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 1 KASIM 

Anadil etkinliği: Kitaplığımızdan 

seçtiğimiz kitabı okuyoruz, kitapların 

önemini konuşuyoruz. 

Müzik etkinliği:Kaplumbağa şarkısını 

söylüyoruz. 

Oyun etkinliği:Bahçede oyuncak  

bulmaca oyununu oynuyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz 

2  KASIM 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: poşet 

çaydan Roket deneyi yapıyoruz. 

Oyun etkinliği: nesne yakalama 

oyunu oynuyoruz. 

 Müzik etkinliği:Turuncu balonum 

isimli parmak oyununu 

öğreniyoruz. 

Sanat Etkinliği: havuç yapıyoruz. 

3  KASIM 

Sanat etkinliği:bardaktan dinazor 

yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: dinazorlar ile ilgili 

sohbet ediyoruz. 

Oyun etkinliği: Hayalı pastamızı 
yapıp pasta oyunu oynuyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz 

4 KASIM 

Sanat Etkinliği: Kızılay çadırı ve 

ilkyardım çantası yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Bağış kutusu grup 

çalışması yapıyoruz. 

Screamper çalışması :Kızılay 

yardım eşyalarını nereden 

bulabilir?  

Drama: Kızılay – yardımlaşma 

dramatize ediyoruz. 

KIZILAY HAFTASI 

5  KASIM 

Matematik etkinliği:Oyuncaklarla 

örüntü yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:Kovaları dolduralım 

oyunu oynuyoruz. 

Sanat etkinliği:Renklerine göre 

örüntüleri oluşturuyoruz. 

 Müzik Etkinliği: yeni bir şarkı 

öğreniyoruz. 

8  KASIM 

Sanat etkinliği: açık-kapalı kapı 

etkinliği yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: ‘Ellerim tomurcuk’ 

isimli parmak oyunu oynuyoruz. 

Oyun etkinliği:Spor yapıyorum oyunu 

oynanır. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

9  KASIM 

Anadil etkinliği: Duygularımız 

hakkında sohbet ediyoruz. 

 Sanat etkinliği: Tavuk yapıyoruz. 

Oyun etkinliği: Farklı oyuncakları 

koyup fiziksel özelliklerini 

söyleyerek bulmalarını sağlıyoruz. 

Fen ve Doğa Etkinliği: Tat deneyi 

yapıyoruz. 

Ayın projesi: VÜCUDUMUZ  

10  KASIM 

Anadil etkinliği:Atatürk’ün önemi 

hakkında sohbet ediyoruz 

Sanat etkinliği:10 kasım grup 

etkinliği yapıyoruz. 

Müzik etkinliği’:Atatürk ölmedi’ 

şarkısını öğreniyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

ATATÜRK’Ü SAYGI VE ÖZLEMLE 

ANIYORUZ. 

11  KASIM 

Anadil etkinliği:Sağlıklı ve sağlıksız 

yiyecekler hakkında sohbet 

ediyoruz. 

Oyun etkinliği: Fasulye parmak 

oyununu oynuyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: defter 

çalışması yapıyoruz. 

Sanat etkinliği : kapı süsü 

yapıyoruz. 

12  KASIM 

Sanat etkinliği: yarasa yapıyoruz. 

 SCREAMPER ÇALIŞMASI:Sen bir meyve 

olsaydın hangisi olmak isterdin? 

Oyun etkinliği:Aklımda tutuyorum 

oyunu oynuyoruz. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: Üflemeden 

şişen balon deneyi yapıyoruz. 

Anadil Etkinliği:Yiyeceklerin nelerden 

yapıldığı hakkında konuşuyoruz. 
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15  KASIM 

Sanat etkinliği: kendi Gitarımızı 

yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: bilmeceler soruyoruz 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

Hikaye saatı yapıyoruz. 

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliği: 

Çizgi ve dikkat çalışmaları yapıyoruz. 

Oyun etkinliği : kendi puzzlemızı 

yapıp oynuyoruz. 

16  KASIM 

Oyun etkinliği: Büyük küçük 

kırmızı balonlar oyununu 

oynuyoruz. 

Müzik etkinliği:Atlar ormanda  

tekerlemesini öğreniyoruz. 

Sanat etkinliği: at çomak kuklası 

yapıyoruz. 

Fen ve doğa etkinliği:Mıknatıs 

deneyi yapıyoruz 

Ayın projesi:vücudumuz ve 

iskeletimiz  

17  KASIM 

Sanat etkinliği: Sevimli kurtlar 

yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:Kurt kardeşler adlı 

dramayı canlandırıyoruz. 

Müzik etkinliği:Yeni bir şarkı 

öğreniyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz 

Eğlenceli Matematik:Sayı parkuru 

yapıyoruz. 

 

18  KASIM 

Matematik-Oyun etkinliği:Grafik 

yapmayı öğreniyoruz. 

Müzik etkinliği: Ritim tutuyorum 

etkinliğini öğreniyoruz 

SCREAMPER ÇALIŞMASI:Sen bir 

müzik aleti olsaydın ne olmak 

isterdin? 

Okuma yazmaya hazırlık: defter 

çalışması 

 

19  KASIM 

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği: 

renkli sudoku yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:  Oyun etkinliği:Şönilden 

solucanları mandalla topluyoruz 

Müzik etkinliği:Sayılar şarkısını 

öğreniyoruz. 

Sanat Etkinliği:Dünya çocuk günü ile 

ilgili grup etkinliği yapıyoruz. 

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 

22  KASIM 

Kitap çalışması yapıyoruz. 

Sanat Etkinliği: Fasulyeden dişler 

yapıyoruz. 

Anadil Etkinliği: Diş sağlığı hakkında 

sohbet ediyoruz. 

Müzik Etkinliği: diş fırçası yapıp  diş 

fırçalama  şarkısı söylüyoruz. 

Kitap çalışması yapıyoruz. 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI 

23  KASIM 

Sanat etkinliği : şönilden örümcek 

yapıyoruz. (Parmak kukla) 

Müzik etkinliği: Kardan adam 

tekerlemesini öğreniyoruz. 

Drama etkinliği: Yaşlı-genç 

draması yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: bilmeceler 

soruyoruz 

 

24  KASIM 

Sanat etkinliği:Öğretmenler günü 

etkinliği yapıyoruz. 

Anadil etkinliği:Atatürk’ün fotoğrafı 

gösterip burada ne yazıyor olabilir? 

diye soruyoruz 

.Müzik etkinliği:Öğretmenim canım 

benim şarkısını söylüyoruz. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

25  KASIM 

Sanat etkinliği: Sevimli fareler 

yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:Hedefe top atma 

oynuyoruz. 

Müzik etkinliği: Bay mikrop 
şarkısını öğreniyoruz. 
Okuma yazmaya hazırlık: defter 
çalışması 
 
 

26  KASIM 

Fen ve doğa etkinliği: Rüzgar deneyi 

yapıyoruz. 

Sanat Etkinliği : 3 sayı mandalası  kolyesi 

yapıyoruz.  

Okuma yazma etkinliği: 3 sayısını 

öğreniyorum . 

Oyun etkinliği : 3‘ün üzerini ört 

oyununun oynuyoruz.  

Anadil  etkinliği : sayılar hikayesini 

öğreniyoruz.  
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BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ 

AYIN RENKLERİ: TURUNCU AYIN SAYILARI: 4-5 AYIN GEOMETRİK ŞEKİLLERİ: ÜÇGEN  AYIN ZIT KAVRAMLARI: GENÇ-YAŞLI 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR: *KIZILAY HAFTASI(4 KASIM)*ÖĞRETMENLER GÜNÜ (24 KASIM)* 10 KASIM 

AYIN PROJESİ : Vücudumuz 

29 KASIM 

Sanat etkinliği: Uyku bandı 

yapıyoruz. 

Müzik etkinliği: iyi geceler şarkısını 

söylüyoruz. 

Anadil etkinliği: uyku  hakkında 

sohbet ediyoruz. 

Oyun Etkinliği :twisster oyunu 

oynuyoruz. 

Kitap çalışması yapıyoruz. 

30 KASIM  

Sanat etkinliği:  parça –bütün pizza 

grup etkinliği yapıyoruz. 

Müzik etkinliği: Tıkır da tıkır parmak 

oyununu söylüyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: Dikkat 

çalışmaları yapıyoruz. 

Montessori yöntemi: keçeden 

desenli halılar yapıyoruz.  

Ayın projesi: Projemizi okulda 

sergiliyoruz. 

1 ARALIK 

Sanat etkinliği: Kapaklardan çiçek 

yapıyoruz. 

Matematik etkinliği:Labirent 

çalışmaları yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Şişeyi kapak dışında 

ne ile kapatabiliriz, scamper 

çalışması yapıyoruz. 

Müzik Etkinliği: ipli pinokyo yapıp 

pinokyo şarkısını öğreniyoruz. 

Oyun Etkinliği: oyun kutusu yapıp 

içine sevdiğimiz oyunların resmini 

yapıp oynuyoruz.  

2 ARALIK 

Sanat etkinliği:  Bütün mü yarım mı 

öğrenip, bütün yarım elmalar 

yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Bu ay neler öğrendik 

sohbet ediyoruz. 

Müzik Etkinliği: ayı ve ağaç parmak 

kuklaları yapıp ayı şarkısını 

söylüyoruz.  

Okuma yazmaya hazırlık: Sayı- şekil 

çalışmaları yapıyoruz. 

3 ARALIK 

Sanat Etkinliği: Engelliler günü 

farkındalık etkinliği yapıyoruz. 

Oyun etkinliği: Tut elimden engelleri 

aşalım oyununu oynuyoruz. 

Değerler Eğitimi: Empati hakkında 

sohbet ediyoruz. 

Zihin haritası : sen bir şekil 

olsaydın hangi şekil olurdun ?  

*DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ* 


