
02.03.2020 

MONTESSORi 
Renkli yollar yapalım ve bu yollarda 
neşeli bir yolculuk planlayalım. Hem 
hayal gücümüzü geliştirelim hem de 

küçük kas motor gelişimimizi 
destekleyelim.  

KARAKTER EĞİTİMİ 
Ya yaşlı bir teyzenin elleri poşet ile 
dolu olursa? O zaman yıldızlardan 
yardımseverlik draması seyredelim. 

GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ 
Basketbol Mavi Masal’da aşktır. 

Evimizdeki her çeşit atık materyali 
değerlendirme zamanı. Bir pota ve bir 

topa ihtiyacımız varsa eğer 
masalarımız da çoktan sahaya 
dönüşmüş demektir. Maharetli 

parmaklarımız kıpırdasın bakalım. 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Dance time! Play MOVE YOUR BODY 

song. 

ROBOTİK KODLAMA 
Minik tırtıllarımız dut yapraklarını 
arıyor belli ki karınları acıkmış. 

Doyurmaya ne dersiniz? Yaşasın 
algoritma  

03.03.2020 

KIR OYUNLARI ATÖLYESİ 
Sabah sporumuzu pırıldayan 

güneşten faydalanarak yapalım. 
Herkes lastik ve matlarını aldıysa 

biraz çimenlerde enerji atma 
zamanı 

YARATICI DRAMA 
ATÖLYESİ 

BÜYÜK OYUN  
GEMS EĞLENCELİ MATEMATİK  

Renkli toplar, uçuşan balonlar, 
minik şekilleri sayıyoruz, eksikleri 

tamamlıyoruz. 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
A ile başladık ve çok yol kat ettik. 
Gittiğimiz yollara geri dönelim ve 

öğrendiğimiz sesleri tekrar edelim. 

MONTESSORi 
Palyaçolarımızın şapkaları çıkmış. 
Peki, şapkalara dokunmadan nasıl 

tekrar başına geçirebiliriz bir 
düşünelim ve bulduğumuz 
yöntemleri hemen hayata 

geçirelim. Beyin fırtınası başlıyor. 
KİTAP ÇALIŞMASI  

04.03.2020 

ŞENLİK BAŞLIYOR! 
ORGANİK REÇELLER 

ŞENLİĞİMİZE DAVETLİSİNİZ. 
EVİMİZDEN KOCAMAN 

PARLAK VE SULU BİR AYVA 
GETİRELİM LEZZETİ 

DORUKLARA TAŞIYALIM.  
SİNE-MAVİ MASAL 

Müziğe âşık çocuğun muhteşem çabası COCO 
karşımızda.  

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Ağaçsız dağlara çok çok yağmur yağarsa ne 
olur? Bir düşünelim. TOPRAK KAYMASI 

deneyimizle GEMS atölyesindeyiz. 

SANAT ATÖLYESİ 
Gücüyle, duruşuyla herkese yetecek 

kadınlarımız için atölyedeyiz… Melek annemize 
sürprizler hazırlıyoruz. 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Konumuz hayvanların İngilizce isimleri. Pür 

dikkat dinliyoruz kolayca tekrar ediyoruz. Çok 
mu çok şey başarıyoruz  

05.03.2020 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 

JİMNASTİK 
Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 😊  

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Mevsim değişikliklerini ‘Bu gün hava 

nasıl?’ sorumuzla İngilizce 
öğreniyoruz. 

 

GEMS EĞLENCELİ 

MATEMATİK  
Kâhinler hiç oyuna doyar mı? 9 
rakamını heyecanlı bir oyunla 

öğreniyoruz. 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

KUĞULAR NASIL YÜZER? isimli 
deneyimizi yapıyoruz. 

 

KİTAP ÇALIŞMASI  

 

MAD SCIENCE  

06.03.2020 

SAHNE MAVİ MASAL 
Bu gün bizim güzeller güzeli 

kadınlarımızın günü. Her gün yeni 
mucizeler yaratan, attığı her adımda 

adımladığı yeri sonsuzluğuyla 
güzelleştiren kadınlarımız için 

söylüyoruz yeni bir şarkı… 

KİTAP KAFE 
Arkadaşlar hazırlanın! 
Hikâye saati başlıyor. 

BİLGİÇ ÇOCUKLAR isimli 
hikâyemizi okuyoruz. 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

YÜZEN BALIKLAR DENEYİ 

MONTESSORi 
Duvarda renkli halkalar elimizde 

toplar. Haydi, ne duruyorsun hedefe 
yolculuk başladı! 

09.03.2020 

MONTESSORi 
Büyürken hep farklı farklı yollardan 

geçiyorsak ve her yolda başka bir şey 
öğrenerek yolculuk ediyorsak ve dahi 

bu yolları seçmek biraz da tercih 
meselesi ise durmayın çocuklar renkler 
bizim için var! Zikzak, düz ve dalgalı 

yollar bu kez kumlardan. 
MÜZİK VE RİTİM ATÖLYESİ 

Farklı materyaller kullanarak 
orkestramızı oluşturalım. Zaman ritim 

oluşturma zamanı. 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Repeat after me! İngilizce genel tekrar 
çalışmamızı yapıyoruz. 
ROBOTİK KODLAMA 

Algoritma zihnimizin sınırlarını 
zorlasın, oflayıp puflamak da zevkli, 

nasılsa doğru yere varacak bir 
kodlama oluşturacağız. Hangi yavru 
kuşu, hangi yolu kullanarak annesine 

ulaştırabileceğiz bakalım? 

KARAKTER EĞİTİMİ 
HÂKİMİN ADALETİ isimli filmimizi 

izliyoruz. Adil olmak hakkında sohbet 
ediyoruz. 

10.03.2020 

GEMS EĞLENCELİ 

MATEMATİK  
Bahçıvan amcamızın yardıma 

ihtiyacı olmuş, bahçeye 9 tane 
çiçek ekmesi gerekiyormuş 
ancak bir türlü çiçekleri 9’a 
kadar sayamıyormuş. İyi 

yürekli Kâhin Yıldızlar hemen 
yardımına koşmuş… 
OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK 
Hazırlayın kâğıt ve kalemi yeni 
seslerimizi yazalım, tanıyalım. 

PASTA ATÖLYESİ 
Küçük şefler iş başında. 
Lezzetli mi lezzetli anne 

çikolatalı(tahin-pekmez) milföy 
dilimleri hazırlıyoruz. 

MONTESSORi 

Kendimizden bir tane daha olsaydı 
neler olurdu? Ayna ile klonlama 

oyunu oynuyoruz. 
KİTAP ÇALIŞMASI  

 

11.03.2020 

BİLİM VE TEKNOLOJİ 
HAFTASI 

MAD SCIENCE  
SİNE-MAVİ MASAL 

Belgesel sever miyiz? Bu günkü 
konumuzda kış hayvanları var. Kış 

aylarında hangi hayvanlar nasıl yaşarlar 
öğrenelim bakalım. 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Sanırız bu yapacağımız en lezzetli deney. 

ERİYEN ÇİKOLATA DENEYİ.  
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

Önce geometrik şekilleri hatırlayalım. 
Sonra ise BEDENİMİZ DAİRE isimli 

dramamızı canlandırıyoruz. 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

English play time! Yaşayarak öğreniyor, 
oynayarak pekiştiriyoruz. 

MONTESSORi 
Dolu kaptan boş kaba nesne aktarma 
oyunu ile biraz kaslarımızı geliştirelim. 

12.03.2020 

İSTİKLAL MARŞI 
KABULU 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 😊  

 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Repeat after me! İngilizce genel tekrar 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 
GEMS EĞLENCELİ MATEMATİK  
9 rakamını ne kadar iyi öğrendik bir 

bakalım. Bunu en güzel esaslı bir yarışma 
ile yapabiliriz. O halde ödüllere hazırlıklı 

olalım ve elimizden gelenin en iyisi 
yapalım. Yarış başlıyor! 

 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Gözlerimizi kapatalım ve kendimizi bilimin 
o pırıltılı ışık yoluna bırakalım. DOKUN 

KİSSET ANLA isimli deneyimizi yapıyoruz. 
 

KİTAP ÇALIŞMASI  

 

13.03.2020 

31. GELENEKSEL 
PUZZLE 

TURNUVALARI 
BAsLIYOR. 

SAHNE MAVİ MASAL 

Bu gün sahnemiz Afrika. Vahşi 
doğanın eşsiz derinlikleri ile 

buluşuyoruz. 

KİTAP KAFE 
Tekerleme saatimiz çok neşeli. 

MAKARA tekerlemesini 
öğrenelim. 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
İşte karşınızda yumurta 

yemeyi seven ince 
boyunlu bir cam şişe. 
Isınan havanın çekim 

kuvveti isimli deneyimizi 
yapıyoruz. 



16.03.2020 

SİNE-MAVİ MASAL 
Notalar havada uçuşurken bize de 
seyreylemesi kaldı. NOTALARIN 
DANSI isimli animasyon filmimizi 

izliyoruz. 
 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

Sütle buluşan renkler dans etmek 
istiyor. Haydi, onlara yardım 

edelim, deneyimize başlayalım. 
 

TEKSTİL ATÖLYESİ 
Gezegenlere yolculuğu daha önce 

yapmıştık. Şimdi de kendi uzay 
mekiğimizi tasarlıyoruz. Atölye 

işler, kâhinler parıldar. 
 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Repeat after me! İngilizce genel 
tekrar çalışmamızı yapıyoruz. 

17.03.2020 

GEMS EĞLENCELİ MATEMATİK  
9 rakamını tekrar etmek hiç bu kadar 

hareketli olmamıştı. Müzik hazırsa 
dansa başlıyoruz.  

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
Kırmızı bir otomobil J kapısından K 
kapısına en kestirme yoldan nasıl 

ilerler biliyor musunuz? Biz biliyoruz. 
Eğlenceli dolambaç oyunumuz ile 

sesleri tekrar ediyoruz. 
OYUNCAK TASARIMI ATÖLYESİ 
Ellerimizde farklı birçok materyal var 

ve biz bunlarla birbirinin aynısı 
olmayan farklı oyuncaklar 

tasarlayacağız. Yaratıcılığımız 
konuşuyor, atölye coşuyor. 

MONTESSORi 
Rengârenk balonlar ve jütler 

kullanarak kaba motor gelişimimizi 
hızlandıracak eğlenceli bir oyuna ne 
dersiniz? Maria Montessori bizi görse 

gözleri kamaşırdı  

KİTAP ÇALIŞMASI   
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

Sahnenin mutfağı kulistir! 
Provadır! Tekrardır! Çalışırken hiç 

bu kadar eğlenmemiştik… 
(Profesyonel oyuncu ile çalışma ) 

18.03.2020 

 

19.03.2020 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK JİMNASTİK 
Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 😊  

 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Günlük yaşam diyalogları ve sınıf içi 
yönergeleri öğrenelim, eski öğrendiğimiz 

cümleleri tekrar edelim. 
 

GEMS EĞLENCELİ MATEMATİK  
Sepetimde 3 elma, 2 de portakalım var. 

Elmalarımdan birini sevimli elma kurduyla 
paylaşırsam sepetimde kaç meyve kalır? Hep 

birlikte toplayalım, çıkaralım.  
 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Bitkiler oksijensiz yaşayabilir mi? Gelin birlikte 
bakalım. OKSİJEN isimli deneyimizle 

atölyedeyiz. 
 

KİTAP ÇALIŞMASI  
 

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 

MONTESSORi 
Dikkat, düşüyoruz! Renkli iplerin 
üzerinde dengemizi koruyarak ve 

rotamızdan şaşmadan hedefe 
ilerliyoruz. DENGEDE DUR oyunu ile 

atölyedeyiz. 
SANAT ATÖLYESİ 

Kum boyama etkinliği ile karşınızdayız. 
Çünkü sanat Mavi’nin çocuklarından 

sorulur! 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Repeat after me! İngilizce genel tekrar 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 

KARAKTER EĞİTİMİ 

PAYLAŞMAK isimli animasyon 
filmimizi izliyoruz. Akıllarda Necip 

FAZIL KISAKÜREK’ın dizeleri: 
Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği 
paylaşmak; ekmekten daha lezzetlidir. 

24.03.2020 

GEMS EĞLENCELİ 
MATEMATİK  

Kâhin Yıldızların yarışması var 
ve tabi ki bir de ödülü… 

Öğrendiğimiz rakamları tekrar 
ediyoruz. Bu bir sessizlik 

oyunu, konuşursan yanarsın! 
Hedefe bak ve gördüğün sayıyı 

tanı, sonra halkaları sayının 
önüne bırak ve sonunda 

elbette ödülünün tadına bak. 
 

OKUMA YAZMAYA 
HAZIRLIK 

J-K seslerini tekrar edelim.  
DANS OKULU 

Nostalji başlasın. Bu gün vals 
yapmayı öğreniyoruz. 

MONTESSORi 

Kendi boyadığımız resmin puzzle 
çalışmasını yapalım ve her yıldız 

yanında oturan arkadaşının 
hazırladığı yapbozu tamamlamaya 
çalışsın. Bakalım zafer kimin olacak  

KİTAP ÇALIŞMASI  

25.03.2020 

RENK GÜNÜ!!!  BROWN 

İçinde KAHVERENGİ bulunan 

bir kıyafet giyip okula öyle 

geliyoruz.  

SİNE-MAVİ MASAL 
Bu gün dünya tiyatrocular günü. Biz de 

tiyatronun önemini ve bize vermek istediği 
mesajları söyleyen tanıtım filmimizi izliyor, 

toplumda duyarlı bireyler olmayı hedefliyoruz. 
 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Tahterevalli her çocuğun çocukluğunun 
özetidir. Peki, bir de bilim atölyemizde 

inceleyelim, bakalım gerçekte nedir ve nasıl 
çalışır? 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Let’s sing a lot of songs. Show time! 

 
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

Bu günkü drama çalışmamızda tiyatro 
oyuncularının yaşayabileceği komik kazaları 
işleyeceğiz. Tabi gülmeden durabilirsek  

 

26.03.2020 

KÜTÜPHANECİLER 
HAFTASI 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 😊  

 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Repeat after me! İngilizce genel tekrar 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 
GEMS EĞLENCELİ MATEMATİK  

Kocaman bir gemi ile Kâhinler adaya 
yolculuğa başladı, ama yol uzun ve hazine 

görkemli. Sayıları toplayarak örüntüyü 
tamamlıyoruz ve hazineyi kazanıyoruz. 

 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Patlayan dağlar, sıcak lavlar da ne? 
Anlıyoruz, YANARDAĞ deneyimizle 

sorularımıza cevap buluyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI  
 

MAD SCIENCE  

27.03.2020 

TİYATROCULAR 
HAFTASI  

SAHNE MAVİ MASAL 

Bu hafta kütüphane haftası. 
Sahneye sessiz bir kütüphane 

kuruldu ve bize içerde neler 
yapmamız gerektiğini fısıldadı. 

Drama başlıyor.  
 

KİTAP KAFE 

3 yaş yıldızlarımızın kurduğu 
kütüphaneye davetliyiz ve 
onların yarattığı kitapları 
incelemek için sabırsızlıkla 

bekliyoruz. 
EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 

GÖKKUŞAĞI DENEYİ ile GEMS 
atölyesindeyiz. 

MONTESSORi 
Atölyemizin özel oyuncakları ile 

serbest bir zaman dilimi 
yaşayalım. 



 

 

30.03.2020 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

KARAKTER EĞİTİMİ 
Tavşanımızı eve bıraktıktan sonra 
çevremizin çöplerle dolu olduğunu 

gördük ve artık iş başındayız. 
Çevremizi temiz tutmakla ilgili sohbet 

ediyor, bahçemizi temizlemeye 
gidiyoruz. 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

MONTESSORi 
Sınıfımızdaki makaslarımızın üzerinde 
ormanda kaybolan bir tavşan var. Düz 

eğri zikzak yollardan geçiyor. 
Tavşanımızı evine götürüyoruz. 
GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ 

Çevremizdeki çöpleri topladıktan sonra 
kullanabileceğimiz materyalleri 

değerlendiriyoruz, özgün bir çalışma 
yapıyoruz. 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Repeat after me! İngilizce genel tekrar 

çalışmamızı yapıyoruz. 
ROBOTİK KODLAMA 

Ayıların karnı çok acıkmış, biraz da 
bala ihtiyaçları varmış. Ayıları 

kovanlara kodlayalım 

31.03.2020 

GEMS EĞLENCELİ 
MATEMATİK  

Bu gün sınıfımızda 10 sayısı 
var. Bizimle ders dinliyor. Biz 
ise onun yardımı ile toplama 

işlemini geliştiriyoruz. 
OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK 
Nesneleri şekillerin yardımıyla 
nokta, virgül, ünlem ve soru 

işaretini görünce ne yapmamız 
gerekli onları öğreniyoruz ve 
artık noktalama işaretlerini 

biliyoruz. 

KİTAP KAFE 
Biraz tekerleme, biraz bilmece 
ile günün keyfini çıkarıyoruz. 

Ardından SİHİRLİ ÖPÜCÜK adlı 
hikâyemizi okuyoruz. 

MONTESSORi 
Katlıyoruz, kesiyoruz bulutlara 

uzanan bir uçan balon 
yapıyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI 
 
 

01.04.2020 

SİNE-MAVİ MASAL 
Hayal gücümüzün sınırlarını aşıyoruz. 

Sihirli bir halıya binip ESKİMO’larla 

tanışıyoruz ve şimdi de çölün 
ortasında bir devenin üzerindeyiz. Biz 

çok gezgin çocuklarız. Perde de 
KİTABIN İÇİNE YOLCULUK 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

SİHİRLİ LİMON deneyi ile yazıları yok 
ediyoruz. Sihir dediğimize bakmayın, 

her şeyin bir bilimsel açıklaması var. 
İşte biz bunu öğreniyoruz. 

SANAT ATÖLYESİ 
Biraz çiçek, biraz kar, şimdi de 
mevsim ilkbahar… Mevsimler 

tablomuzu yapıp mevsimlerle alakalı 
bilgilerimizi pekiştiriyoruz. 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Dance time! We are preparing a 

Show 

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 

SAHNE MAVİ MASAL 

Ormanlar kralı Aslan gizemli 
ormanda gezer, hayvanlara 

yardım edermiş. Bu gün 
sahnede hepimiz birer aslan 

olacağız ve ormanı 
yöneteceğiz. Başlıyoruz! 

KİTAP KAFE 
BOBO’NUN HİKÂYELERİ ile 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

BOBO’NUN OKUL ARKADAŞLARI 
isimli hikâyeyi okuyor gerçek bir dost 
nasıl olunur birlikte deneyimliyoruz. 
Sonrasında ise dostlarımızla dostluk 

hakkında ılık çaylarımız eşliğinde sohbet 
ediyoruz. 

EĞLENCELİ BİLİMLE 
ÇILGIN DENEYLER 
Acaba hangi mum önce 

sönecek? Büyük bardakta mı 
yoksa küçük bardakta mı? 

Deneyip öğrenelim. 

MONTESSORi 
Kendi örümcek ağlarımızı 

oluşturmaya ne dersiniz? Haydi, 
ağları yapalım çılgın topları 

ağlarımızla yakalamaya 
çalışalım. 


