
1.04.2021 2.04.2021 3.04.2021 4.04.2021

Bugün şaka 

günü bir şaka 

hazırlamaya ne 

dersin :) 

Dışarıda 

çiçekler açmış 

mı ? Hiç 

dikkatini çekti 

mi ?

Bugün ailemizle 

kitap okuma 

günü yapalım.

Ailemizle 

birlikte bahar 

temizliği 

yapmaya ne 

dersin :) 

5.04.2021 6.04.2021 7.04.2021 8.04.2021 9.04.2021 10.04.2021 11.04.2021

8 tane nesne 

bulur musun ? 

Ön-arka 

oyununu 

ailemizle 

oynayalım.

Nesi yok 

oyununu bir de 

ailemizle 

oynayalım :)

Dişlerimizi 

fırçalamayı 

unutmayalım.

İlkbahar 

şarkısını 

ailemizle 

birlikte 

söyleyelim.

Bitkilerin nasıl 

yetiştiği 

hakkında 

sohbet edelim.

Evde 

dikdörtgene 

benzeyen neler 

var ? Bulur 

musun ?

12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 17.04.2021 18.04.2021

Ailemizle 

birlikte gülen 

suratlı 

kurabiyeler 

yapmaya ne 

dersin :) 

Bugün evde 

ilkbahar 

hikayesi 

anlatalım. 

Bugün evde bir 

tepsiye un 

döküp 

parmaklarımızl

a şekiller 

yapalım. 

Rengarenk bir 

yaprak baskısı 

yapmaya ne 

dersin :) 

8 legodan bir 

kule yapalım.

Evde kürdan 

var mı ? O 

halde 

kürdandan 

geometrik 

şekilleri 

yapalım.

Evde sandalye 

kapmaca 

oynamaya ne 

dersin :) 

19.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 24.04.2021 25.04.2021

Ailemizle 

duygu oyunu 

oynayalım.

23 Nisan 

şarkısını 

ailemizle 

paylaşalım.

23 Nisan ne 

demek ? 

Ailemizle 

sohbet edelim 

'23 Nisan 

partisi için 

kırmızı-beyaz 

giyinmeyi 

unutmayalım.

23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve 

Çocuk 

Bayramımız 

kutlu olsun :)

Akşam yemeği 

için bol 

domatesli 

salata yapmaya 

ne dersin :)

Öğrendiğimiz 

bilmeceyi 

ailemizle 

paylaşalım.

26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021

Heykel 

oyununu 

ailemizle 

oynayalım.

Dişlerimizi 

fırçalamayı 

unutmayalım.

Fasulye ve 

nohut ile 

örüntü 

oluşturalım.

Üçgen ve kare 

bulma oyunu 

oynayalım.

Sütümüzü içip 

erkenden 

uyuyalım.

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.

MUCİTLER NİSAN 2021 AİLE BÜLTENİ



           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.

Geometrik şekilleri tanır.

Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

8 sayısını tanır.

            Sosyal-Duygusal Beceriler

Başkalarının duygularını söyler.

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Yer değişitrme hareketleri yapar.

          Dilsel Beceriler

Kendini ifade eder.

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri farkeder ve anlamlarını sorar.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevep verir.

          Özbakım Becerileri

Beden temizliği ile ilgili malezemeleri kullanır.

Bedeniyle ilgili temizlik kuralalrını uygular.

Sayı Kavramı:   8 rakamı tanıma, 1-20 arası sayma 

Şekil Kavramı:  Dikdörtgen, Çember

Renk Kavramı: Mor

Zıt Kavramlar: Açık-koyu, Dün-bugün-yarın, İçinde-Dışında

Duygu/Duyu: Şaşkın-Heyecanlı 

Önemli Gün ve Haftalar: 1 Nisan Şaka Günü

7 Nisan Dünya Sağlık Günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Haftası Dünya Kitap Günü

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR

Dişini fırçalar.

İlkbahar 

Ülkeler

Atatürk ve Çocuk Hakları

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GELİŞİMSEL BECERİLER

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR



Değerler Eğitimi: Barış

Sanatcılar ve Eserleri: Marc Chagall

Bilim Programı: Ölçelim Biçelim

BİTKİLER ŞARKISI SAĞLIKLI ÇOCUKLAR

Suyla sevgiyle büyür Temizliği seven sağlıklı olur

Güzel renkli çiçekler Sağlıklı çocuklar akıllı olur 

Toprakta filizlenir Sebzeleri seven sağlıklı olur 

Güneş ona güç verir Sağlıklı çocuklar varlıklı olur.

Süt içmeyi seven sağlıklı olur

Sevgi ile bakarsan Sağlıklı çocuklar kuvvetli olur.

Mutluluk verir sana 

Renkleri kokusuyla 

Neşe dolar her yana.

23 NİSAN 

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar 

Övünün büyükler 

23 Nisan kutlu olsun 

Çok büyük bayram bu bayram 

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram 

Herkese kutlu olsun .

LEYLEK

Leylek leylek havada, 

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kilitli,

    Leyleğin başı bitli.

Kola iğne yapılır, mikropları kaçırır. (Aşı)

Yaraları sarar, hastalara bakarım. (Doktor)

Atatürk'ten armağan bize, coşku verir hepimize. (23 Nisan)

TEKERLEMELERİMİZ

BİLMECELERİMİZ

ŞARKILARIMIZ



ÇAL KAPIYI 

Çal kapıyı (Elle alına vurulur.)

Bak pencereden (Elle gözlük yapılır.)

Çevir mandalı (Burun kıvrılır.)

Gir içeri (Ağzın içi gösterilir.)

Al bir sandalye (Sağ kulak çevrilir.)

Otur şöyle (Sol kulak çevrilir.)

Nasılsınız çocuklar (Dinliyormuş gibi yapılır.)

PARMAK OYUNU


