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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 

 
2 YAŞ 5-6 MAYIS 2022 HAFTALIK BÜLTENİ 

 

 
HER GÜN İLK DERS RUTİNLER YAPILIR. 
 
RUTİNLER: Öğrenciler rutin tahtasının karşısına minderlere otururlar ve günlük rutinler yapılır. Hava durumu, takvim, günler, 
aylar,  mevsimler, renkler, şekiller ve özellikleri, 1 er 1 er 10 a kadar sayma, çalışmaları yapılır. Yaptığımız çalışmalar önce grup 
olarak sayılır ve öğrenilir daha sonra her öğrenci ile tek tek uygulanır. 
 

 
PAZARTESİ 

 

 
MOTOR BECERİLER 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 

 
 

 
                                 

 
MASA OYUNLARI 
ETKİNLİK İÇERİĞİ: Çocuklar masalara mesafeli otururlar. Daha sonrasında her çocuğa özel belirli sayılarda Legolar verilerek 
serbest oynamaları istenir. Oyun oynama sonrası her çocuğun Lego’su kasaya konularak dezenfekte edilir.                                                         

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:   
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 

 
SALI 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 

 

 
SANAT ETKİNLİĞİ  
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 
KAVRAM ETKİNLİĞİ  
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 
 

 
 

                                                   

 
ÇARŞAMBA 

 

MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Çocuklarla sınıftaki masa alanına hazırlanan tik tak Legolar çocukların önlerine eşit miktarlarda 
paylaştırılır. Öğretmende çocuklara eşlik ederek örnek gösterilen şekiller üzerinden çocukların tercih ettiği bir nesne üç boyutlu 
öğretmen tarafından tamamlanarak ortaya koyulur daha sonra öğretmende çocuklar ile birlikte oynamaya devam eder. Oyun 
sırasında Legoların renklerinin gökkuşağı ile aynı olduğu anlatılır. 
 
                                           

 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 
 

 
                                                          

 
KAVRAM ETKİNLİĞİ   
 
ETKİNLİĞİN ADI:   
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 
 

                                  

 
MOTOR BECERİLERİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: RAMAZAN BAYRAMI 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 
PERŞEMBE 

 
BİLİŞSEL ETKİNLİK 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KELEBEĞİN BÜYÜME AŞAMALARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen A3 boyutundaki kelebeğin olşum aşamalarını anlatan görsel resmi alarak öğrencileri neler 
öğrendik köşesine yönlendirir ve hiç kelebek gördünüz mü?, nerelerde gördün?, tırtıl gördünüzmü?, tırtıllar ne yer?, sen aç bir 
tırtıl olsaydın ne yemek isterdin? Sorularına verilen cevaplar dinlenir ve sohbetin ardından kelebeğin yaşam döngüsü çocuklara 
anlatılır. Yumurta, larva, pupa, kelebek aşamaları belirlenir. Daha sonra 4 parçaya bölünmüş tabağın içerisine 1,2,3,4 sayılarına 
uygun olarak yapıştırılır. 
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 
 

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KELEBEĞİM GELİŞİM EVRELERİNİ BULUYORUZ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen her öğrenci için kelebeğin oluşum aşamalarını gösteren çalışma sayfasını önlerine verir ve 
kelebeğin oluşum aşamaları tekrar edilir. Sayılar tekrar hatırlanır. Sayı ve oluşum aşaması eşleştirilir. 

 
 
 

                                                                 
 

 
SANAT ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  RENGARENK 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen her öğrenci için kesilmiş 1 tane kelebek ve fon kartonu verir. Öğrencilere renkli pastel boyalar 
verilir ve kelebeğin içinden dışına doğru pastel boya ile boyamaları söylenir.Sonra kelebek kaldırılır ve kartona yapıştırılır. 
Kelebek etkinliği sergilenir. 
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 
CUMA 

MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen hava durumuna uygun olarak öğrenciler ile bahçe alanında hazırlanan masalara oturulur ve 
çocuklara eşit miktarda legolar verilerek özgün oyun oynamaları sağlanır. Öğretmende oynarak rehber olur. Oyun sonunda 
legolar dezenfekte edilerek bırakılır. 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KUTU KUTU PENSE 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrenciler ile birlikte bahçeye çıkar  öğrencilere oynayacakları kutu kutu pense oyununu 
anlatır. Öğrenciler halka şeklini alarak el ele tutuşurlar. Daha sonra oyunun şarkısını söyleyerek sağa ya da sola dönmeye 
başlarlar: “Kutu kutu pense, Elmayı yense, Arkadaşım (isim), Arkasını dönse”. İsmi söylenen çocuk arkasını döner ve yine el ele 
tutuşarak oyuna arkası dönük devam eder. Bütün öğrenciler arkasını döndükten sonra şarkı “Bütün çocuklar önüne dönse” 
şeklinde söylenir ve önlerine dönerler. Bu oyunda kazanan/kaybeden olmaz. 
                                                                    

KAVRAM ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: İÇİNDE-DIŞINDA 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencileri etkinlik masalarına oturmaları için yönlendirir. Elma tabağın içinde dışında, bardak 
tabağın içinde dışında, kalem elimin içinde dışında gibi birkaç tane içinde ne demek dışında ne demek olduğunu anlatır ve birer 
uygulama ile çocuklara da yaptırır. Daha sonra çalışma sayfaları öğrencilere verilir ve kelebeğin nerede olduğu sorulur. Kozanın 
dışında olan kelebeği bulup boyamaları söylenir.                                                                                                                                                         

 
 

                                                                               

 
MOTOR BECERİLERİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: ÇİZGİ TAKİBİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencileri etkinlik masalarına yönlendirir ve parmak boyası ile kelebeklerin çizgilerini 
tamamlamalarını ister. Kendisi örnek olarak bir etkinlik anlatarak uygular. 
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 
2 YAŞ 9-13 MAYIS 2022 HAFTALIK BÜLTENİ 

 

 
HER GÜN İLK DERS RUTİNLER YAPILIR. 
 
RUTİNLER: Öğrenciler rutin tahtasının karşısına minderlere otururlar ve günlük rutinler yapılır. Hava durumu, takvim, günler, 
aylar,  mevsimler, renkler, şekiller ve özellikleri, 1 er 1 er 10 a kadar sayma, çalışmaları yapılır. Yaptığımız çalışmalar önce grup 
olarak sayılır ve öğrenilir daha sonra her öğrenci ile tek tek uygulanır. 
 

 
PAZARTESİ 

 

 
MOTOR BECERİLER 
 
ETKİNLİĞİN ADI: 9 SAYISI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencilere ilk olarak 9 rakamını görsel çalışma tahtasında anlatır ve her öğrenci ile 9 sayısı 
birlikte yazılır ve çalışılır daha sonra renkli elişi kağıtlarını vererek küçük parçalar halinde yırtmalarını söyler. Daha sonra yırtılan 
kağıtlar 9 sayısının üzerine yapıştırma yapılarak tamamlanır. 

 
 

 
 

                                 

 
MASA OYUNLARI 
ETKİNLİK İÇERİĞİ: Çocuklar masalara mesafeli otururlar. Daha sonrasında her çocuğa özel belirli sayılarda Legolar verilerek 
serbest oynamaları istenir. Oyun oynama sonrası her çocuğun Lego’su kasaya konularak dezenfekte edilir.             

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  SAYI VE NESNE EŞLEŞTİRME 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen 1’den 5’e kadar sayıların ve nesnelerin olduğu matematik etkinliği ile birlikte öğrencileri etkinlik 
masalarına dikkatlerini çeker ve hep birlikte oturularak etkinlik öğretmen tarafından örnek verilerek uygulanır ve anlatılır. Daha 
sonra her öğrenci sayı kadar olan nesneyi üzerine yerleştirir. 
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 

 
SALI 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: AÇ TIRTIL 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler hava durumuna uygun olarak bahçe alanındaki minderlere otururlar. Öğretmen 
öğrencilere ‘aç tırtıl ‘ hikayesini okur ve hikaye hakkında sohbet edilir. Daha sonra bir kelebek oldum adlı şarkı önce öğretmen 
tarafından sonra çocuklar tarafından söylenilerek öğrenilir. 

 
 

 
SANAT ETKİNLİĞİ  
 
ETKİNLİĞİN ADI: KELEBEĞİN YAŞAM DÖNGÜSÜ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencileri etkinlik masalarına yönlendirir ve tırtılın kelebek olduğunu ve oluşum aşamalarını 
görsel resimler ile anlatır. Ardından 3 çeşit makarna ve fasulye tanesi ile kelebeğin oluşum aşamaları etkinliği öğretmen 
rehberliğinde tamamlanır ve etkinliğin aşamaları hakkında tekrar yapılır. 
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

KAVRAM ETKİNLİĞİ  
 
ETKİNLİĞİN ADI: FARKLI OLANI BUL 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler etkinlik masalarına geçerler hep birlikte ve öğretmen çalışma sayfalarını 
dağıtarak yaprakların hangisi farklı diğerine benzemiyor?, tırtılların hangisi farklı yöne gidiyor?, şeklinde her sıradaki yönergeyi 
açıklayarak ve öğrencilerin bulabilmeleri için destekleyerek farklı olanı bulup işaretlemeleri için rehber olunur. 

 
 

 
 

                                                   

 
ÇARŞAMBA 

 

MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Çocuklarla sınıftaki masa alanına hazırlanan tik tak Legolar çocukların önlerine eşit miktarlarda 
paylaştırılır. Öğretmende çocuklara eşlik ederek örnek gösterilen şekiller üzerinden çocukların tercih ettiği bir nesne üç boyutlu 
öğretmen tarafından tamamlanarak ortaya koyulur daha sonra öğretmende çocuklar ile birlikte oynamaya devam eder. Oyun 
sırasında Legoların renklerinin gökkuşağı ile aynı olduğu anlatılır. 
 
 
                                           

 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KELEBEĞİN HAREKET EDEN KANATLARI 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrenciler ile birlikte etkinlik masalarına geçer ve öğretmen hiç tırtıl gören varmı ? diye sorar ve 
öğrencilerin cevaplarından yola çıkarak tırtıl nedir, nerde yaşar kısa bilgiler verilerek tırtılın daha sonra kelebek olduğu anlatılır ve 
tırtıl ile kelebeğin vücut bölümleri tanıtılır daha sonra bir balon alınır ve grapon kağıdından yapılan bir kelebek materyallerini 
çocuklara tanıtır ve öğrencilerin dikkatlerini deneye yoğunlaştırarak şişirilen balon bir süre saça sürtülür ve statik elektr ik 
oluşturularak balon hemen kelebeğin grapondan oluşan ince kanatlarına tutularak hareket etmesi sağlanır ve kelebeğin 
kanatlarının hareketi çocuklar tarafından gözlemlenir deney sonrası neler yaptık sohbet edilir. Daha sonra öğretmen bir kelebek 
oldum şarkısı ile hep birlikte dans etmeleri için rehber olur. 
Küçük yumurtanın içinde  
Hayal ettim renklerimi 
Bir tırtıl olacağım rengarenk mi 
Sarı mı yeşil mi mavi mi 
Doğma zamanı gelince 
Kırdım kabuğumu sakince 
Rengarenk oldum ben gönlümce 
Başladım hemen yürümeye 
Buldum kocaman bir yeşil yaprak buldum 
Kıtır kıtır kemirdim yoruldum 
Yiyince yaprakları büyüdüm büyüdüm  
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

Sonra hemen kozamı ördüm 
Küçük kozamın içinde  
Hayal ettim renklerimi 
Kelebek olacağım beneklimi  
Sarımı yeşil mi mavimi 
Bekledim kozamın içinde 
Hazırladım kanat çırpmaya  
Mis kokan çiçeklere konmaya 
Arkadaşlarımla uçmaya 
Kozadaki zamanı doldurdum 
Oldum oldum bir kelebek oldum 
Özgürce uçmalara doyamadım  
Sessizce bir uçtum bir kondum 

 
 

 
                                                          

 
KAVRAM ETKİNLİĞİ   
 
ETKİNLİĞİN ADI:  AÇ TIRTILIN YEMEK GÜNLERİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler yarım daire şeklinde minderlere oturur aç tırtıl hikayesini öğrencilere hatırlatılır ve 
tabakların üzerindeki günlerde bulunan tırtılın yediği yiyeceklerin resimleri çocuklar tarafından aynısı bulunarak üzerlerine 
eşleştirme çalışması yapılır. 

 
 

                                  

 
MOTOR BECERİLERİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: ÇİZGİ TAMAMLAMA 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler etkinlik masalarına oturular. Öğretmen tırtıllar çok acıımışlar yiyecek arıyorlar 
çizginin üzerinden takip ederek tırtılları yiyeceklere ulaştıralım diyerek mum boya ile çizgileri tamamlama çalışması öğrenciler 
tarafından tamamlanır. 



 
ESBAŞ Çocuk Yuvası Eğitim Programı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 10.08.2013 tarih ve 336 

sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 
PERŞEMBE 

 
BİLİŞSEL ETKİNLİK 
 
ETKİNLİĞİN ADI: RENKLİ KELEBEKLER 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler etkinlik masalarına hep birlikte oturur ve renkli kelebekler masaya dağınık olarak 
yerleştirilir. Öğretmen birbiriyle aynı olan renkteki kelebekleri bulup eşleştirmelerini için kendisi örnek yapar ve öğrencilerinde 
aynı renkleri eşleştirmeleri için rehber olur. 
 

 
 

 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: 1’DEN 5’ KADAR MANDAL TAKALIM 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen yeşil abeslang ve altına yazdığı 1’den 5’e kadar sayıları etkinlik masalarına geçerek 
öğrencilere; tırtılın altındaki sayı kadar mandal takacaklarını söyler bireysel destek olunarak etkinlik tamamlanır. 
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sayılı kararıyla yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kaynak Alınarak Hazırlanmıştır. 

BU AY ÖĞRENME MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER 

 

    D.01 

 
SANAT ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  YEŞİL TIRTIL  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler etkinlik masalarına geçerler. Öğretmen her öğrenciye 5 adet daire pamuk ve yeşil 
kırmızı renklerde parmak boyalarını verir. İlk olarak pamuğu fırça ile kırmızı renge boyamalarını ve etkinlik kağıtlarına baskı 
yapmaları için yönlendirir ardından yeşil daire baskılar yapılarak aç tırtıl etkinliği sergilenir. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 
CUMA 

MASA OYUNLARI 
 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen öğrencilere renkli tuz seramiğinden hazırladığı hamurları eşit miktarlarda verir ve kelebek 
oluşturmaları için öncelikle kelebeğin gövdesi, kanatları, antenleri öğrencilere anlatılır ve öğretmen tarafından oluşturularak örnek 
gösterilir daha sonra öğrencilerinde kelebek yapabilmeleri için özgün bırakılır gerektiğinde rehber olunur.  
 
 

 
OYUN ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: KAÇ TIRTIL DÜŞTÜ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen tırtıl kutularını alarak öğrenciler ile birlikte bahçede hazırlanan oyun alanına geçer ve tırtıl 
kutuları üst üste dizmeleri için öğrencilere örnek gösterir. Her öğrenci kutularını üst üste dizdikten sonra belirlenen mesafeden 
topu atarak kutuları devirmeye çalışır oyun her öğrenci tarafından tek tek uygulanır. 
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KAVRAM ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: AÇ TIRTIL DOYUYOR 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen ve öğrenciler hep birlikte bahçeye çıkılır ve öğretmen öğrencilere tırtılın karnı şuan çok acıkmış 
biz ona meyve sebze yedireceğiz ve tırtılın karnını doyuracağız diyerek sebze meyveleri belirlenen mesafeden tırtılın ağzına 
atmaları hedeflenerek her öğrenci ile tek tek oyun oynanır tırtıl doyurularak önce açtı meyveleri sebzeleri yedikten sonra tırtılın 
karnının doyduğu anlatılır.  

 
 
 

                                                                               

 
MOTOR BECERİLERİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI: RENKL TIRTILLAR 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen her öğrenciye yarım kesilmiş kağıt tabak ve pastel boyalar verir. Sizin tırtılınız ne renklerde 
olsun diyerek özgün boyamalarını söyler. Tırtılın yuvarlak kesilen baş kısmı yapıştırılır , antenleri şönilden yapıştırılır ve tırtıl 
etkinliği sergilenir. 

 
 
 

                                                                                     

 


