
31.08.2020 1.09.2020 2.09.2020 3.09.2020 4.09.2020 5.09.2020 6.09.2020
Pazartesi günleri 

Oyuncak 

Günümüz.Okulda en 

sevdiğimiz 

oyuncaklarla 

oynayabiliriz.

Salı Günleri; Kitap 

Günümüz. 

Kütüphanemiz-

den sınıfımıza 

kitap seçeceğiz.

Çarşamba Günleri; 

Serbest Kıyafet 

Günümüz. Bugün 

için istediğin bir 

kıyafeti çantana 

koyabilirsin.

Perşembe Günleri; 

Pişirme 

Günümüz. İkindi 

kahvaltımızı 

kendimiz 

hazırlıyoruz.

Cuma Günleri; 

Sinema Günümüz. 

Bir çizgi film 

izleyip, 

düşüncelerimizi 

anlatıyoruz.

Evdeki 

sandalyeleri 

sayma oyunu 

oynayalım. Kaç 

tane sandalyeniz 

var?

Yarın okul günü. 

Tırnaklarını kesip, 

banyonu yaparak 

okula 

hazırlanmayı 

unutma.

7.09.2020 8.09.2020 9.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020

Bir aile 

fotoğrafımızı 

getirelim. 

Senin ismini kim 

koymuş? Sana 

neden bu ismi 

vermişler? 

Öğrenmeye ne 

dersin?

İsmini alkışlayarak 

söylemeyi dene. 

Evdeki herkesin 

ismini böyle 

söyleyebilirsin.

Mutlu bir çocuk 

resmi yapar 

mısın?  Seni neler 

mıtlu eder?

Bir kağıda daire 

şeklinde bir nesne 

resmi çizelim? O 

nesneden evinde 

var mı? 

Okulum şarkısını 

söyleyelim. Herkes 

öğrensin…

Evde kırmızı 

nesneler bulmaya 

ne dersin ?

14.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 19.09.2020 20.09.2020
MERAK 

DUVARI'mızın 

konusu radyolar. 

Hiç radyo gördün 

mü? Fotoğraflarını 

bulalım.

Sağlıklı olmak için 

nelere dikkat 

etmeliyiz? Ellerini 

nasıl yıkadığını 

ailene göster.

Bir iple boyumuzu 

ölçelim, odamızın 

duvarına asalım.

Odanda büyük 

küçük hangi 

eşyalar var?

Bugün Dünya Su 

Tasarrufu Günü. 

Suyu neden 

dikkatli 

kullanmalıyız?

Bir okul hayal 

edelim. O okulda 

neler var? Resmini 

yapalım.

Bir müzik açıp 

dans edelim. En 

çılgın dansının 

fotoğrafını çekip 

bize göndermeyi 

unutma :)

21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 26.09.2020 27.09.2020
Radyo tiyatrosu 

ne demek? Anne 

babamızdan 

öğrenelim.

Bugün KIRMIZI 

PARTİMİZ var. 

Partide neler 

olsun istersin?

Ailemizle bol 

vitaminli meyve 

salatası yapalım.

Okulda 

öğrendiğimiz 

sessiz sinema 

oyununu 

oynamaya ne 

dersin :) 

Bugün Dünya 

Yemek Günü. En 

sevdiğin yemek 

hangisi? Neden?

Bu akşam masayı 

hazırlarken 

ailemize yardım 

edelim.

En neşeli Pazar 

kahvaltısını 

hazırlamada 

yardım edelim.

28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020
İtfaiye araçları 

neden kırmızı?

Bu akşam 

evimizde kitap 

okuma zamanı 

yapalım. En 

sevdiğim kitap 

hangisi?

Bebekken çekilmiş 

bir fotoğrafını 

seçip bize gönder. 

Çıktısını alıp sınıfta 

kullanacağız.

EYLÜL 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.



Motor Beceriler

        Yer değiştirme hareketleri yapar.

         Denge hareketleri yapar.

         Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

       Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Bilişsel Beceriler

        Nesne durum olaya dikkatini verir.

        Nesne durum olayla ilgili tahminde bulunur.

        Algıladıklarını hatırlar.

        Nesneleri sayar.

         Nesne ya da varlıkları gözlemler.

         

Sosyal-Duygusal Beceriler

         Kendisine ait özellikleri tanıtır.

        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

        Duygularını tanır ve uygun yollarla ifade eder.

        Kendine güvenir.

Dilsel Beceriler

        Sesleri ayırt eder.

        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

       Dili iletişim amacıyla kullanır.

Özbakım Becerileri

       Yeterli ve dengeli beslenir. 

       Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Sayı Kavramı: Ritmik Sayma

Şekil Kavramı: : Daire

Duygu/Duyu Kavramları: Mutlu 

Okulum ve Ben 

Ailem ve Ben 

Önemli Gün ve Haftalar: 1 Eylül Dünya Barış Günü

18 Eylül Su Tasarrufu günü

14-19 Eylül İlköğretim Haftası

25 Eylül Dünya Yemek Günü

25-1 Ekim Yangından Korunma Haftası

Değerler Eğitimi:    Selamlaşma

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GELİŞİMSEL BECERİLER

        Bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar.

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ KAVRAMLAR

Zıt Kavramlar: Büyük-küçük, Doğru-yanlış

Renk  Kavramı: Kırmızı

BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ TEMALAR



BİR GÜN OKULA GİDERKEN 

Bir gün okula giderken Her şeye dikkat ederken 

Küçük bir ihtiyarcık Yürüdü Yavaşcacım. 

Hımhımhımhımhım

Bir gün okula giderken  her şeye dikkat ederken

Önde süslü bir hanım  yürüdü adım adım

Tray lay lay tray lay lay 

Bir gün okula giderken  her şeye dikkat ederken

Bir çocuk topu attı  Yere düştü patladı

Pom Pom Pom Pom

YENGEÇ ŞARKISI

Yengeç kumda dur, Yengeç kumda dur

Hadi tak tak vur, Hadi tak tak vur

Kıskaç salla kıskaç salla kaç ta ka ta ka tam

Kıskaç salla kıskaç salla kaç ta ka ta ka tam

PARMAK OYUNU

ÇAL KAPIYI

Çal kapıyı çal ( Sağ elin işaret parmağıyla alna vurularak, kapı çalma öykünmesi yapılır ) 

Bak pencereden ( her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözün önünde birleştirilir, gözlük gibi yapılır )

Çevir mandalı (Burun el ile bükülür ) 

Gir içeri ( sağ elin işaret parmağı, ağzın içine sokulur ) 

Al bir iskemle ( Kulak memelerinden biri tutulur, çekilir )

Otur şuraya ( Öteki kulak memesi tutulur, çekilir )

Nasılsın bugün :)

TEKERLEMELER

SIRA OLALIM

Sıra olalım, sıra olalım

Arkadaşlarımıza saygı duyalım

Öne geçmeden kavga etmeden

Sıra olalım, sıra olalım

Okula gidiyorum,

Koşa koşa gidiyorum

ŞARKILAR

OKULUM

Erkenden kalkıyorum

Okulu seviyorum

Bahçeye geldiğimde

Kalbim gümgüm atıyor

Sınıfa girdiğimde

Sevgim dolup taşıyor


