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SARI SINIF ŞUBAT AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİMİZ

1.HAFTA: Simgeler, Semboller ve mağara resimleri
çalışması.

2.HAFTA: Denizde yaşayan canlı dostlarımız çalışması.
3.HAFTA: Uzun- Kısa, Uzak- Yakın çalışması. 

4.HAFTA: Osman Hamdi Beyin kaplumbağaları 
çalışması.

MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ
1.HAFTA: Enstrümanları tanıyalım ve boyayalım etkinliği 
yapıyoruz.‘Ksilofon’ enstrümanını tanıyoruz. Bu enstrümana 
dokunarak nasıl çalındığını görüyoruz.

2.HAFTA: Duyduğumuz ritmi tekrar edelim etkinliği yapıyoruz. 
Duyduğumuz ritme ritim enstrümanlarını kullanarak eşlik ediyoruz.
3.HAFTA: ‘Soco Bate Vira’ şarkısını öğreniyoruz. Bu şarkıya uygun 
beden perküsyonu yapıyoruz.

4.HAFTA: ‘Hopla Topla’ şarkısını öğreniyoruz. Hareketleri de 
yaparak dans ve müziği birleştiriyoruz. Duyduğumuz ritmi tekrar 
edelim etkinliği yapıyoruz. BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİMİZ

1.HAFTA: Parkur çalışması yapıyoruz 
(ip, denge tahtası, slalom, sıçrama çıtası, minder)

2.HAFTA: Tranbolin karagrofi serisi yapıyoruz.

3.HAFTA: Temel jimnastik hareketlerini yapıyoruz 
(öne takla, köprü, amud takla)

4. HAFTA: Birlikte hareket ediyoruz
(eşli grup çalışmaları, yarışmalar)

Bu Ay Okuyacağımız Bazı
Kitaplar

*MİNİK SERÇE
*BİLGE DEVE 
*KUŞ YUVASI

*KÜÇÜK AYININ KÜÇÜK DOSTU
*KRAL MİDAS

ŞUBAT AYINDA DOĞAN
ÖĞRENCİMİZ

ERDEM ERDEMOĞLU
MUTLU YILLAR İYİKİ

DOĞDUN

ÇOCUKLARINIZIN ASLA UNUTMAYACAĞI 10 HEDİYE

Çocuklarımıza asla unutmayacakları hangi hediyeleri verebiliriz? 

Hangi hediyeler hayatlarını etkiler ve onları değiştirir?

1. Birlikte yenen yemekler: Birlikte yemek yemek, ilişki için başka hiçbir yerde bulamayacağınız benzersiz fırsatlar sunar. Öyle ki, birlikte 
yemek yemeyen bir aile birlikte büyümez.
2. Cesaret: Çocuklarınızı büyük hayaller kurmaları konusunda yüreklendirin. Bu sayede mümkün olduğunu düşündüklerinden çok daha fazlasını 
başaracaklardır. Hatta sizin bile mümkün olduğunu düşündüğünüzden fazlasını.
3. Disiplin: Çocukların, uygun davranışlarda bulunmak, başkalarıyla iyi geçinmek, sonuç almak ve hayallerini gerçekleştirmek dahil pek çok şeyi 
çok küçük yaşlarda öğrenmeleri gerekir. Disiplin çocuklardan esirgenmemelidir. Aksine disiplin tutarlı ve pozitif bir şekilde verilmelidir.
4. Doğa. Doğayla bağ kuran çocuklar, büyüdüklerinde doğayı koruyan yetişkinler olurlar. Çocuklarımıza sürekli odalarını temiz ve düzenli 
tutmalarını söyleriz. Onlara dışarıdaki dünyayı da temiz ve düzenli tutmayı öğretmemiz gerekmiyor mu?
5. Dürüstlük: Erken yaşta dürüstlüğün değerini ve önemini öğrenen çocukların, dürüst yetişkinler olma ihtimali çok daha fazladır. Başkalarına ve 
kendine karşı dürüst olan insanlar kendilerini hakkında iyi şeyler hisseden, hayatlarından daha çok keyif alan ve geceleri daha iyi uyuyan kişiler 
olurlar.
6. Eşinizle ilişkiniz: Çocuklarınızın gözü her zaman ilişkinizin üzerinde olacak, bunu asla unutmayın.
7. Fırsat: Neyi sevdiklerini ve hangi konuda iyi olduklarını bulmak için çocukların farklı şeyler deneme fırsatlarına ihtiyacı vardır. Ve sandığınızın
aksine, bunun için çok para harcamanıza gerek yok.
8. Hayat boyu öğrenme: Öğrenme tutkusu, iyi bir not almak ya da öğretmenleri memnun etmekten farklıdır ve evde başlar. Bu yüzden okuyun, 
sorular sorun, analiz edin ve maruz bırakın. Başka bir deyişle öğrenmeyi önce kendiniz sevin.
9. Hata yapmak için alan: Çocuklar sadece çocuktur. Onları eğlenceli yapan da budur. Sabrınıza fazlasıyla ihtiyaç duyarlar. Deneme, keşfetme 
ve hata yapmak için onlara alan yaratın.
10. İstikrar: İstikrarlı bir yuva, çocukların hayatlarının geri kalanını inşa ettikleri temeldir. Çocuklar ailelerindeki yerlerini, kime 
güvenebileceklerini ve kimin her zaman yanlarında olacağını bilme ihtiyacı duyarlar. Bunları değiştirip durmayın.
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