
02.03.2020 
BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 

JİMNASTİK 
Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 
MONTESSORİ 

Biz ilkbaharı çok özledik. İlkbahar 
mevsiminin ilk çiçeği bizden. Pipetlerimizi 
ipten geçirip çiçeklerimizi oluşturuyoruz. 

 
DİL VE ANLATIM&YARATICI DRAMA 

BİRLEŞTİRİLMİŞ ATÖLYE 
UÇAN SANDIK isimli kitabımızı okuyoruz 
ve kendi sihirli sandığımızı oluşturuyoruz. 

Bakalım bizim sandığımız bize neler 

anlatacak… 
GEMS MATEMATİK 

Halımızın içine gizli şekiller saklanmış, 
şekilleri bulup istenilen nitelikte 

boyayalım.  
EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 

DENEYLER  
SU – HAVA  isimli deneyimizi yapıyoruz. 

KIR OYUNLARI 
Çılgın toplar iş başında. Kıpır kıpır, çok 
hareketliler. Ellerimizde bardaklar var. 

Başlasın yarışmalar.   

03.03.2020 

YARATICI DRAMA 
ATÖLYESİ 

BÜYÜK OYUN  
GEMS EGLENCELi 

MATEMATiK 
10,20,30 sıradaki ne? Hemen 

elimizdeki kartlardan buluyoruz. 

(ritmik sayma) 
ROBOTİK KODLAMA  

Karıncalar çok ağırlık taşıyabilirler, 
ama bizin karıncamız kaybolmuş. 
Önce karıncamıza yardım edelim, 

ağırlıklarını verelim, sonra 
yuvalarına ulaştıralım. 
SANAT ATÖLYESİ 

Ping-pong toplarımızdan duvar 
süslerimizi oluşturuyoruz, 

odamızın en güzel yerine asmayı 
unutmuyoruz. 

04.03.2020 

ŞENLİK BAŞLIYOR! 
ORGANİK REÇELLER 

ŞENLİĞİMİZE 
DAVETLİSİNİZ. EVİMİZDEN 

KOCAMAN PARLAK VE SULU 

BİR AYVA GETİRELİM 
LEZZETİ DORUKLARA 

TAŞIYALIM.  
       SAHNE-MAVİ MASAL 
Hepimiz birer mısır olalım. Bir oraya, 

bir buraya patlayalım. Patlayan 
mısırlar oyunumuzu oynuyoruz. 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Geleneksel tat alma deneyimizi 
yapıyoruz, bu sefer tadına 

bakacağımız ürünler zorlu. Bakalım 
kaçımız başarabilecek? 
ROBOTİK KODLAMA  

Bu şekiller aslında birer şifre. Bu 
şifreleri çözerek çiçekleri hangi 

renge boyayacağımızı buluyoruz. 

05.03.2020 

YEŞİLAY HAFTASI 
 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Dikkat dikkat! Bu gün en sevdiğimiz 
gün. Bu gün günlerden tekerleme, 

çok gülmeli, bol kahkahalı.. 

GEMS EĞLENCELİ 
MATEMATİK 

Meraklı Kâhinler iş başında. 10 sayısını 
öğreniyoruz. Tıpkı bir fili andırıyor. 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
Bil bakalım isimli deneyimizi 

yapıyoruz. 

MAD SCIENCE 

06.03.2020 

 
SAHNE-MAVİMASAL 

Müzikler hazır. Çiftler tamam. O 

zaman sırada modern danslar var.  

 

,OKUMA YAZMA ATÖLYESI 
Bu gün çok ilginç işler peşindeyiz. 
Toprağın katmanlarını inceliyoruz. 

Zaten en büyük sihir tabiat ana  değil 
mi? 

SANAT ATÖLYESİ 
 En güzel çiçeklerimiz, annelerimiz için 

en güzel kalplerimizi tasarlıyoruz.  
 

OYUNCAK PAYLAŞIM GÜNÜ 
 

09.03.2020 
BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 

JİMNASTİK 
Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 
MONTESSORİ 

Kumların altına saklanmış sayıları fırça 
yardımı ile buluyoruz.  

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Tembel zürafa isimli kitabımızı okuyoruz. 

Tembellik hakkında derin bir sohbete 
dalıyoruz. 

SANAT ATÖLYESİ 
Bu sevimli panda renkli olmak istiyor. Biz 
çocuklar dünyaya renk kattığımız gibi bu 

sevimli pandamıza da renk katalım.  
ZEKÂ OYUNLAR ATÖLYESİ 

Şekilleri kartlarına bakıp dizelim. Çokça 
dikkat hızlı olan kazanır. 

KIR OYUNLARI 
Bu haftaya Survivor parkuru ile 

başlıyoruz. Yarışma zor fakat şartlar 
elverişli. Engelleri aşalım, labirentlerden 

geçelim, iplerin üzerinden atlayalım ve bu 
mavi flamayı hızla toprağa saplayalım. 

10.03.2020 

GEMS EGLENCELi 
MATEMATiK 

10 sayısı ile palyaçomuzun başı 

dertte. Haydi, palyaçomuza 

yardım edelim, kesesinin içindeki 

tüm 10 sayılarını birlikte diğer 

sepete yerleştirelim. 
ROBOTİK KODLAMA 

Oklarla bize verilen komutlara 

uygun bir şekilde tavşanımızı 

ilerletelim ve onu havuçlara 

ulaştıralım.  

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 

Hece-alkış-hece-alkış! Bakalım 

bu şakacı kelimeler kaç heceden 

oluşuyorlar. 
EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

UÇAN BALON isimli deneyimizi 

yapıyoruz. 

11.03.2020 

BİLİM VE TEKNOLOJİ 

HAFTASI 
MAD SCIENCE  

 
SİNE-MAVİ MASAL 

UÇAN HALI VE KAYIP ELMAS isimli 
animasyon filmimizi izliyoruz, 

filmdeki karakterlerin maceralarıyla 
yüreğimiz küt küt  

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

AKMAYAN SU isimli deneyimizi 
yapıyoruz. 

KIR OYUNLARI 
Hızlıca koş, masanın altından geç, 
çizgiye ulaş, arkadaşını bekle ve 

bayrağı kap! 
SERAMİK ATÖLYESİ 

Seramik hamurumuzdan neşeli birer 
kalemlik tasarlıyoruz. Yoğur, 

yuvarla, birleştir, pişir ve 
gökkuşağına çevir   

12.03.2020 

İSTİKLAL MARŞI 
KABULU 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Parmak Çocuk isimli hikâyemizi 

okuyoruz ve zorluklarla başa 
çıkmayı bize öğreten 

tekerlememizi öğreniyoruz. 
MUTFAK ATÖLYESİ 

Kâhinler mutfakta harikalar 

yaratıyor, pufidik poğaça 
tarifimizle karşınızdayız  un, tuz, 

maya bizi götürmez aya  

GEMS EĞLENCELİ 

MATEMATİK 
Karış nedir öğrenelim bakalım. 

Çantamızdaki tırtıl ve yılanın 
uzunluklarını ölçelim. Sayalım kaç 

kaşır, hangisi daha uzun? 

13.03.2020 

31. GELENEKSEL 
PUZZLE 

TURNUVALARI 
BAsLIYOR. 
KİTAP KAFE 

YAŞLI GEYİK SEMY isimli 

kitabımızı okuyoruz. Semy bizi 

doğa ile tanıştırıyor. 
EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
ÇAMUR isimli deneyimizi 

yapıyoruz. 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
Her eşyanın bir eşi var ama bu 

eşler saklanmış. Magnetler 
elimizde, çekim kuvveti başlasın! 

OYUNCAK PAYLAŞIM GÜNÜ 



16.03.2020 

SERAMİK ATÖLYESİ 
Seramik hamurundan hazırladığımız 
bayrağımızı pancarla renklendirelim. 

Bakalım kimyasal boyalar olmadan önce 

atalarımız hayatlarını nasıl 
renklendiriyormuş :)  

  

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Arkadaşlık konusunda derin bir 
sohbete dalıyoruz, ARKADAŞIM 

TANIR BENİ isimli oyunumuzla 

görmeden karşımızdaki arkadaşımızı 
tanıyabilecek miyiz bakalım… 

 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

MAYA İSİMLİ deneyimizi yapalım. 
 

MONTESSORİ 
Kartondan hazırladığımız tırtılları evlerine 
ulaştırıyoruz. Bol üflemeli, çok rüzgârlı. 

 

17.03.2020 
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

Sahnenin mutfağı kulistir! 
Provadır! Tekrardır! Çalışırken hiç 

bu kadar eğlenmemiştik… 
(Profesyonel oyuncu ile çalışma ) 

MONTESSORi 
MOMO ROBOTU yapıyoruz. Bu robot 

bize toplama işlemini öğretiyor. 
 

OKUMA YAZMAYA 
HAZIRLIK 

İ,I,O,Ö seslerini tekrar ediyoruz. 
Sınıfımızda saklanan harfleri 
büyüteç yardımı ile bulmayı 

unutmuyoruz. 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

IŞIK KIRILMASI isimli deney 
çalışmamızı yapıyoruz. 

ROBOTIK KODLAMA 

Ali’yi okul yoluna kodluyoruz ama, 
karşıdan karşıya geçerken çok 

dikkat ediyoruz.  
 

18.03.2020 

 

19.03.2020 

DİL VE ANLATIM 
Gerçek hayatı gözlemliyoruz, rollere 

bürünüyoruz. Evcilik oyunumuzu 
oynuyoruz. 

 

GEMS EĞLENCELİ 
MATEMATİK ATÖLYESİ 

Öğrendiğimiz sayıları tekrar ederek 
basit toplama işlemleri çalışmamızı 

yapıyoruz. 
 

ROBOTİK KODLAMA 
Sevimli tavşanımızı en büyük havuca 

götürüyoruz. Afiyet olsun demeyi 
unutmuyoruz.  

 

SANAT ATÖLYESİ 
Kostüm partisi hazırlıkları 

başlasın. Bizi prens ve 
prenseslerimizle tanıştıracak 
sihirli maskemizi tasarlıyoruz. 

MAD SCIENCE 

20.03.2020 

 

iLKBAHAR GELDi! 
 

Baharın gelişini muhteşem 

danslarımız ve esrarengiz 

kostümlerimiz ile kutlayalım. 
Maskelerimiz takmayı 

unutmayalım.  

 

PARTiMiZiN 
ADI: 

COSTUME 
PARTY  

Saat:11.00 

23.03.2020 
BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 

JİMNASTİK 
Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 
 

MONTESSORi 
Elimde ne var? Bu oyun çok farklı tüm 
duyu organları çalışıyor. Bilmeceyi bil, 

hisset ve resmet  

MUTFAK ATÖLYESİ 
Yıldızlar mutfakta. Malzemeler hazır. 
Pastamızı yapıyoruz. Bildiğiniz tüm 

lezzetleri unutun. 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
ÖFKE duygusu nedir? Neden öfkeleniriz? 

Derin bir sohbete dalıyoruz. 
 

GEMS EĞLENCELİ 
MATEMATİK 

Etrafımızda bir sürü renkli çorap var. 
Fakat bu çoraplardan en çok hangi renk 

var? Çorapları sayıyoruz, eşleştiriyoruz ve 
kendimize kocaman bir kardan adam 

yapıyoruz. 

 

24.03.2020 

GEMS EĞLENCELİ 

MATEMATİK 
Sayılar oyunumuz bu kez biraz 

farklı. Bu neşeli ve çokça heyecanlı 
bir parkur. Sadece hızlı olan değil 
hem hızlı olan hem de çok bilen 

kazanacak. Kazanan grubu bir de 
ödül bekliyor. Yarış başlasın! 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
Harfler oyunumuzu oynuyoruz. 

Fazlaca koşup çokça düşünüyoruz.  

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

Toprağımızın katmanlarını 
inceliyoruz. İçinde ne tür 

canlılar yaşıyormuş buluyoruz. 

Herkes mikroskobun başına!  

MONTESSORi 
Uğultulu bir rüzgâr esmiş ve 

şemsiyeler birbirine karışmış. Aynı 
renkte olan şemsiyeleri birbirleri 

ile eşleştiriyoruz. 

25.03.2020 

RENK GÜNÜ!!!  GREEN! 

 
SİNE-MAVİ MASAL 

SİHİRLİ MÜZE isimli filmimizi 

izliyoruz. Nesli tükenen hayvanlar 

canlanırsa neler olur? Mısırlarımız 
hazır bile… 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
BALON deneyimizi yapalım. 

 

AHŞAP ATÖLYESİ 
Ahşap objelerimize fırça 

darbelerimiz ile can veriyoruz. 

 

ZEKÂ OYUNLARI 
ATÖLYESİ 

SANTRANÇ oyunumuzu oynayalım. 
At neden L şeklinde gider? Piyon 

nedir? Şah-Mat nasıl olur? Hepsi bu 
oyunun içinde saklı. 

26.03.2020 

KÜTÜPHANECİLER 
HAFTASI 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Hikâye kartlarımız ile hikâye oluşturma 

sırası bizde. Bakalım kartlardaki resimlere 
yüreğimiz de eklenince ortaya nasıl bir 

hikâye çıkacak? 

GEMS EĞLENCELİ 

MATEMATİK 
Öğrendiğimiz sayıları tekrar ediyoruz. 
Karışık sandalyelerden sayı trenimizi 

oluşturmayı unutmuyoruz.  
EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
SOĞAN deneyimizi yapalım. 

TOPRAK ATÖLYESİ 
Soğanlar çimlenirse ne olur? Toprağa 
ekelim ve bu mucizeye hep birlikte 

tanıklık edelim. 

Kitap kafe 
Bu gün günümüzü kitaplara ayırıyoruz. Her 
kitap aynı mı? Peki, kitaplar neden farklı?  

Elimizde sütümüz ve hoş sohbetimiz… 
Arkasından yaratacağımız ise kendi kitap 

sergimiz. Hepinizi bekliyoruz. 

27.03.2020 

TİYATROCULAR HAFTASI 

Yoga ve Pilates Zamanı 

 

SAHNE-MAVİMASAL 

AYNA drama çalışmamızı 

yapıyoruz. Aynanın karşısındaki 

arkadaşımızı taklit ediyoruz. 

Bakalım arkadaşımız bize neler 

anlatıyor? 

 

KİTAP KAFE  
MAVİ ARKADAŞ ARIYOR İsimli 

kitabımızı okuyoruz. Bakalım 

mavi hangi renkle başka bir renk 

oluşturabilecek… 
okuma yazma 

Öğrendiğimiz harfleri tekrar 
ediyoruz, hece oyunumuzu 

oynamayı unutmuyoruz. 
OYUNCAK PAYLAŞIM GÜNÜ 



 

 

30.03.2020 

MONTESSORi 
Ayakkabı kutularındaki sihri hepimiz 

biliyoruz. Bu kutular biz ne istersek ona 
dönüşüyor. Biraz hayal gücü ile 

yapamayacağımız hiçbir şey yok. 
ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ 

Hedefimiz parkurun sonundaki halkalar. 
Renkli toplar elimizde. Sarı, kırmızı, mavi 

renklere göre hedefe ulaşıyoruz. 
 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Nina yine yaramazlık peşinde. Ödevleri 

de onu bekliyor. NİNA’NIN ÖDEV 
DEFTERİ isimli hikayemizi okuyoruz. 

 

GEMS EĞLENCELİ 
MATEMATİK 

Kutuların içlerinde sayılar gizli. Herkes 
arkadaşının kutusundaki sayıyı bilmeye 
çalışacak. Ama her hatada ellerimizdeki 
üç balondan biri patlayacak. Elinde en 

çok balonu olan kazanır. 

KIR OYUNLARI 
Basketbol potalarımız hazır. Takımlarımızı 

kurduk. O zaman başlasın basket 
maçımız. 

 

31.03.2020 

MÜZİK VE RİTİM 

ATÖLYESİ 

Tek müzik aletimizin masalar 
olduğunu düşünün. Masalara 

vurduğumuz çubuklar değişirse 
ne olur, sesler nasıl değişir, 

ritim nasıl etkilenir? Hep 

birlikte keşfediyoruz. 
 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
1. KUĞULAR NASIL 

YÜZER isimli deney 
çalışmamızı yapıyoruz. 

2. IŞIK YANSIMASI isimli 

deneyimizi yapıyoruz. 
 

GERİ DÖNÜŞÜM 

ATÖLYESİ 
Tuvalet kâğıdı rulolarından 
kendi sanatsal tablomuzu 
oluşturuyoruz. Arka fonda 

Beethoven… 
 

01.04.2020 

RENK GÜNÜ!!!  YELLOW! 
SİNE-MAVİ MASAL 

OTİZM NEDİR isimli animasyon 

filmimizi izliyoruz. Aslında 
farklılıkların hayatımız için ne 

kadar renkli ve güzel olduklarını 

farkediyoruz. 

EĞLENCELİ 
MATEMATiK 

Sınıfımızda saklanan 10 sayılarını 
buluyoruz. Çok hızlı olmalıyız. En 

çok bulana en güzel öpücük! 
 

OKUMA-YAZMA HAZIRLIK 
Sihirbazımız ABRA bir sihir yapmış 

fakat yaparken sözlerini 

karıştırmış. Tüm hayvanlar 
birbirine karışmış. İpucumuz ise 

hayvanların rengi ile yuvalarının 
rengi birbirini tamamlamakta. ÇÖZ 

BAKALIM! 

ROBOTİK KODLAMA 
Ayşe’nin ayakkabıları ile başı dertte. 

Ayşe’yi elbisesine en uygun olan 
ayakkabıya kodluyoruz. 

02.04.2020 

 
 ŞENLİK BAŞLIYOR! 

TAK TAKIŞTIR 
ŞENLİĞİMİZE 

DAVETLİSİNİZ. 
GÖREVİNİZ İSE 

EVİNİZDEN GARİP, 
TUHAF, DEĞİŞİK, 

UYUMSUZ; TAKILAR, 
ŞAPKALAR, ŞALLAR VB. 

GETİRMEK VE 
KENDİMİZE YEPYENİ 
BİR TARZ YARATMAK. 

 
 

MAD SCIENCE 

03.04.2020 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

FOSFORLU SU ile gece lambası 

yapalım. Artık gecelerimiz de 

çok renkli  

KİTAP KAFE  
BALIĞIN PARMAKLARI isimli 

kitabımızı okuyup farklılıkların 

güzelliklerini keşfediyoruz. 

SANAT ATÖLYESİ 

Bizim miskin kediler önlerine 

konulan tüm yemekleri 

bitirmişler. O kadar çok yemişler 

ki karınları bile şişmiş. Haydi, 

üfleyelim, kedilerimizin 

karınlarını daha çok şişirelim. 

KIR OYUNLARI 
Burada bir yarış yok. Burada bir 

dayanışma var. Çemberimizi 

düşürmemek için ellerimizi sımsıkı 

tutuyoruz. Muhteşem dans 
figürleri ile çemberi tüm grup 

arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz. 
 


