
2.11.2020 3.11.2020 4.11.2020 5.11.2020 6.11.2020 7.11.2020 8.11.2020

Artık Kasım ayı 

geldi :)   

Dışarıda 

sararmış 

yapraklar 

çoğaldı mı ?

Mutlu üzgün 

oyununu ailene 

göstermeye ne 

dersin :)

Bu akşam kitap 

okuma zamanı 

yapmaya ne 

dersin :)

'Hangi 

kıyafetinin 

üzerin de 

düğme var ? 

Peki ya kaç 

tane düğme var 

sayalım. 

Döne döne 

tekerlemesini 

ailemizle 

paylaşalım. 

Mutfakta hiç 

tahta kaşık var 

mı ? Peki ya 

onlarla ritim 

tutmaya ne 

dersin :) 

Senin hiç 

gömleğin var 

mı ? Ailenle 

düğme 

kapatma 

oyununu 

oynamaya ne 

9.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020

'Evde üçgen 

şeklinde neler 

var ? Bul 

bakalım :) 

'Atatürk için bir 

resim hazırlayıp 

cama 

yapıştırmaya 

ne dersin.

Sütümüzü 

içmeyi 

unutmayalım.

Bugün evde 

köşe kapmaca 

oyununu 

oynamaya ne 

dersin :) 

Fasulyelerle 

ritmik sayalım .

Sarı ile kırmızı 

rengi 

karıştırınca 

hangi renk olur 

? Evde 

denemeye ne 

dersin :) 

Sağlıklı dişler 

için dişlerini 

fırçalamayı 

unutma :) 

16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020

Bu akşam 

vücudumuz 

şarkısını bir 

mikrefon 

yaparak 

söylemeye ne 

dersin :)

Nar bilmecesini 

bir de ailene 

sor bakalım 

bilecekler mi :) 

Yemekten 

sonra sofra 

toplamada 

yardım etmeye 

ne dersin :)

Ailen marangoz 

bilmecesini 

bilebilecekler 

mi ? Sor 

bakalım :) 

Bir film seçip 

izlemeye ne 

dersin :)

Bugün 

haftasonu! 

Haftasonu için 

bir resim 

tasarlamaya ne 

dersin :) 

Yarın okul günü 

erkende 

yatmayı hatırla 

:) 

23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020

Evde ki bütün 

kalemleri topla 

bakalım kaç 

tane topladın ? 

Sak bakalım.

Bugün 

Öğretmenler 

günü. 

Öğretmen'in 

için  bir resim 

tasarlamaya ne 

dersin :)

Bu mevsimde 

hangi meyveler 

vardır ? Bol 

vitaminli bir 

salata yapmaya 

ne dersin :) 

Sofra kurmada 

bizde yardım 

etmeyi 

hatırlayalım :) 

Sen hiç gördün 

mü şarkısını bir 

de ailenle 

paylaş bakalım 

:) 

Öğrendiğin bir 

hikayeyi ailene 

anlatmaya ne 

dersin :) 

Yarın okul günü 

tırnaklarını 

kesmeyi hatırla 

:) 

30.10.2020

Etrafında sarı 

renkte neler 

var ? Bul 

bakalım :) 

MUCİTLER KASIM AYI 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

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Nesneleri ipe vb. dizer.

Kalem kontrolünü sağlar.

Malzemeleri keser.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

          Bilişsel Beceriler

İleriye doğru birer birer ritmik sayar.

 Nesne/varlığın şeklini söyler.

Nesne/varlığın miktarını söyler.

Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.

Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.

            Sosyal-Duygusal Beceriler

Kendine güvenir.

Başladığı işi bitirir.

Sorumluluklarını yerine getirir.

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

 Duygularını tanır ve uygun yollarla ifade eder.

          Dilsel Beceriler

Dili iletişim amacıyla kullanır.

 Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

  Sesleri ayırt eder.

Dinledikleriyle ilgili sorular sorar.

          Özbakım Becerileri

El-yüz temizliğini yapar.

Dengeli beslenir.

Okuldaki eşyaları temiz ve özenli kullanır.

Sayı Kavramı:   3 sayısı 

Şekil Kavramı:  Üçgen 

Renk Kavramı: Kırmızı, sarı

Zıt Kavramlar: Aynı-Farklı, Az-çok, Ters-düz

Duygu/Duyu: Mutlu, Üzgün

Vücudumuzun Bölümleri

İç Organlarımız

Sağlıklı-Sağlıksız Yiyecekler

Sağlıklı-Sağlıksız Yiyecekler

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR



Önemli Gün ve Haftalar: 10 Kasım                                     Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 

24 Kasım Öğretmenler Günü 

Değerler Eğitimi: Saygı 

Sanatcılar ve Eserleri: Van Gogh

Bilim Programı: Bitkiler 

VÜCUDUMUZ ÖZGÜRLÜK

İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Bak bak özgürlük sağında

Her insanda bir burun bir de ağız var. Bak bak özgürlük solunda

Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam Bak bak özgürlük arkanda

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak hey! Bak bak önünde, zıpla zıpla yukarda

İki kulak, iki yanak bir de başım var. Sen nerdeysen orada özgürlük

Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var.

Sen hiç gördün mü üç Kulaklı bir adam?

Olur mu hiç üç dudak dön de aynaya bak hey!

ON KASIM

Sen yüreğimde, sen damarımda.

Sonsuzluğa akan kansın

Yurdumu kurtaran.

Türkülüğe güç katan.

 Özgürlüğü yaratansın. Okut öğret ve nihayet yurda yararlı insan et 

On Kasım On Kasım On Kasım.

Benim en büyük yasım 

DÖNE DÖNE ANNE KARNIM ACIKTI

Döne döne dönelim Anne karnım acıktı 

Biz okula gidelim Dolabın kapısı açıktı

Okulda eğlenip Lup ettim koca pastayı,Fırlattım boş tabağı 

Bilgileri öğrenelim. Sizi gidi sizi gidi yaramazlar.

Dolap açık olmaz

Peynir ekmek yokmuydu 

Bunlara karnın tokmuydu tok tok tok 

Seni ben pek çok pek çok 

Sen bir ana sen bir baba 

ÖĞRETMENİM CANIM BENİM 

Öğretmenim canım benim 

TEKERLEMELERİMİZ

ŞARKILARIMIZ

Her şey oldun artık bana 



Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane (NAR)

Yürüyerek dolaşır mektupları taşır (POSTACI)

Testereyle keser çivileri çakar (MARANGOZ)

Bizi çok sever oyun oynatıp bilgi öğretir (ÖĞRETMEN)

SAR SAR NE VAR ORADA ?

   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.)

SAĞ ELİMDE 

Sağ elimde 5 parmak ( sağ el kaldırılır.)

Sol elimde 5 parmak (Sol el kaldırılıp gösterilir.)

Hepsi eder 10 parmak ( İki el gösterilir)

İnanmazsan say da bak saaaaay bak 

BİLMECELERİMİZ

PARMAK OYUNLARIMIZ



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

N
o

ve
m

b
er

We are dramatizing the story by following visual clues autumn

We are asking about what other people can/can't do. leaves

N
o

ve
m

b
er

We are making activity 1,2 one

We are singing a song. "Good bye" two

good bye

N
o

ve
m

b
er

We are developing speaking skills red

We are making activity (coloring) yellow

We are developing listeninig skills

ENGLISH PLAN

ACTIVITIES VOCABULARIES

N
o

ve
m

b
er

We are developing speaking skills Hello

We are developing listeninig skills How are you?

We are singing a song. "Hello" My name is ….....?


