
02.03.2020 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 😊 

 

MONTESSORİ 

Saklanan renkleri bulalım ve bildiğimiz 
renklere yeni bir tane daha ekleyelim. 

 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Bitkilerimiz acıktığında neler olur ve 

karınlarını nasıl doyururlar gözlemleyip 
öğrenelim. 

 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Minik kuşlardan birisi Ay’ı küstürmüş. Ay 
da yüzünü bulutların arasına saklamış, 

çıkmak istemiyor. Bakalım Ay’ın gönlünü 
kim alacak? 

AY NEREYE KAYBOLDU? İsimli 
hikâyemizi okuyoruz. 

MÜZİK VE RİTİM ATÖLYESİ 
Bardaklar aynı, sesleri farklı. Nasıl oluyor 
da aynı bardaktan aynı çubukla farklı ses 

çıkarabiliyoruz hiç düşündünüz mü? 
Birlikte bulalım çünkü KÂŞİF 

YILDIZLAR’ın işi keşfetmektir  

03.03.2020 

  DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ  
Doğuştan bülbüller gibi güzel 
şarkılar söyleyen Gukki’nin 
sesinden diğer kargalar hiç 

hoşlanmazlar. Çünkü onlar karga 
sesi dinlemeyi seviyorlar. Bu 
durumda Gukki ne yapmalı? 
Öğretmenimizden dinliyoruz: 

ŞARKICI GUKKİ 
TEKSTİL ATÖLYESİ 

Birçok farklı eşyamız var o halde birçok 

farklı çantamız olmalı mı, yoksa 
çantamızda farklı gözler yaparak her 
eşyamıza uygun yerler tasarlayabilir 

miyiz? Bu işin de bir kolay yolunu 
bulacağız. Atölye çalışıyor. 

MONTESSORİ 
Renk eşleştirme oyunu ile renkleri 

pekiştirmeye devam ediyoruz. 
KİTAP ÇALIŞMASI 

‘daire’ kavramını öğreniyoruz. 

 

YARATICI DRAMA 

ATÖLYESİ 
BÜYÜK OYUN  

04.03.2020 

RENK GÜNÜ!!!  PURPLE! 

İçinde MOR bulunan bir kıyafet giyip okula 

öyle geliyoruz. 

ŞENLİK BAŞLIYOR! 
ORGANİK REÇELLER 

ŞENLİĞİMİZE DAVETLİSİNİZ. 

EVİMİZDEN KOCAMAN PARLAK 
VE SULU BİR AYVA GETİRELİM 

LEZZETİ DORUKLARA 
TAŞIYALIM.  

SİNE-MAVİ MASAL  
Mısırlarımız hazır olduğuna göre ışıkları 

kapatabiliriz. KÜÇÜK AYAK animasyon filmimizi 
izleyelim. 

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 
Siz hiç dalgalı bir denizde yüzdünüz mü? 
Peki ya dev dalgaları hiç gördünüz mü? 

Kâşifler sahnede dev dalgalara karşı kulaç 
atıyor, seyrine doyulmuyor. 

MONTESSORİ 
Tek ve çift kavramlarını bedenimizi 

kullanarak pekiştirelim. 
 

05.03.2020 

YEŞİLAY HAFTASI 
BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 

JİMNASTİK 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Karga ailesinin yumurtalarından birisinden 
beyaz bir yavru çıkınca bir gürültüdür 
kopuyor karga ülkesinde. Herkes çok 
şaşkın bu duruma. Ne olacak? Bunun 

sebebi nedir acaba? Yeni bir maceraya 
atılıyoruz. 

MUTFAK ATÖLYESİ 
Yaş pasta yapalım. Ancak az yağlı ve 

şekersiz… Sağlıklı pasta yapımını 
öğreniyoruz. Sihirli parmaklarla lezzetin 

doruğundayız. 
EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 

DENEYLER 
Tabiatta oluşan hortumları inceleyip GEMS 

atölyesine geldik. Burada kendi 
hortumlarımızı oluşturacağız, bakalım aynı 

heyecanı yaşayacak mıyız? 
KİTAP ÇALIŞMASI 
Daireyi pekiştirelim. 

 

MAD SCIENCE 

06.03.2020 

 
SAHNE-MAVİMASAL 

Anne olmanın dünyanın en güzel 

duygusu olduğunu her gün daha da 

güzelleşen annemizin gözlerinde 

görebiliyoruz. Peki, biz annemizin 

annesi olsaydık ona neler söylerdik? 

Sahne tozu yutmak için buradayız. 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Tekerleme, bilmece… Dilimizin 

döndüğünce  

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

SU NASIL BUHARLAŞIR? Gelin 
birlikte gözlemleyelim. 

ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 

Zorlukları aşmak ve engelleri kaldırmak 
için yalnızca bedenimizin değil problem 

çözme becerimizin de gelişkin olması 
gerekir. Öğretmenimizin verdiği probleme 
3 farklı çözüm önerisi getirebilelim. Bu bir 

takım oyunu ve yapmamız gereken tek 

şey beyin fırtınası  

09.03.2020 

. BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

Branş öğretmenimizin bizim için 
özel hazırladığı etkinliği yapıyoruz.  

 
MONTESSORİ 

İçinde - dışında kavramlarını 
pekiştirelim bu kez bedenimizle 

deneyelim. 
 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

ISLANMAYAN PEÇETE deneyimizle 

bilim atölyesindeyiz. 
 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Dans etmeyi çok seven 

arkadaşlarımızın hikâyesi olan 
DANS EDEN DİNOZORLAR ile 

masal saati başlıyor. 
 

DANS OKULU 
En sevdiğimiz şarkılar ile 

kendimizi en özgür hissettiğimiz 
yerdeyiz. Sahne!  

10.03.2020 

  DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ  
MAVİ GAKİ ile yepyeni bir 
maceraya atılıyoruz. Gaki, 

arkadaşları Mavi Tüylere benzerse 
onların kendisini daha çok 

seveceklerini ve onlarla birlikte 
yaşayabileceğini düşünmektedir. 

Oysaki olaylar hiç de onun 
umduğu gibi gelişmez. 

 
TOPRAK ATÖLYESİ 

Bahçemizdeki çeşit çeşit meyve 
ağacının ve ağaç evimizin altını 

yeşil bir halı gibi kaplasa çimenler 
fena mı olur? Çim tohumlarımızı 
bahçemizle buluşturalım. Küçük 

bahçıvanlar çıplak ayaklarını 
toprakla buluştursun. 

 

MONTESSORİ 
Gözlerle ne yapıyorduk, burunun 
görevi neydi, kulaklarımız nerede 
gibi kimi zaman bize çok zor gelen 
sorulara cevap bulmak artık çok 
basit. Özel bir yöntem atölyede 

bizi bekliyor. Hazırsak başlayalım. 
 

KİTAP ÇALIŞMASI 
Kareyi öğrenelim. 

11.03.2020 

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI 

MAD SCIENCE  
 

SİNE-MAVİ MASAL  
Minik Kâşif Yıldızlar yeni bilgiler öğrenmek için her 
yolu kullanır. Bu gün sinema saatimizde bizim için 
neşeli bir belgesel hazırlayan öğretmenimizi daha 
çok sevindirmek için pür dikkat izliyoruz. KUTUP 

HAVANLARI BELGESELİ 
BİLİM ATÖLYESİ 

Dudaklarımızı ve ellerimizi kullanmadan balon 
şişirebileceğimizi söyleselerdi ne hissederdik? 
Haydi, deneyelim. MAYA İLE BALON ŞİŞİRME 

DENEYİ 
MONTESSORİ 

Aynaya bak, duygularının karşımızdakilere nasıl 
yansıdığını incele. Bakalım gülünce yüzümüz, 
şaşırınca kaşlarımız, kızınca gözlerimiz nasıl 

oluyor? YANSIMA OYUNU 
SANAT ATÖLYESİ 

İlkbaharla birlikte çiçeklerini açan ağaçlar, mis 
kokulu çiçekler ne kadar da güzel öyle değil mi? O 
halde biz de kendi ağaçlarımızı yapalım, ilkbahar 

neşesine eşlik edelim. 
ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 

Bütün olan görselleri parçalayıp daha sonra tekrar 
bütünleştiriyoruz. Bakalım karışmış kâğıtlar 

arasında tekrar eski görüntüsüne kavuşturabilecek 
miyiz? Görsel hafızamızı güçlendirmeye devam 

edelim. 

12.03.2020 

İSTİKLAL MARŞI 
KABULU 

 
BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 

JİMNASTİK 
 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
SÜSLÜ ÇİKOLATA isimli hikâyemizi 

okurken öğreneceğimiz çok önemli bilgiler 
var. Başkalarına özenmek Kendi gagasını 
beğenmeyip Şarkıcı Kapkara Lolipop gibi 
olmak isteyen Süslü Çikolata’nın ilginç 

öyküsü kardeşinin bakış açısı ile anlatılıyor. 
Dinleyelim. 

MUTFAK ATÖLYESİ 
Enfes tarifler ile tekrar beraberiz. Sevgi 
topları hazırlıyoruz. Bol sebzeli nefis mi 
nefis enfes mi enfes… Küçük şefler iş 

başında  
KİTAP ÇALIŞMASI 

Pekiştirmemiz gereken bir geometrik 
şeklimiz var… Kare. Çizelim, boyayalım 

iyice aklımıza kazıyalım. 
EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 

DENEYLER 
Havanın gücü ile nesnelerin hareketi nasıl 

oluşur? Deneyelim, öğrenelim.  

 

13.03.2020 

31. GELENEKSEL 
PUZZLE 

TURNUVALARI 
BAsLIYOR. 
SAHNE-MAVİMASAL 

Anne babalarımız sağ sarmısak, sol 

soğan diyerek öğrenmişler sağı solu. 

Kuklalarımız bakalım sağımızı solumuzu 

bize nasıl öğretecek? 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Doğum günü, güzel bir armağanla 

sevgimi anlatmanın zamanı... Ama 
armağan seçmek zor iş! Seçtiğim 
armağanı beğenecek mi? Dahası; 

kumbaramdaki para yetecek mi? Ne 
alsam, ne alsam? Hikâye saati başlıyor. 

CAN ARKADAŞIMIN DOĞUM GÜNÜ 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

TOPRAKTA HAVA VAR MIDIR? 
Varsa ne işe yarar? İnceleyelim, 

öğrenelim. 
ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 

Sağ ve sol elimizi kullanarak el göz 
koordinasyonumuzu güçlendirelim. 
Sağ-Sol kavramlarımızı pekiştirelim. 



16.03.2020 

SİNE-MAVİ MASAL  
Müziğe âşık olan COCO’yu izliyoruz ve 
COCO ile birlikte yüreğimizdeki ritme 

kulak veriyoruz çünkü müzik sanatların 
en mükemmeli… 

MÜZİK VE RİTİM ATÖLYESİ 
Arkada çılgın bir şarkı: MARAKASI 

SALLA! Ellerimizde marakaslarımızla 
kendimizi ritmin coşkusuyla 

ödüllendiriyoruz. 
MONTESSORİ 

Yine bir eşleştirme oyunu ile 
karşınızdayız. Ancak bu kez renk ve şekil 
ayrımı yapmalıyız. Hem aynı renkte hem 
de aynı şekilde olan ahşap bloklarımızla 
dolu kolimizden küçük boş kolilerimize 

istifliyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI 
Geometrik şekillerden ‘ÜÇGEN’i 

pekiştiriyoruz  

ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 
Sınıfımızda bulunan en sevdiğimiz 

oyuncağımız saklanmış. Onu bulmamız 
için verilen yönergeleri takip etmemiz 

onu bulmamıza yardımcı olacaktır. 
Bakalım oyuncağımız kendini nereye 

saklamış… 

17.03.2020 

  DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ  
Arkadaşımız Bobo’nun yardıma 
ihtiyacı var. BOBO BİSİKLET 

KAZASI adlı hikâyemizi okuyalım 
ve ona nasıl yardım edebiliriz, 

düşünüp arkadaşlarımızla 
paylaşalım 

MONTESSORİ 
Karşımızda birçok daire ve kare 

var ve elimize aldığımızda o 
doğal dokularıyla 

avuçlarımızdalar. Ahşap 
parçaları eşleştirelim, 

geometrik şekilleri pekiştirelim. 
Yeni şeklimizi ise sadece fark 

edelim: ÜÇGEN  
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

Sahnenin mutfağı kulistir! Provadır! 

Tekrardır! Çalışırken hiç bu kadar 
eğlenmemiştik… 

(Profesyonel oyuncu ile çalışma ) 

 SANAT ATÖLYESİ 
Ebru sanatının farklı yöntemiyle 

karşınızdayız. Gerekli olan 
malzemelerimiz: Biraz farklı dokunuş 

biraz sevgi… 

18.03.2020 

  

19.03.2020 

BEDEN EĞİTİMİ VE RİTMİK 
JİMNASTİK 

Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz. 😊 

 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Bobo’nun arkadaşları eve geliyor ve 

birlikte güzel bir vakit geçirdikten sonra 
Bobo evini ne kadar sevdiğini fark ediyor. 
Böylece bizim de hikâye saatimiz başlıyor. 

‘EVİM, CANIM EVİM’ 
 

GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ 
Sevimli uğur böceği kuklaları yapıyoruz. 
Bakalım uçup gidince annesi ona terlik, 

pabuç alacak mı? 
 

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 
Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman 
içinde Mavi Masal’da birbirine yardım 
etmeyi, paylaşmayı çok seven bir sürü 
çocuk varmış. Bakalım maviyi seven 

çocuklar nasıl bu kadar cesur olabiliyorlar?  
 

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. 😊 

 
MONTESSORİ 

Sanat atölyesinde oluşturduğumuz 
neşeli ahtapotlarımızın kollarına ahşap 
boncuklarımızı dizelim ve biraz küçük 
kas motor gelişimimizi geliştirelim. 

 
EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 

DENEYLER 

NESNELERİN SUYU EMME ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR? Objelerimiz: sünger, bez, 

peçete, kâğıt, ahşap parçalar. Bakalım bu 

yarışı hangisi kazanacak  
Atölye pırıldıyor! 

 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Hokus pokus, abra kadabraaa!! KÜÇÜK 
SİHİRBAZ İSİMLİ hikâyemizle etkinlik 

saatimiz başlıyor. 
SANAT ATÖLYESİ 

Bir çiçek düşünün ki hiç su vermesek de 
solmaz, hiç güneş almasa da muhteşem 
kokar ve tüm varlığıyla bizim için yaşar… 
Evet, o çiçek ANNEDİR. Güzeller güzeli 

canımız annemize kır çiçekleri 
hazırlayalım. Evimizin başköşesinde 

koklandıkça aramızdaki aşkı hatırlatsın  

24.03.2020 

  DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ  
Umut, uzaya yaptığı yolculukta 

Dünya’nın üzgün olduğunu görür 
ve sebebini sorar. Kirlendiği için 

üzülen Dünya’yı mutlu edecek bir 
girişimde bulunur. Peki, hangimiz 
hissediyoruz Umut’un yüreğindeki 

o mis kokan umudu? Önce 
dinleyelim sonra biraz sohbet 

edelim. Bu yaşlı dünyamızı neler 
yaparsak gençleştirebiliriz? 

BİLİM ATÖLYESİ 
Farklı sıvıları kırmızı lahana suyu ile 

karıştırırsak neler olur biliyor 
musunuz? Mucize gibi bir şey olur 
 LAHANA MUCİZESİ deneyimizi 

yapalım. 
MONTESSORİ 

Üfle, üfle, üfle, daha çok üfle! Nefesimiz 
bu kez labirent duvarlarına çarparak 

ilerleyen topa yön veriyor. Ciğerlerimiz 

gelişirken top kaleye varıp aniden gol 
oluyor. Evet, bu saha biraz farklı, çok 

neşeli, çok heyecanlı, bol kahkahalı  
Atölyedeyiz. 

MONTESSORİ 
Her ponpon kendi yuvasında olmalı. Biz 

öğrendiğimiz renkleri tekrar ederken 
onlar da kendi evlerinde biraz keyif 
yapmalı. EŞLEŞTİRME OYUNU ile 

atölyedeyiz. 

 

25.03.2020 

SİNE-MAVİ MASAL  
Arkadaşlar, benim duyduğum sesi siz de 

duydunuz mu?  
- Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

Yakınlarda bir yerlerde arılar olmalı. Peki, bal 
yapan arılar değil miydi bunlar? 

Haydi, izleyelim. ANNE BU NE? İsimli 
animasyonumuzu izliyoruz ve sonrasında 
arıların hayatı ile ilgili sohbet ediyoruz.  

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 
Sahnede pırıldayan bir altın karışımı! O da ne 

bu arılar 2 yaşında olmalı… Kanatlarını 
çırparken dudaklarında o ses… Zzzzzzzz 
ARILAR isimli dramamızla sahnedeyiz.  

SANAT ATÖLYESİ 
 Baskı yöntemi ile resim yapmaya ne dersiniz? 

Farklı heyecan ile farklı şekiller oluşturalım. 
Çizdiğimiz resimlerin üzerine baskı yapalım. 

Bakalım küçük ressamların duyguları 
tuvallerine nasıl yansımış. 

ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 
Aaa, o da ne! Ahşap çubuklarımız karışmış ve 

üzerinde olan şekiller birbirinden ayrılmış. 
Ahşap çubuklarımızın üzerinde olan şekilleri 

buluşturmaya ne dersiniz? Unutmayın 2 çubuk 
1 tamamlanmış resim demek. DİĞER YARISINI 

BUL oyunu ile yarışma başlasın. 

 

26.03.2020 

KÜTÜPHANECİLER 
HAFTASI 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
YAŞLI KAPLAN SURA’nın hikâyesi ile 

çınlıyor atölye. Yardımseverlik ana temalı 
hikâyemizde minik bir yavrunun maceralı 
serüvenine konuk oluyoruz. Bu hikâyeden 

çıkarmamız gereken çokça ders var. O 
halde dinleyelim ve uzun sürecek 

sohbetimize bir an evvel başlayalım. 
                AHŞAP ATÖLYESİ 
Ahşaptan bileklik olur mu demeyin. Gelin 
birlikte tasarlayalım ve bu kez bu tasarım 

harikası bilekliklerimizi kahraman 
babalarımıza armağan edelim. 

 
KİTAP ÇALIŞMASI 

Kardan adam sıcak mıydı? Peki ya süt 
soğuk muydu? Sıcak-soğuk kavramlarını 

pekiştirelim. 
 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 
DENEYLER 

Hava olmadan ateş yanar mı? Deneyelim, 
öğrenelim. 

MAD SCIENCE 

 

27.03.2020 
Yoga ve Pilates Zamanı 

Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz.  

 

SAHNE-MAVİMASAL 

Kuklalar ile hikâyeler oluşturmaya hazır 

mısınız? Kukla köşemizi sahneye 

çıkaralım ve kendi hikâyemizi 

anlattıktan sonra arkadaşlarımızınkini 

dinleyelim. Bakalım hayallerimizde ne 

muziplikler varmış  
 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Cesur ve korkusuz kediler iş başında. 

Gelin hikâyemizi okuyalım ve 
maceralarına biz de tanık olalım. 

 
EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 

DENEYLER 
Gökyüzü neden mavidir? 
Deneyimizle öğrenelim. 

 
ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 

Hafıza oyunlarımıza hız kesmeden devam 

ediyoruz. Kart eşleştirme oyunumuzu bu 
kez kapalı kartlarla yapalım. Bakalım 

hangi kartın altındaki resim hangisinin 
eşiydi, hatırlayabilecek miyiz? 

TİYATROCULAR 
HAFTASI 



 

 

 

 

 

 

30.03.2020 
Yoga ve Pilates Zamanı 

Branş öğretmenimizin bizim için özel 

hazırladığı etkinliği yapıyoruz.  

 

SAHNE-MAVİMASAL 

Yaşasın! Temiz hava. Kendimizi mis kokulu 

çiçeklerin, yemyeşil ağaçların olduğu 

yerde hayal edelim, kırlarda koşalım, 

zıplayalım, bu güzel havanın keyfini 

çıkaralım. 
 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 
Ormanlar kralı aslan ormandaki dostlarını 

hiç düşünmez, yiyeceklerini paylaşmazmış. 
Gelin birlikte KIŞ PASTASI adlı hikâyemizi 
okuyalım paylaşmanın önemini öğrenelim. 

 
EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN 

DENEYLER 
TAT deneyi ile yeni tatlar denemeye 

ne dersiniz? Bakalım hangi tatlar 
hoşumuza gidecek… 

 

ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 
Sağ ve sol elimizi aynı anda 

kuvvetlendirmeye ne dersiniz? 
Koordinasyon egzersizi ile 

atölyedeyiz. 

31.03.2020 

DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ  
Bazen sorunlar büyükler için küçük, 

küçükler isin ise büyük olabiliyor. Peki 
ya biz sorunların üstesinden gelip 

oyunlara devam edebilecek miyiz, yoksa 
mutsuz olup kabullenecek miyiz? 

PENGUEN İLE DENİZ KIYISINDA BİR 
GÜN isimli hikâyemizi okuyup biraz 

sohbet edelim. 

 
ZEKA ATÖLYESİ 

Dikkat geliştirici bir oyun ile 
koordinasyonumuzu güçlendirmeye 

devam edelim. Görselde bulunan minik 

arkadaşımızın hareketlerini çubuklarla 
yapalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız? 

 

MONTESSORİ 
Farklı kokuları tanımaya ne dersiniz? 
Önce kokla sonra tablodan ne kokusu 

olduğunu bul! 

 
KİTAP ÇALIŞMASI 

Sincapların en sevdiği yiyecek neydi? 
Hatırlayan var mı acaba? Peki ya 

görseldeki büyük sincabı boyarken 
küçük sincap için bir fındık çizelim mi? 

01.04.2020 

MONTESSORI 
Çılgınlar gibi eğlenirken bir de parkur çıktı 

karşımıza. Bu parkurda kavramlar, şekiller ve 
renkleri pekiştiren, küçük ve büyük motor 

gelişimimizi destekleyen bir çok etkinlik var. 
 

EĞLENCELİ BİLİMLE ÇILGIN DENEYLER 

Isı ile dönen kâğıtlarla tanışmak ister misiniz? 
Deneyimizde sıcak soğuk ile karşılaşınca bakalım 

hangisi kâğıtlarımızın dönmesini sağlayacak? 

 
DİL VE ANLATIM ATÖLYESİ 

Sorduğumuz her sorunun bir cevabı vardır. Bazen 
çok kolay bazense çok zor sorularla karşılaşırız. 
Küçük arkadaşımızın bazı sorunları var. Gelin 
birlikte NİL SORU SORUYOR adlı hikâyemizi 

okuyalım ve cevapları birlikte bulmaya çalışalım. 
 

GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ 
Bir kuru dalla neler yapabiliriz? Mesela bir ağaç, 

ya da bir kucak dolusu çiçek? Belki de yaramaz bir 
kukla… kuru dallar canlanıyor ve bizim hayal 

dünyamızla buluşuyor. 

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. 

03.04.2020 

SİNE-MAVİ MASAL  
Rengârenk şekerler çikolatalar bizler 
için güzel görünse de dişlerimiz bu 
konuda ne düşünüyor gelin birlikte 

öğrenelim. 
MUTFAK ATÖLYESİ 

Portakalların son demleri… Bol 
vitaminli portakallı limonata yapalım. 

MONTESSORİ 
Nefes egzersizi ile saklanan kuklamızı 

bulmaya ne dersiniz? Bakalım 
saklanırken neler yapmış, soralım. 
Tekrar saklanması için ona zaman 

tanıyalım. Kuvvetli bir nefes ile tekrar 
kuklamızı bulalım. 

SANAT ATÖLYESİ 
İlkbahar geldiyse uçsun rengârenk 

kelebekler, açsın mis kokulu çiçekler! 
Kelebeğimizi boyayalım ve gökyüzüne, 

mavinin huzuruna doğru uçuşunu 
seyre dalalım. 

ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ 
Fiziksel koordinasyon çalışmalarımıza 
bu kez CİN ALİ ile devam ediyor. Bu 

bir kopyalama oyunu! Cin Ali’nin 
yaptığı hareketleri gözleyelim ve 

kopyalayalım. 
 


