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PEK ANAOKULU TOHUMLAR 

SINIFI ŞUBAT AYI 

BÜLTENİ   

         
  



              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            1.HAFTA 

 

HABERLEŞME 

İLETİŞİM 

*Haberleşme nedir?               

*Nasıl haberleşiriz?         

*Haberleşme ile ilgili 

meslekler 

           3.HAFTA 

HAYVANLAR                 

(KIŞ UYKUSUNA 

YATANLAR)                        

*Kış uykusuna yatan 

hayvanlar            

*Beslenme şekilleri     

*Yaşam alanları    

*Neden kış uykusuna 

yatarlar 

                  

  

          2.HAFTA 

 

HAYVANLAR    

(KUTUPLARDA 

YAŞAYANLAR)     

*Kutuplarda yaşayan 

hayvanlar      

*Beslenme şekilleri         

*Yaşam alanları                       

             4.HAFTA 

   
EKOLOJİ&GERİ 

DÖNÜŞÜM 

*Ormanlarımız 

*Ağaçların 

hayatımızdaki önemi    

*Ormanda yaşayan 

canlılar                         

*Geri dönüşüm 

nedir?                      

*Geri dönüşebilen 

malzemeler  nelerdir? 

   

ŞUBAT AYI  

HAFTALIK TEMALAR 



KAVRAMLARIMIZ 

RENK KAVRAMI: Turuncu 

ŞEKİL KAVRAMI: Dikdörtgen, Kare, 

Üçgen, Daire 

SAYI KAVRAMI:5 rakamı tanıma                                     

*Ritmik Sayma Çalışmaları                          

*Nesne sayma çalışmaları 

ZIT KAVRAMLAR:                                                        

*Uzak-Yakın                                                  

*Yüksek-Alçak                                                     

*Düz -Eğri                                                                 

*Yön bulma 

       

 

SANAT ÇALIŞMALARIMIZ                                       

*Telefon etkinliği                                                         

*Tıraş köpükleri ile çalışma                                  

*Kil hamuru ile çalışma                                                   

*El baskısı çalışmaları                                               

*Kesme çalışmaları                                 

*Değirmen etkinliği                                   

*Ağaç ve orman etkinliği           

               

        

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ                                                

*Pinpon topunu delikten geçirme                                               

*Yapboz                                                                      

*Paraşüt oyunu                                            

*Balon taşıma oyunu                                                

*Bil bakalım kutusu ile oyun                                                

*Top ile denge oyunu                                                       

*Blokları gruplama                                                         

*Yön bulma oyunları 

                                                        

                 

 



ÇEMBER ZAMANI                                                                              

*Güne başlama saatimizde birbirimiz 

ile selamlaşmanın ardından;                          

*Bugün günlerden……                                 

*Bugün hava…..                                                           

*Bugün kendimi ……..hissediyorum 

sorularını cevaplayarak sohbet 

saatimize geçiyoruz. 

 

 

  

 

 

BEDEN EĞİTİMİ                                              

*Koordinasyon ve denge çalışmaları 

*Esneme ve rahatlama çalışmaları.                                 

*Tırmanma çalışması yapıyoruz. 

      

FEN ETKİNLİKLERİ                                                                               

*Gaz ile şişen balon deneyi                                           

*Havasız kalan mum deneyi                                               

*Gazete kâğıtları ile kâğıt hamuru elde 

etme                                                                            

*Renk karışım deneyi                                                                                                                  

                                                 

MÜZİK ETKİNLİĞİ                                                                       

*Ritim çalışması                                                              

*Orff çalışması                                                           

*Postacı şarkısı                                                                    

*Karınca şarkısı                                                  

*Telefonun delikleri  şarkısı                                                   

   

                                   
 

      
AYIN MEYVESİ 

*Portakal                                                    

              



YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ 

*Dürüstlük                                                            

*Nezaket kuralları(Geçmiş olsun 

,Özür dilerim,Teşekkür ederim vs.) 

      
MUTFAK ETKİNLİĞİ 

*Portakallı  çikolata topları                                    

*Portakallı kek          

     

 

AYIN HAYVANI                                                      

*Kutup ayıları 

                              
 

KUTUP AYILARI İLE İLGİLİ NELERİ 

SORGULAYACAĞIZ?                                                            

*Pandaların yaşam alanları                                                                                            

*Beslenme şekilleri                                                       

*Eğitici videolar                                            

*Kutup ayıları soğuk suda neden üşümez?                                                                               

 

 

 

                                                                                    

FİKİR OLUŞTURMA ÇALIŞMASI                                           
*Eğer yere atılan çöplerin ayakları olsaydı 
nereye giderlerdi? Neden?                 

         

HAFTASONU ÖNERİLERİ                                            

*Evdeki boş su şişelerini kullanarak bir 

bowling turnuvası düzenleyebilirsiniz.       

*Pinpon topunu bir kaşığın içine koyarak 

taşıma oyunu oynayabilirsiniz.                                          

*Balonları iki ayak arasına sıkıştırarak taşıma 

yarışı yapabilirsiniz. 

                 



KİTAP ÖNERİSİ 

  

 

Yazar: Catherine Rayner 

Çevirmen: Ali Berktay 

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları 

“Çocukların karşılaşmaktan mutluluk 

duyacakları bir timsah” 

PAYLAŞIM GÜNLERİMİZ 

Pazartesi: Oyuncak günü 

Salı: Kitap günü 

Çarşamba: Gezi/ parti günü 

Perşembe: Puzzle günü 

          

BRANŞ DERSLERİMİZ                                   

 Pazartesi: Dans, Müzik

Salı: Drama 

 Haftanın her günü: İngilizce

EK DERSLER 

Pazartesi: Aikido 

Perşembe: Jimnastik 

     BU AY DOĞANLAR 

       

         EGE ÖZENÇ 
  

         

 

 

 



GEZİ VE ETKİNLİKLER 
 

GEZİLER 
 
  *14.02.2019 Perşembe günü çömlek atölyesi etkinliği 
okulumuza gelerek çocuklar ile çömlek oluşturma çalışması 
yapacaktır. 
 
*21.02.2019 Perşembe günü sinema gezimiz vardır. 
     

          

ETKİNLİKLER 
 

* 15.02.2019 Cuma günü “C Vitamini Günü” partimiz 
olacaktır. Etkinlik günü partinin anlam ve içeriğinin çocuklar 
tarafından pekiştirilmesi adına her bir çocuğumun Portakal, 

Greyfurt, Mandalina, Limon gibi C vitamini içeren 
meyveler(miktar isteğe bağlı)  getirmelerini rica ederim. 

 
 
 
 
 
 
 
                       

                                 

 



DUYURULAR 

***06/07 Şubat Çarşamba/Perşembe günü okulumuzda profesyonel fotoğraf çekimi yapılacaktır. 22 Ocak Salı günü 

gönderilen fotoğraf çekim formunu onaylanan (çekimin olmasını isteyen) öğrencimizin çekim için hazır gelmesi (çekim için 

giymek istediği bir veya iki kıyafet) rica olunur.  Ayrıca tüm öğrencilerimiz ile o gün grup çekimi yapılacağından beyaz 

Atatürk baskılı tişörtü ve siyah pantolon/etek (kızlar siyah etek-siyah kilotlu çorap) giyerek gelinmesi rica olunur. 
 

*28 Şubat Perşembe günü okulumuzda yangın tatbikatı yapılacaktır. 

 

 

 
 


