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Pazartesi



SENİ UNUTMAYACAĞIM ELİPS
Etkinlik saatine geçmeden önce çocuğunuz için bir elips kuklası hazırlayın. Beyaz bir kağıdabiri  mutlu 

diğeri mutsuz iki adet elips. Elipsleri kesip
ortasına bir pipet veya çöp şiş takarak elips kuklası oluşturun. Çocuğunuza , “Seninle birini  tanıştırmak 

istiyorum, bakalım onu tanıyacak mısın?” diye sorarak arkanızda sakladığınız elips
şeklindeki kuklayı gösterin. Önce kuklanın üzgün yüzünü gösterin. “Kuklamız çok üzgün çünkü  kimse 

onun adını bilmiyormuş, öğrendiğinde de hemen unutuyormuş” deyin. Kuklanınadının
ne olabileceği ile ilgili ipuçları vererek çocuğunuzun tahminlerinialın.

Kuklanın adının elips olduğunu söyleyerek elipsin özelliklerini anlatın. Elipsin özelliklerini
tahminiyle karşılaştırmasına fırsat verin. Elipsin şeklinin daireye benzediği için sürekli

karıştırıldığı bu yüzden de elipsin çok üzüldüğünü söyleyin. Daire, çember ve elipsin birbirinden  ayrılan
özelliklerini konuşun. Evinizde elipse benzeyen nesneleri göstermelerini isteyin. “Biz

elipsin adını öğrendik şimdi ona hep birlikte ‘merhaba elips’ diyelim belki buna sevinir” diyerek  birlikte 
‘merhaba elips’ deyin ve kuklanın mutlu yüzünü çevirin. Bak elips şimdi çok mutlu  çünkü onun adını 

öğrendik, “Şimdi de elips için bir tekerleme söyleyelim mi?” yönergesiyle
elips tekerlemesini birlikte söyleyin. “Canım elips üzülme, Benzemezsin kimseye, Daire

yusyuvarlak, Sendeyse kocaman yanak,
Korkma seni unutmayız, Elips deyip hatırlarız” ( Gülşah Yemen ) Tekerlemenin ardından masaya
geçerek çocuğunuzun ikinci resimdeki kesik çizgilerle oluşturulan elips şekillerini kurşun kalem ile
tamamlamasını sağlayın. Çocuğunuza kalem tutuş şeklinin doğru olması

gerektiğini hatırlatın. Yardıma gereksinim duyarsa kalem tutma çalışması yapın. Kesik çizgileri  
birleştirirken elipslerden boya kalemleriyle yeni resimler oluşturmasını isteyin. (Elipse bir kafa,  kulaklar, 

bacaklar ve kuyruk oluşturarak kedi; kulak ve ağız yaparak ayı çizebiliriz vb. örnekler verebilirsiniz



GÜNÜN KİTABI

telefonunuzdan,  tabletinizden
veya bilgisayarınızdan  öyküyü 

okuyun. Birbirinize  öykü ile ilgili sorular 
sorun,  öykünün kahramanlarını, olay  

sıralarını hatırlamaya çalışın.

NESNELERİN GÖLGESİ

Oyuncakların gölgelerini, ışık  kaynağı 
kullanarak(fener,  taşınabilir lamba) büyük 

bir  beyaz kâğıt üzerine düşürün.
Çocuğunuzdan kalemle bu

gölgelerin üzerinden gitmesini  isteyin. Sonra 
çizdiği şekli,

istediği gibi boyasın.
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Salı



PENGUENLERİN DÜNYASI

Çocuğunuza havanın çok soğuk olduğunu, ısınmak için ele ele tutuşmanız gerektiğini  söyleyin. 

Ardından penguen gibi yürümeye başlayın. “Yürüme şeklimi neyebenzetiyorsun?  Odanın neresinde

yürüyorum ? Sorularını yöneltin. İpuçları ile “penguen” ve “ortasında”

cevabı vermesini sağlayın. İlgisi doğrultusunda çocuğunuzun da penguen taklidiyapmasına
ve “Penguen” adlı şarkı eşliğinde dolaşarak dans etmesine fırsat verin. “Soğuk  bölgelerde yaşayan 

hayvanlar neden üşümezler?” sorusunu yöneltin ve bir süresohbet
edin. • Bu sorunun cevabını bulmak için birlikte bir deney yapacağınızı söyleyin. • Masaya,  içerisinde 

su ve buz olan bir kap konulur. • Çocuğunuzdan ellerini buzlu suyasokması
istenir ve ellerinin üşüyüp üşümediği sorularak üşüdüğü cevabına ulaşılır. • Ellerine plastik  eldiven 

giydirilir ve katı yağ, tabaka oluşturacak şekilde ellerinin yarısına sürülür. • Tekrar  suya ellerini sokması 
istenir ve ellerinin üşüyüp üşümediği tekrar sorulur bu defaüşümediği  cevabına ulaşılır. • Soğuk 

bölgelerde yaşayan hayvanların bu iklimşartlarında
yaşayabilmeleri için vücut yapılarının uygun bir şekilde yaratıldıkları, derilerinin altında  bulunan 

bu yağ tabakası sayesinde üşümedikleri açıklanır. kutuplarda  yaşayan hayvanlar isimli eğitici 
video izlenir. Videodaki hayvanlarıhatırlayıp

hatırlamadıklarını sorun• Ardından soğuk bölgelerde yaşayan hayvan türlerinden biri olan  
penguenlerin yaşam serüvenleri anlatılır. (Penguenler soğuk bölgelerde yaşayan bir deniz  kuşudur. 

En önemli özelliklerinden birisi aralarında inanılmaz bir dayanışmaolmasıdır.
Soğuktan korunmak amacıyla gruplar halinde uyum içinde yaşarlar. Bu şekilde donarak  ölmekten 

kurtulmaktadırlar vb.. • Açıklamanın ardından “ Penguenler nerede  yaşar ?” isimli eğitici video izlenir 
. Video bitiminde bilmeceler sorulur. “Soğuğu severim,  bembeyazdır tüylerim, kocaman gövdeliyim, 
bilin bakalım ben kimim? (Kutup ayısı)Tombul

gövdeliyim, sürünerek giderim, balığa benzer bedenim. (Fok) Ayaklarım paytakpaytak,
yürürüm salınarak, kutuplarda yaşarım, adım neşeli ayak. (Penguen)” • Çocukların ilgileri  

doğrultusunda bilmeceler çeşitlendirilebilir. Etkinliğin ardından 3. resimdeki çizgi çalışması  
tamamlanır.
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GÜNÜN KİTABI

telefonunuzdan,
tabletinizden veya bilgisayarınızdan  

öyküyü okuyun. Birbirinize
öykü ile ilgili sorular sorun, öykünün  

kahramanlarını, olay sıralarını hatırlamaya  
çalışın.

(

SABAH SPORU

. Çocuğunuzla
birlikte hareketlerini tekrarlayın.
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ÇARŞAMBA



ŞİŞELERLE ÖĞRENİYORUM

• Çocuğunuza mesleklerle ilgili bilmeceler sorun. • Hem anneyim, hem baba Hem kardeşim, hem abla
Yorulmam öğretmekten Sevgimi herkese dağıtırım ben (öğretmen) • Başında büyük şapkası Elindedir  kepçesi Lezzetli 

yemeklerin Odur ilk deneyicisi (aşçı) • Kumaşları seçerler Makas ile keserler Ölçüyü iyi alıp  Sonra giysi dikerler (terzi) • 
Meslekleri tanıyalım isimli eğitici video izlenir. Daha sonra içine  çocuklara tanıtılan mesleklere ait kartların daha önceden 

yerleştirildiği 1’den 5’e kadar numaralandırılan beş  tane küçük pet şişe evin uygun bir köşesine yerleştirilir. Rakam ve 
meslek kartlarına öğretmeninizden ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkati bu köşeye çekilir. • Ardından çocuklara şişelerin 

içinde ne olabileceği  sorulur ve tahminleri alınır. • Çocuklara şişelerin içinde farklı mesleklere ait görsellerin olduğu
söylenerek

çocuklardan bu görsellerin hangi meslekler olduğunu bulmaları istenir. • Bir numaralı şişeden başlayarak şişenin  içindeki
görsel çıkarılır ve hangi mesleğe ait olduğu sorulur. • Gerektiğinde ipucu verilerek doğru cevabı

bulmalarına rehberlik edilir. • Şişedeki tüm görsellerle ile ilgili doğru cevaplara ulaşılır. • Ardından bu şişelerle  oyun 
oynayacakları söylenerek oyunun kuralları anlatılır. • Pet şişeler, karışık şekilde belirli aralıklarla yan yana  dizilir ve belirli 
bir mesafeye top konur. • Sırayla topa ayakla vurarak şişeyi veya şişeler düşürülmeye çalışılır. Düşürülen şişede yazılı olan 
sayı kadar puan alınır. Birden fazla şişe düşürülmesi durumunda düşen şişelerdeki  yazılı olan sayılar kadar puan alınır. • 

Puanlama; abaküs, boncuklar veya kâğıt üzerine belli simgeler
yerleştirerek grafiksel olarak ifade edilebilir. Çocukların ilgisi doğrultusunda oyuna devam edilir.
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OYUNCAKÇI DÜKKANI

Oyuncakları bir yere dizerek bir oyuncak  
dükkânı oluşturun. Oyuncakların üzerine  

fiyatlarını
da yazın. Aile bireyleri müşteri, çocuğunuz ise  

dükkân sahibi olsun. Birlikte alışveriş
oyunu oynayın.

BALONU DÜŞÜRME

Bir balonu şişirin ve ailece balon düşürmemece
oynayın. Balonu yeredüşürmemek

için elinizle balona vurarak havada turun. Sonra  
sadece tek parmağınızı kullanarak bu oyunu

oynayın. Sonra kollarınızı kazağınızın içine sokunve  
kollarınızı kullanmadan başınızlabalona

vurarak oynamayı deneyin.
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GÜNÜN KİTABI

telefonunuzdan,
tabletinizden veya bilgisayarınızdan  

öyküyü okuyun. Birbirinize
öykü ile ilgili sorular sorun, öykünün  

kahramanlarını, olay sıralarını hatırlamaya  
çalışın.

SABAH SPORU

Çocuğunuzla  birlikte
hareketlerini
tekrarlayın.
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Perşembe



MİMAR SİNAN’I TANIYORUZ

• 1. resimdeki Mimar Sinan’ın fotoğrafı kullanılarak hazırlanmış çomak kukla ile
dikkat çekilir. • “Merhaba çocuklar. Beni tanıyor musunuz? Beni önceden hiç  göreniniz 
oldu mu? Benim adım Mimar Sinan. Sizden çok uzun yıllar önce  yaşadım. Ben de sizin 
gibi küçücük bir çocukken çok çalışır, çok okurdum. Resim  ve çizim yapmayı, geometrik 

şekilleri çok sever; mimar olmak isterdim. Bir gün  çalışkanlığımı duyan padişah beni 
sarayına çağırdı ve saraydaki okulda okumamı  istedi. Orada da çok çalıştım, sabırla, 

kararlılıkla pes etmeden günlerce çizimler  yaptım. Camiler, köprüler, saraylara ait 
yapılar planladım. Sonra herkes beni  yaptığım mimari eserler ile tanır ve sever oldu. 

Hani Edirne’de bir cami var ya  Selimiye Cami işte o benim yaptığım dünyaca ünlü 
eserlerimden biridir. Başarılı  bir

mimar olmayı çalışkanlığıma ve kararlılığıma borçluyum” der.
• 2. resimdeki Mimar Sinan isimli eğitici video izlenir.

• Ardından internetten Mimar Sinan’ın eserlerinin fotoğrafları gösterilir.  Çocukların 
bu sanat eserlerini incelemelerine, deneyimlerini anlatmalarına ve  sorular sormalarına 
fırsat verilir. • Mimar Sinan’ın çok çalışkan ve başarılı olduğu

vurgulanır. Sanat eserlerinin ne kadar değerli olduğu ve korunması için neler
yapılabileceği ile ilgili sohbet edilir. “Sen Mimar Sinan olsan ne inşa etmek

isterdin?” diye sorulur. Tahta blokları ve legoları kullanarak istedikleri bir yapıyı  inşa 
edebilecekleri söylenir.



BAKLİYATLARLA RESİM YAPALIM

Mutfağa girin, masanın üzerine fasulye,  nohut taneleri, makarna, mısır gibi  ürünler 
dökün. Çocuğunuzla birlikte bu  malzemeleri kullanarak masanın

üzerinde şekiller veya resimler
yapın.



GÜNÜN KİTABI

telefonunuzdan,  tabletinizden
veya bilgisayarınızdan

öyküyü okuyun. Birbirinize  öykü ile ilgili 
sorular sorun, öykünün

kahramanlarını, olay sıralarını  
hatırlamaya çalışın.

GÜNÜN ŞARKISI

Meslekler ile ilgili Ben Bir Kaptanım Düt Düt
Yaparım

şarkıyı  dinleyelim. Ailemizle  birlikte 
hareketlerini  yaparak söyleyelim
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Cuma



USTA MARANGOZLAR

• İnternetten Çeşitli ahşap eşya görselleri çocuklarla birlikte incelenir.

Büyüklükleri, şekilleri, renkleri, uzunlukları, kullanım amaçları
karşılaştırılır. • “Ahşap ne demektir?” sorusuyla çocukların bilgileri alınır.

Çocuklardan evdeki ahşap nesneleri bulmaları istenir.
• Çocuklara tahtalardan ahşap eşyalar yapan kişilere “marangoz”  
denildiği söylenir. • “Sence marangozlar tahtalara nasıl şekil verirler?  
Nasıl bir yerde çalışıyor olabilirler? Marangozlar olmasaydı ne olurdu?

Sizce marangozluk zor mudur? Kolay mıdır? Neden? Evimizde ahşap  
eşyalar var mı?” soruları yöneltilerek sohbet edilir. Hep

birlikte evdeki ahşap sehpaları geniş bir alana çekmeleri ve özelliklerini  
incelemeleri istenir. Sehpaların ağır mı hafif mi olduğu, çekerken zorluk  

yaşayıp yaşamadıkları sorulur. Ağır ve hafif kavramları açıklanır. •  
Sehpaların ayakları sayılır ve sehpalar tekrar yerlerine itilir.

• Sonrasında çocuklara oyun hamuru, yeterli sayıda kesilmiş pipet
parçaları ve artık materyaller verilerek “Şimdi hepimiz birer usta

marangoz olalım ve kendi sehpamızı yapalım” denir.
• Yapılan ürünler evde sergilenir. Gülçin Öğretmen marangoz hikayesive

meslekler şarkısı dinlenir.
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RESMİ TAMAMLAYALIM

Yer büyükçe bir kâğıt serin. Çocuğunuzu ya da
aile bireylerinden birini bu kâğıdın

üzerine yatırarak kenarlardan siluetini çizin.  
Çiziminizin detaylarını (saç, kaş, göz, burun)

çocuğunuzla ya da aile bireyleriyle tamamlayın.

ANNE BU NE ?

Çocuğunuzla birlikte gökkuşağının nasıl  
oluştuğunu öğrenin.



Lütfen, tüm  
filmleri  

çocuklarınızla  
birlikte izleyin.

Aralarda  
durdurarak sohbet  

edin.
Film sonundafilmi

değerlendirin.

GÜNÜN KİTABI

telefonunuzdan,
tabletinizden

veya bilgisayarınızdan  
öyküyü okuyun. Birbirinize

öykü ile ilgili sorular sorun, öykünün
kahramanlarını, olay sıralarını  

hatırlamaya çalışın.

GÜNÜN FİLMİ

Ailece sohbet edin. Birlikte oyunlar oynayın.
Aile filmleri izleyin ve güzel vakit geçirin.

Aşağıda güzel bir film önerisi var !

BUZ DEVRİ 4


