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Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır,                                                
İlkbaharın ilk ayı heyecanımızı arttırır.. 

 
 

 Kısaydı Şubat ayı ama bakın bizler neler neler yaptik... 
 

 
 
 

 
 
Küçük Grup Sınıflarımızla; 
“Katı-Sıvı, Hava Soğuyor, Rüzgar, Havayı Hissetmek” adlı deney,  
“Fırça Nerede?, Hangi Hayvan?, Hareketli Makineler” adlı drama, 
“Mandalları Sayalım, Sayılarla Hareket” adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
 
 
 
Orta Grup Sınıflarımızla; 
“Eğlenceli Huni, Şeffaf Kola, Emniyet Kemerinin Önemi, Uç Paraşüt Uç” adlı deney,  
“Sırt Sırta Dans, Taşıtlar, Lokomotif Tren ,Suyun Serüveni” adlı drama, 
“Ayak İzleri, Filler Bizden Ne Kadar Büyük Olabilir ki?, Fillerle Ritmik Sıralama, 
Fillerle Rakamlar” adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
Büyük Grup Sınıflarımızla; 
“Ellerim Temiz Mi?, Aydaki Kraterler, Gece-Gündüz” adlı deney, 
“Kış Mevsiminin Fotoğrafı, Öyküdeki Arılar, Benim Saatim ,Giyiyorum Gidiyorum” adlı 
drama, 
“Arıları Tanıyorum, Arıların Çiçeklerle Dansı, Saat Kadranı, Bal Kovanında Saklanan 
Arılar” adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
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     Öğretmenlerimizin hazırladığı slaytlar eşliğinde ülkelerden  

“MISIR” ı tanıdık. 
 

  Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda;  
“ANTRENÖR”ü tanıdık. Okulumuzun büyük spor salonuna giderek basketbol 
antrenörümüzle tanıştık. Mesleği hakkında bilgiler edindik. Antrenörümüz 
eşliğinde basketbol oynadık. 

 
 

 

Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda “SALYANGOZ” u tanıdık. 
Salyangozların yaşamları hakkında bilgi edindik, canlandırmalar yaptık.  
Salyangoz faaliyeti yaparak sınıfımızda sergiledik. 
 
 
 
 

Büyük gruplarımızla; “TİLKİ TİLKİ SATİN KAÇ ?”, orta gruplarımızla “ÇATLAK-
PATLAK”, küçük gruplarımızla “EL EL ÜSTÜNDE” adlı geleneksel oyunlarımızı 
keyifle oynadık. 

 
 

 
 
Mutfak Etkinliğimizde “POĞAÇA” yaptık,  
afiyetle yedik   
 
 

 
Konferans salonumuzda kutladığımız “Diş Şenliğimiz” için 
okulumuza davet ettiğimiz diş hekimlerinden slaytlar 
eşliğinde diş ve ağız sağlığımızla ilgili bilgiler edindik.      
Sınıflarımızı ziyaret eden diş hekimlerince diş taramasından 
geçerek diş sağlığımızla ilgili sohbet ettik. 
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                         Sorgulama Ünitelerimiz 
 

 Küçük grup öğrencilerimiz “Mevsimsel değişiklikler yaşantımızı 
etkiler“ ana fikri kapsamında  “MEVSİMLER” ünitesini,  

 
 
 

 
 Orta grup öğrencilerimiz “İnsanlar bir yerden bir yere gitmek 
için değişik araçlar kullanırlar“ ana fikri kapsamında  “TAŞITLAR”  
ünitesini, 
 
 

 Büyük grup öğrencilerimiz “Yaşantımızı zamana göre 
düzenleriz“ ana fikri kapsamında  “NE ZAMAN?” ünitesini 
sorgulamaya devam ediyoruz. 
 

 
Merak ediyorum, öğreniyorum… 

 

 Drama Çalışmaları 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Deney Çalışmaları 
 

 
 

 

 
 
 

 Bilim günü Etkinlikleri 
 

 

 

 

Büyük grup 
 Kaplumbağa Ne Yesin? 
 Gizemli Yolculuk 
 Haydi Ağaçlar Toprağı 

Tutalım 
 Ağacınla Tanış 
 

Orta Grup 
 Yangın Söndürme 
 Yağmurun Sesini Oluşturalım 
 Havası Boşalan Balonlar 
 Gökyüzünde Yükselen 

Balonlar 
 

Küçük Grup 
 Kendini Tanıt 
 Hayalindeki Rengi Seç 
 Renkli Balonlar 
 Uçurtma Draması 
 

Orta Grup 
 Diş Fırçalama 
 Refleks Ölçer 
 Termometreyi 

Gözlemleyelim 
 Bilyeler 
 

Küçük Grup 
 Sıcak Eller 
 Süt Nasıl Bozuldu? 
 Benim Güçlü Mıknatısım 
 Islanmayan Kağıt 
 
 

Orta Grup 
 Fillerin Kulakları 
 Grafikteki Filler 
 Kayıp Olan Fili Bul 
 Filin Eşini Bul 
 

Büyük grup 
 Helezon Çalışması 
 Sayılarla Ritim 
 Çalışkan Arılar 
 Arıyorum Buluyorum 
 
 

Küçük Grup 
 Sayıların Eşlemesi 
 Şirin Düğmeler 
 

 

              

Büyük grup 
 Buz Tünelleri 
 Döndüğümüzde Görüşürüz 
 Suyla Kayan Topraklar 
 Yaprakları İnceleyelim 
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 2.ADIM 
6 YAŞ SOSYAL DUYGUSAL BECERİLERİ GELİŞTİRME, ŞİDDETİ ÖNLEME 

PROGRAMI 
Çocuklarımızın sosyal duygusal becerilerini geliştirme ve şiddeti önleme programı 

dahilinde bu ay DUYGU YÖNETİMİ ünitesi başlığı altında, 

 

 Öfkeyle baş etmek 
 Hayal kırıklığı ile baş etmek 
 Düşürülme ile baş etmek 

 
 

becerilerini derslerimizde çeşitli etkinliklerle ( Kukla Oyunları, Hikaye Kartları, Beyin 
Geliştirme Oyunları) uyguluyor olacağız.  
 

BRANŞ DERSLERİMİZDE BU AY 
 

 Beden Eğitimi 
 

Büyük Grup 
 Askıda kalma 

oyununun oynanması 
 Adım değiştirerek 

stafet yapılması 
 Cimnastik 

minderlerinde 
yuvarlanma yarışması 
yapılması 

 Grup oyunları ve 
yarışmalar yapılması  

Orta Grup 
 Sıçrama stafet 

çalışmalarının 
yapılması 

 Çizgide yürüme 
yarışmasının yapılması 

 Şut atma yarışmasının 
yapılması 

 Grup oyunları ve 
yarışmalar yapılması 

Küçük Grup 
 Askıda kalma 

oyununun oynanması 
 Adım değiştirerek 

stafet yapılması 
 Cimnastik 

minderlerinde 
yuvarlanma yarışması 
yapılması 

 Grup oyunları ve 
yarışmalar yapılması 

 
 

 Tenis  

       

 

 

 

 

Büyük Grup 
 Beckhand tutuşunun öğretilmesi 
  Beckhand tutuşunu geliştirici oyunlar 
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 Müzik 

 

 Bale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halk Oyunları 
 
 
 
 

 

 

 

 

Büyük Grup 
 Antonio Vivaldi’nin  

tanıtılması 
 Müzikle zamanın 

öneminin anlatılması 
 Doğadaki seslerin 

dinlenmesi ve tanıtılması 

Orta Grup 
 Müzik yolu ile 

taşıtlar konusunun 
geliştirilmesi 

 Müzikli oyunlar ve 
beden perküsyonu ile 
ritmik çalışmalar 

 Org müzik aletinin 
çocuklara çalınması  

Küçük Grup 
 

 Müzikli oyunlar ve 
beden perküsyonu ile 
ritmik çalışmalar 

 Org müzik aletinin 
çocuklara çalınması 

Büyük Grup 
 Bacak esnetme 

çalışmalarının yapılması 
 Arkaya eğilme 

çalışmaları 
 Dans hareketlerinin 

öğretilmesi 

Orta Grup 
 Bacak esnetme 

çalışmalarının 
yapılması 

 Arkaya eğilme 
çalışmaları 

 Dans hareketlerinin 
öğretilmesi 

Küçük Grup 
 Bacak esnetme 

çalışmalarının 
yapılması 

 Arkaya eğilme 
çalışmaları 

 Dans hareketlerinin 
öğretilmesi 

Büyük Grup 
 Figürlerin öğretilmeye 

devam edilmesi 
 Koreografi 

çalışmalarının yapılması 
 Yörelerin belirlernerek 

yörelerle ilgili 
kostümlerin tanıtılması 

 Enstrümanlarla ilgili 
bilgi verilmesi 

Orta Grup 
 Koşmalı figürlere 

devam edilmesi 
 Sahne duruşunun 

anlatılması 
 Koreografideki 

yerleştirmelerin 
yapılması 

 Oyunların tekrarının 
yapılması 
  

Küçük Grup 
 Koşmalı figürlere 

devam edilmesi 
 Sahne duruşunun 

anlatılması 
 Koreografideki 

yerleştirmelerin 
yapılması 

 Oyunların tekrarının 
yapılması  
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 Yüzme 

 

  

 

 

 Satranç 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Grup 
 Dersle ilgili katılımların ve 

cimnastik hareketlerine 
katılımın gözlemlenmesi 

 Öğretmen yardımı ile tahtasız 
suya nefes vererek ayak vurma 
çalışmalarının yapılması 

 Öğretmen yardımı olmadan 
sırtüstü temel ayak vuruşu 
çalışmalarının yapılması 

 Öğretmen yardımı olmadan suda 
kayma hareketi ile atlama 
çalışmalarının yapılması 

Büyük Grup 
 Şaha özgü durumlar  

ve  şah çekebilmeyi 
öğrenme 

 Taşların gücü ve 
hareket yeteneklerini 
öğrenme 

 Tehdit altında kalan 
taşın hareketini 
öğrenme 

Orta Grup 
 Taşları birlikte 

kullanma 
 Şahla birlikte 

piyonları kullanma 
 At, fil, kale gibi 

taşları birlikte 
kullanma 
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  tanıyacağız. 

 

 

 

 

                    Büyük gruplarımızla bu ay ülkelerden; “RUSYA” yı  

 
 
Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda;  
“ASTRONOT” u tanıyacağız. 
 
 

Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda  
“AĞAÇKAKAN” ı tanıyacağız. 

 

Geleneksel oyunlarımızdan bu ay büyük gruplarımızla; “RENKLİ İSTOP”, 
orta gruplarımızla “ELİM SENDE”, küçük gruplarımızla “HENDEKTEKİ 
TAVŞAN” oynayacağız. 

 
Bu ay mutfak faaliyetimizde, hep beraber “KOMİK YÜZLER SANDVİCİ” 
yapacağız. 

 
 

Bu ay ünlü besteci ve yorumcu “ANTONİO 
VİVALDİ” ‘yi tanıyacağız. 

 
 
 

   
 

Bu ay ki şenliğimizde; “DÜNYA SU GÜNÜ”nü kutlayacağız. 
Bu ay okulumuzun kütüphanesini gezeceğiz.  
 

 
 
 
       
 
 
 

 

 

 

             

Büyük gruplar “RUSYA” ile ilgili bilgi getirmeyi, 
Orta gruplar “ASTRONOT” ile ilgili bilgi getirmeyi, 
Küçük gruplar “AĞAÇKAKAN” ile ilgili bilgi getirmeyi 

UNUTMAYALIM! 
17 Mart Cumartesi 2.Portfolyo günümüzü yapıyoruz. 

            31 Mart Cumartesi günü veli toplantımızı yapıyoruz.  
Toplantı saatleri sizlere bildirilecektir. 

Bültenimizi www.mek.k12.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
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EGE FERLİEL 
NEHİR YEŞİLTEPE 
RÜZGAR DERİNDERE 
NİSAN TULGAR 
UYGAR BOYACIOĞLU 
AYŞEN MİRA AYNAS 
ALYA AKÇORU 
BATU TÜRKMEN 
MELİS ÖZŞAHİN 
UZAY EDİZ SARUHAN 
BERİL EDA TOPUK 
EGEMEN TATCI 
MUHAMMED ATA KABADAYI 
MEHMET EYÜP ASLAN 
İBRAHİM EDİZ YILMAZ 
OGAN VARİNLİOĞLU 
MERT EREN 

 
 
 
 

 

                      

 

 


