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3 YAŞ SINIFI 23-27 EYLÜL HAFTALIK BÜLTEN
RUTİNLERİMİZ
Öğrenciler rutin tahtasının karşısına minderlere otururlar ve günlük rutinler yapılır. Takvim - hava durumu—mevsimler, renkler,
ritmik sayı sayma çalışmaları 1/2O kadar her öğrenci ile tek tek uygulanır ve sayı tanıma çalışması yapılır. Öğretmen çocuklara
bir önceki haftaki konu olan Ailem konusunda neler öğrendikleri ile ilgili sorular sorarak sohbet eder.
Ailede kimler vardır?
Aile üyelerinin adı ne?
Senin ailende kimler var? Vb. Her öğrenciye soru cevap şeklinde konu ile ilgili soru sorarak öğrendiklerini tekrar ederler.

ETKİNLİĞİN ADI: TÜRKÇE ETKİNLİĞİ
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencileri minderlerine yönlendirir ve konumuz kelebeğin oluşumu anlatılması için renkli
kelebek kuklasını eline alarak minik kelebek nasıl oluşmuş onun serüvenini öğrenelim der ve “Aç Tırtıl” isimli hikâye okunur.
“Güzel mi güzel bir gece, ay ışığı bir yaprağın üzerindeki küçücük bir yumurtayı aydınlatıyordu…. Hikayenin devamı öğretmen
tarafından okunur.
Hikâyeyi değerlendirmeye yönelik sorular sorulur. Tırtılın kelebeğe dönüşüm aşamaları hakkında sohbet edilir. Kelebeğin yaşam
döngüsünü simgeleyen görseller (yumurta-larva-pupa-kelebek) incelenerek açıklanır. Yetişkin büyük kelebekler 1 hafta veya 1 yıl
yaşayabilirler. Böcekgillerdendir 6 bacakları vardır. Kafa, göğüs, bacak 3 bölümden oluşur , 2 anteni 2 gözü var dır. Kelebekler
çiçeklerin tohumlarını taşırlar ve yeni bitkiler oluşmasını sağlarlar. Soğuk havada yaşayamazlar soğukta ağaç kovuklarında
uyurlar kelebekler hakkında bilgi verilir.
“Şimdi hepimiz birer kelebek olalım ve bu dönüşümü canlandıralım” denir ve geniş bir alana geçilir.
Kelebek ormanda uçuyormuş. Yumurtlama zamanı geldiğinde yum urtasını uygun bir yere bırakmış…canlandırma devam
eder.

ETKİNLİĞİN ADI: FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencilere aile ağacını gösterir. Bu ağaçta anneanne, babaanne, dede, babaanne, anne,
baba, çocukların olduğu sırasıyla açıklanarak anlatılır.
Örnek; Babaanne ve büyükbabanın çocukları senin baban, dede ve anneannenin çocukları senin annen, sen a nne ve babanın
çocuğusun(kardeş varsa da eklenir) şeklinde anlatılır. Öğrencilerden istenen resimler uygun şekilde aile ağacına yapıştırılır . Her
öğrenci kendi aile ağacını anlatır.

ETKİNLİĞİN ADI: PAYLAŞIM GÜNÜ KİTAP
Öğretmen bugün hangi paylaşım günü olduğunu sorar. Öğrencilerin cevaplarının ardından getirilen kitapları kısaca öğrencilerde n
anlatmalarını ister. Her öğrenci kitabını tanıttıktan sonra üçerlinden rastgele seçtiği kitapları öğrencilere okur. Okuma etk inliğinin
ardından öğrencilerin kitaplarını birbirleri ile değiştirerek incelemeleri için yönlendirir. Etkinlik esnasında öğrenciler aynı zamand a
kitapları yırtmadan, doğru bir şekilde kullanmaları için de yönlendirilir.
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ETKİNLİĞİN ADI: KENDİ BAŞIMA YAPABİLİRİM
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen önce kendi dolabını gösterir. Ardından da “Bu bana ait bir dolap. Dolabımın içini kimin
düzenlemesi gerekir?” sorusunu sorar. Öğrencilerin cevaplarından sonra öğretmen kendi dolabını düzenler. Ardından öğrenciler
ile birlikte kendi dolaplarının önüne gelinir. “Bu dolaplarda sizin dolaplarınız. Dolaplarınızın temiz ve düzenli olması için ne
yapmanız gerekir?” sorusunu sorduktan sonra öğrencileri kendi dolaplarını düzenlemeleri için yönlendirir. Etkinlik esnasında
öğrencilere destek olur. Düzenlemenin bitiminde her öğrencinin dolabına gülen yüz koyar ve öğrencilere teşekkür eder. Ardından
öğrencilere birer tane daha gülen yüz verir ve “evdeki dolaplarını düzenlemeleri ve verilen gülen yüzleri yapıştırmaları için
yönlendirir.
ETKİNLİĞİN ADI:TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencileri mindere oturtur. Ardından elindeki görselleri göstererek cümle tamamlama
çalışmaları yaptırır.
Bebeği annesi yıkıyor çünkü…
Çocuk mutlu çünkü….
Anneanne baston kullanıyor çünkü.....

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: MOTOR BECERİLERİ
Öğretmen öğrencilere büyük noktalardan oluşan bir elma resmi verir. Kendisi de elma resmini öğrencilere nasıl noktalardan
birleştireceğini gösterir. Ardından öğrenciler boya kalemleri ile noktaları birleştirerek elmayı oluştururlar. Pastel boya ile de
taşırmadan elmanın içini boyarlar.
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ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: PAYLAŞIM GÜNÜ PUZZLE
Öğretmen çocukları masada bir araya toplar paylaşmanın önemini anlatır okul eşyalarının ve belli günlerde getirilen kendi
eşyalarının paylaşıp oynarsalar farklı oyuncaklarla oynama fırsatı edineceklerinden bahseder ve çocukları paylaşmaya
yönlendirir daha sonra her çocuk masada karşısında oturan arkadaşı ile oyuncağını paylaşır puzzle saati uygulanır öğretmen
hep beraber oynanılacak bilecek bir oyun hazırlar dikkat geliştirici etkinlik uygulanır öğretmen nesne kartları hazırlar onları ters
çevirerek masaya koyar kart çeken çocuğun diğer eşini de bulmasını ister her çocuğun katılı ile devam eder.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: SANAT ETKİNLİĞİ
Öğretmen öğrencilere aile kavramı ile ilgili sorular sorar. Ardından öğrencilere birer tane beyaz plastik kaşık verir. Bu kaşıkla
daha önceden örnek olarak hazırladığı büyükbaba kulasını gösterir. Ardından diğer malzemeleri vererek önce büyükbaba kuklası
yapılır. Ardından diğer aile üyeleri için de (büyük anne, baba, anne, çocuk vb) materyaller ile kuklalar hazırlanır. Kuklalar
tamamlandıktan sonra yaşlıdan gence doğru sıralamaları yapılması istenir. Öğrenciler tamamladıkları kuklalarını belirlenen
etkinlik alanına yerleştirirler.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: DRAMA ETKİNLİĞİ
Öğrenciler ile “Aile İle Bir Gün” draması yapılır. Önce öğrencilere eğer bugünü aile ile geçirseydin neler yapardın sorusu so rulur.
Öğrenciler cevapladıktan sonra öğretmen verilen cevaplardan bir hikâye oluşturur. Ardından hikâyeyi öğrencilere anlatır.
Küçük çocuk sabah kalktı. Annesi kahvaltısını hazırlamıştı. Anne, baba ve çocuk kahvaltılarını yaptılar. Ardından beraber oyu n
oynadılar. Vb Hikâyeden sonra öğrenciler ile hikâyenin draması yapılır. Drama sırasında öğrencilere ne hissettikleri, neden
yaptıkları gibi sorular sorularak duygu ve düşüncelerini alır. Drama bittikten sonra yaparken en çok eğlendiğiniz aktivite ne ydi vb
sorular sorulur.
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: SİNEMA GÜNÜ
Öğretmen çocukları akıllı tahtanın bulunduğu sınıfa götürür p atlamış mısırlar yenilerek can ve ailem konulu eğitici okul öncesi
animasyon filmi izlenir. Sinema kuralları nelerdir toplumda nasıl davranılmaları ortam sağlanıp öğrenmeleri desteklenir.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: BİLİŞSEL ETKİNLİK
Öğretmen elindeki büyük üç rakamını gösterir ve sorar. Ardından bu rakamın adının 3 olduğunu söyler. Büyük üç rakamını sınıfa
asar. Öğrenciler ile birlikte rutin tahtasından da 3 rakamını bulurlar. Öğretmen öğrencilere elleri ile 3 rakamını nasıl
göstereceklerini anlatır. Ardından sınıfta rakamların saklı olduğunu bu rakamların içinden 3 bulup getirmelerini ister. Öğrenciler
sınıfta farklı yerlere konulmuş farklı rakamlar arasında 3 ü bulup getirir. Yanlış getirilmesi durumunda öğretmen sınıfta ası lı 3
rakamını ve elindeki rakamı karşılaştırmasını ister. Öğrenci tekrar doğru rakamı getirmek için yönlendirilir. Tüm 3 rakamları
bulunduktan sonra öğretmen öğrencileri destekleyerek tahtaya hazırlamış olduğu 3 rakamının üzerinden parmaklarıyla doğru bir
şekilde geçerler.
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ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: SANAT ETKİNLİĞİ
Öğretmen öğrencilere sulu boyaları gösterir. Bu boyaları kullanmak için fırça ve suya ihtiyaç olduğunu anlatır. Ardından kend isi
model olarak nasıl kullanacaklarını gösterir. Her öğrenciye birer fırça verir. Fırçayı nasıl tutacaklarını göstererek destekl er. Su,
boyalarını ve kâğıtlarını da öğrencilere verdikten sonra kendisi de öğrenciler ile birlikte boyama yapmaya başlar. Fırça önce suya
ardından boyaya batırılıp kâğıdı boyadıktan sonra tekrar suya batırılıp temizlenip farklı bir renge geçilir. Öğrenciler ile serbest
suluboya çalışması yapılır
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ:PAYLAŞIM ZAMANI BU NEDİR?
Öğretmen çocuklara görev verir evden nesneler getirilir ne işe yaradığı nasıl kullanıldığı adı nedir nesneler tanıtılır çoc uklar
sunum yaparlar ve birbirleri ile getirdikleri nesneleri paylaşırlar.
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ:TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Öğretmen öğrenciler ile sanat etkinliklerinde yaptıkları kuklaları alırlar. Önce öğretmen kendi kuklalarını konuşturur. Merha ba ben
büyükbabayım. Torunlarımı çok severim. Onlarla beraber oyun oynarım vb. Ardından öğrencilerden de kendi kuklalarını
konuşturmaları istenir. Öğrenciler cümle kurma, kendini ifade etme konusunda desteklenir.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: MOTOR BECERİLERİ
Öğretmen öğrencileri dolaplarına yönlendirir ve kalem kutularını almalarını ister. Ardından öğrencilere verdiği kâğıda insan çizme
çalışması yapılır. Öğretmen çizim konusunda model olur. Önce insan bedeni gösterilir. Ardından kafa şekline bakılır. Öğrencil er
önce kafa çizer. “Ardından kafada neler vardır?” diye sorularak ağız göz vb. çizilir. Kafa çiziminden sonra öğretmen modeldeki
insan boynunu gösterir ve öğrencilerden kendi boyunlarına dokunmasını ister. Öğretmen kendi çiziminde boynu çizer. Öğrenciler
de kafadan sonra boynu çizerler. Vücudun diğer kısımlarına da aynı şekilde çizilir.
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