
1.01.2021 2.01.2021 3.01.2021

Takvimin ilk 

yaprağını 

ailemizle 

birlikte 

koparalım.

Kış'ın 

çevremizde 

neler değişir 

gözlemleyelim 

mi?

Portakallar ile C 

vitamini partisi 

yapmaya ne 

dersin ?

4.01.2021 5.01.2021 6.01.2021 7.01.2021 8.01.2021 9.01.2021 10.01.2021

Akşam 

yemeğinden 

sonra 

fasulyelerle 

ritmik sayalım.

Kışın giyilen 

giysiler 

hakkında 

sohbet edelim.

Peçeteleri 

büzüştürüp kar 

topu yapmaya 

ne dersin ?

Ailemizle 

sorumlulukları

mız hakkında 

sohbet edelim.

Evde ailemizle 

birlikte mendil 

kapmaca 

oynayalım. 

Kahvaltı için 

neşeli 

yumurtalar 

hazırlamaya ne 

dersin?

Uyumadan 

önce iyi geceler 

demeyi 

unutmayalım.

11.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 17.01.2021

Kış geldi 

şarkısını 

ailemizle 

paylaşalım. 

Haydi hep 

birlikte 

gölgemizi 

bulalım.

Kardan adam 

şarkısını hep 

birlikte 

söyleyelim.

Tahta kaşıklarla 

ritim tutmaya 

ne dersin?

Dişlerimizi 

fırçalamayı 

hatırlayalım .

En sevdiğin 

şarkıyı bir alçak 

bir de yüksek 

sesle 

dinlemeye ne 

dersin ?

Tırnaklarımızı 

kesmeyi 

unutmayalım.

18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 23.01.2021 24.01.2021

Evde ki bütün 

kareleri 

bulmaya ne 

dersin ?

İyi geceler 

demeyi 

hatırlayalım.

Çıt çıt' parmak 

oyununu 

ailemizle 

paylaşalım. 

Işığın önemini 

ailemizle 

paylaşalım.

Kar bilmecesini 

ailemizle 

paylaşalım.

Bol vitaminli 

meyve salatası 

yapmaya ne 

dersin.

Yarın okul günü 

erkenden 

uyuman gerek.

25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 30.01.2021 31.01.2021

Evde pijama 

partisi 

yapmaya ne 

dersin :) 

Yıldızlar pırıl 

pırıl parlar 

şarkısını 

söylemeye ne 

dersin :)

Kalemlerle 5 

tane kule 

yapmaya ne 

dersin ? 

5 sayısı 

şarkısını 

ailemizle 

paylaşalım. 

Haftasonu planı 

yapmaya ne 

dersin :)

Pastel 

boyalarla aile 

resmi yapalım. 

Bugün 

mutfakta aile 

bireylerinle 

gülen 

kurabiyeler 

yapmaya ne 

dersin ? 

MUCİTLER OCAK 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

Malzemeleri keser,yapıştırır.

Nesneleri üst üste dizer.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

Kalem kontrolünü sağlar.

Müzik eşliğinde dans eder. 

Çizgiler üzerinden denegeli yürür.

          Bilişsel Beceriler

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Algıladıklarını hatırlar.

Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Geometrik şekilleri tanır.

Bir örüntüde eksik olan öğeyi söyler.

Bir bütünün parçalarını söyler.

Bütün yarımı gösterir.

            Sosyal-Duygusal Beceriler

Değişik ortamdaki kurallara uyar.

Başkalarının duygularını söyler.

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder

Haksızlığa ugradığında tepki verir.

Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

          Dilsel Beceriler

Sesini uygun kullanır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevep verir.

Dinledikleriyle ilgili sorular sorar.

          Özbakım Becerileri

Dengeli beslenir.

Dişini fırçalar.

Sayı Kavramı:   5 rakamı

Şekil Kavramı:  Dikdörtgen-Kare

Renk Kavramı: Yeşil

Zıt Kavramlar: İleri-geri,Ön-arka,Kolay-zor,Islak-kuru

Duygu/Duyu: Şaşkın,Heyecanlı

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR

Giyisilerini çıkarır.

El-yüz temizliği yapar.



Yeni Yıl 

Zaman 

Kış Mevsimi 

Önemli Gün ve Haftalar: 1 Ocak                                     Yeni Yıl

10 Ocak Gazateciler Günü

11-15 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası

Değerler Eğitimi: Sevgi

Sanatcılar ve Eserleri: Johann Sebastıan Bach

Bilim Programı: Minik Makinaler Yapalım

KARDAN ADAM YAPALIM GÖKYÜZÜ

Kardan adam yapalım burununa havuç takalım Gökyüzünde neler var bilin bakalım 

Üşüyor bu havada boynuna atkı takalım Binelim bir rokete

Atkı nerde atkı burda Hop uçalım

Süpürge nerde süpürge burda Gece aydede bana

Atkıyı sar boynuna süpürgeyi koy koluna Gülücük atar

Atkıyı sar boynuna şapkayı tak başına Yıldızlar göz kırpar 

Işıklar saçar

YILDIZLAR ŞEKİLLER

Yıldızlar pırıl pırıl parlar Üçgendir benim adım 

Üç kenarım vardır benim 1 2 3 

Karedir benim adım her yerde ben de varım

Dört eşit kenarım var 1 2 3 4

Şimsek çaktımı korkarız Bak bak bak bak etrafına bak, 

İĞNE BATTI SES

İğne battı canımı yaktı Bir ses duydum

Arabanın tekeri İstanbulun şekeri Kulağıma koydum

Hop hop altın top Kulağımdan aldım

Bundan başka oyun yok. Altın tasa koydum

Güneş gözümüzü yakar

Bulutlar birbirine carpar

TEKERLEMELERİMİZ

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR

ŞARKILARIMIZ

O anda simsek çakar

Saklanacak yer ararız Şekiller her tarafta ara tara 



Ben giderim o gider arkamda tin tin eder (Gölge)

Akşam baktım çok idi sabah kalktım yok idi (Yıldız)

Karanlık olur düğmesine basar aydınlanırız (Işık)

Şekere benzer tadı yok Gökyüzünde uçar kanadı yok (Kar)

BİR KUŞ KONMUŞ 

Buraya bir kuş konmuş (Avucun içi gösterilir)

Bu tutmuş (Baş parmak kıvrılır.)

Bu kesmiş 

Bu pişirmiş

Bu yemiş

Buda hani bana hani bana demiş 

ÇIT ÇIT PARMAK OYUNU

Eve geldim lambayı yaktım(El ile kulak memesi çekilir)

Çıt yanmadı

Öbür lambayı yaktım çıt(Diger el ile kulak çekilir)

Oda yanmadı

Sigortayı gevşetti gevşettim(El ile burun çekilir)

Bir tel kopardım pıt(Saçtan bir tel koparma hareketi yapılır)

Sardım sardım sardım(Burna sarma hareketi yapılır)

Lambayı yaktım çıt yandı(Kulak çekilir)

Öbür lambayı yaktım çıt yandı

BİLMECELERİMİZ

PARMAK OYUNLARIMIZ


