
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

19.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:
‘’Sıra Olalım’’ isimli 
tekerlemeyi öğreniyoruz. 
Sıra olurken uymamız gereken 
kurallar hakkında sohbet 
ediyoruz.

OYUN ETKİNLİĞİ:
Bedensel koordinasyona 
yönelik denge oyunları 
oynuyoruz.

DRAMA:
‘’Arkadaşımı Tanıyorum’’ 
isimli drama çalışmasını 
yapıyoruz.

’Canım Ailem ‘’ isimli 
etkinliğimiz için 
ailemizin resmini getiriyoruz. 
Arkadaşlarımıza ailemizi 
tanıtıp ‘’ailem’’ isimli resim 
çalışmasını yapıyoruz.

*OYUN ETKİNLİĞİ:
‘’Ben Kimim?’’ isimli oyunu 
oynuyoruz.

*’’Düşünme Becerisi’’ isimli 
etkinliğimiz ile fikir 
yürütebilme yeteneğimizi 
geliştirmeyi destekliyoruz.

MATEMATİK:
'‘0'' sayısını tanıma 
çalışmaları yapıyoruz.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:
Ördek Ailesi isimli parmak 
oyununu öğreniyoruz.

MÜZİK ETKİNLİĞİ:

‘’Ellerim Parmaklarım’’
isimli şarkıyı söylüyor ve bu 
çalışmayı bir oyunla 
bütünleştiriyoruz.

KAVRAM ÇALIŞMASI:
‘’Daire’’ şekline benzeyen 
nesnelere örnek veriyoruz. 
Çeşitli halka oyunları 
oynuyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ:
Nezaket sözcüklerini 
kullanma.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:

‘’ Otobüs Yolculuğu’’ isimli 
hikaye tamamlama çalışmasını 
yapıyoruz.

SANAT ETKİNLİĞİ:
Resim tamamlama çalışması 
yapıyoruz.

‘’Görsel Hafıza Kartları’’ ile 
eşleştirme çalışmaları 
yapıyoruz.

MÜZİK ETKİNLİĞİ:

El ve ayaklarımızı kullanarak 
ritim çalışması yapıyoruz.

GÜRÇAĞ OKULLARI ANA SINIFI EYLÜL  BÜLTENİ



PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022

OYUN ETKİNLİĞİ:

‘’El Kol Jimnastiği’’ isimli 
çalışmayı yapıyoruz.

DİKKAT ÇALIŞMASI:
Resimdeki gizli nesneleri 
bulma çalışması yapıyoruz.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:
‘’Bilmece Çiz’’ isimli 
etkinliğimizde sorduğumuz 
bilmecelerin cevabını 
resimleyerek ifade ediyoruz.

OYUN ETKİNLİĞİ:

‘’Oyuncaklarla Eğlence ‘’ 
isimli oyunu oynuyoruz. 
Sınıfımızdaki oyuncakları 
özelliklerine uygun şekilde 
grupluyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ:
Arkadaş Sevgisini anlatan bir 
öykü üzerine sohbet ediyoruz.

OYUN ETKİNLİĞİ:

Uygun bir alana renkli 
bantlarla
düz, zik zak, S şeklinde yollar 
oluşturuyor, çeşitli 
alternatifler ekleyerek  bu 
çizgilerin üzerinden yürüme, 
bacak arasında balon taşıma, 
zıplama oyunları oynuyoruz. 

KAVRAM ÇALIŞMASI:

‘’Sessiz-Gürültülü’’ kavramını 
‘’Yaşadığımız Şehir’’ isimli 
etkinlik ile pekiştiriyoruz.

SANAT ETKİNLİĞİ:

Makas ile kesme çalışmalarına 
yer veriyor ve kestiğimiz 
resimlerle bir kolaj çalışması 
oluşturuyoruz.

OYUN ETKİNLİĞİ:

‘’Baloncu Amca’’ isimli oyunu 
oynuyoruz.

OYUN ETKİNLİĞİ:

Torbada neler var? İsimli 
oyunu oynuyoruz.

*Eşleştirme ve gruplama 
çalışmaları yapıyoruz.

MATEMATİK:
1-5 arası sayılar ile nesne sayı 
eşleştirmeleri yapıyoruz.

‘’Duygu Köşeleri’’ isimli 
etkinliğimizde anlatılan duygu 
durumlarına uygun ifadelerin 
olduğu köşelere yöneliyoruz.

GÜRÇAĞ OKULLARI ANA SINIFI EYLÜL BÜLTENİ


