözlerde hep mutluluk var
Anne babalar huzurlu

CUMHURİYET
Cumhuriyet hürriyet demek, Cumhuriyet özgürce yaşamak,
Uygarlığa, çağdaşlığa Durmadan yılmadan koşmak demek 
Cumhuriyet mutluluk demek, Cumhuriyet kol kola yürümek
Uygarlığa, çağdaşlığa Durmadan yılmadan koşmak demek

DİNAZOR
Gidelim Dinozoru bulmaya ama saklanmış mağaraya
Sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla 
Karşıma çıktı bir nehir , buz gibi kocaman bir nehir
Geri dönelim mi Hayııır Devam edelimmi Eveeet
Fış fış fış fış fış fış fış fış

Gidelim Dinozoru bulmaya Ama saklanmış mağaraya
Sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla
Karşıma çıktı bir orman dikenli çalılık bir orman 
Geri dönelim mi Hayııır Devam edelimmi Eveeet
Çatır çutur çatır çutur 

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,

Yaprakları sarartırım Çok severim ben muzu 
Bolca yağmur yağdırırım Daldan dala atlarım (Maymun )
Bil bakalım hangi mevsimim ? (Sonbahar)

TEKERLEMELERİMİZ

BİLMECELERİMİZ

ŞARKILARIMIZ



WEEKS

HELLO GOODBYE

Hello, hello everyone Goodbye goodbye everyone
Hello, hello everyone Goodbye goodbye everyone
Hello, hello everyone Goodbye goodbye everyone
How are you today? We had fun today
Are you happy ?Are you sad? See you later everyone
Are you happy ?Are you sad? See you later everyone
Are you happy ?Are you sad? See you later everyone
How are you today? We had fun today
It's nice to see you everyone
It's nice to see you everyone
It's nice to see you everyone
How are you today?

SONGS
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We are dramatizing the story by following visual clues autumn
We are asking about what other people can/can't do. leaves
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We are making activity 1,2 one
We are singing a song. "Good bye" two

good bye
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We are developing speaking skills red
We are making activity (coloring) yellow

We are developing listeninig skills

ENGLISH PLAN

ACTIVITIES VOCABULARIES
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We are developing speaking skills Hello
We are developing listeninig skills How are you?
We are singing a song. "Hello" My name is ….....?


