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SANAT ATÖLYESİ 

 Kahverengi hamur ile hayalimizdeki çiftliği 

oluşturuyoruz. 

 Origami ile civciv yapıyoruz. 

 Görseldeki hayvanlara bakarak, kendi 

çiftliğimizi resimliyoruz. 

 Artık materyallerden en sevdiğimiz çiftlik 

hayvanını yapıyoruz. 

FEN VE DUYU ATÖLYESİ 

 Saman içerisindeki böcekleri ayıklıyoruz. 

 Bulgurların arasından kaşık yardımı ile  taşları 

başka bir kaba aktarıyoruz. 

 Çiftlik hayvanlarının türlerini inceliyoruz. 

 “Yüzen yumurta” adlı deneyimizi yapıyoruz. 

KAVRAM ÇALIŞMASI 

 Nesne ve varlıkları dokusuna göre 

eşleştiriyoruz. 

 Hayvanlarla renklerine göre örüntü 

oluşturuyoruz. 

 Rakamları kullanarak boşluk doldurma 

oyunu oynuyoruz. 

 Resimlerdeki geometrik şekilleri bulup 

yerlerine yerleştiriyoruz. 

AKIL OYUNLARI 

ATÖLYESİ 

 Çiftlik puzzle yapıyoruz. 

 Satranç öğreniyoruz. 

 Jenga oynuyoruz. 

 Hafıza güçlendirici 

kartlarımızla 

oynuyoruz. 

Müzik ve Orff Atölyesi 

 “Ali babanın çiftliği” adlı çocuk şarkımızı  

öğreniyoruz. 

  “Çiftlikte gezinti” adlı dramamızı 

yapıyoruz. 

 “Çiftçi çukura daldı” adlı müzikli 

oyunumuzu oynuyoruz. 

 Bardaklarla ritim çalışması yapıyoruz. 

GÜLEN YUNUS ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 

 Yaşadıkları yere göre hayvanlar ? 

 Çiftlik hayvanları nelerdir ? 

 Kümes hayvanları nelerdir ? 

 Ahır nedir ? 

 Hangi hayvanlar ahırda barınır ? 

 Süt veren hayvanlar hangileridir ? 

 Yumurta veren hayvanlar hangileridir ? 

JİMNASTİK 

 Isınma- soğuma hareketleri yapıyoruz. 

 Yönergeler doğrultusunda müzik 

eşliğinde koşuyoruz. 

 Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneler 

basket potasından atıyoruz.  

 Küçük bir topu tek elimizle yerden 

yuvarlıyoruz. 

BU HAFTA NELER 

ÖĞRENECEĞİM… 

 Kendisinin farklı 

özelliklerinin 

başkasının farklı 

özelliklerinin olduğunu 

söyleme ve buna saygı 

gösterme. 

DERS ZAMANI  

 Kesik ve yatay çizgi çalışması yapıyoruz. 

 Dinlediklerimiz ve izlediklerimizle ilgili sorulara cevap veriyoruz. 

 10’ar 10’ar saymayı öğreniyoruz. 

 Dikkat geliştirme set kitaplarımıza başlıyoruz. 

ÖZEL  AKTİVİTE 

 Yoğurt mayalıyoruz. 
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