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4 YAŞ 9-13 MAYIS HAFTALIK BÜLTEN 

 
RUTİNLERİMİZ 
 
Öğrenciler rutin tahtasının karşısına minderlere otururlar ve günlük rutinler yapılır. Hava durumu, takvim, günler, aylar,  
mevsimler, renkler, şekiller ve özellikleri, 1 den 10’a kadar sayma, 10 dan geriye ritmik sayma çalışmaları yapılır. 

 
SABAH SPORU 
 
ETKİNLİĞİN ADI: SPOR ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılarak 1.5 metre mesafe kuralı çerçevesinde sabah sporu yapılır. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen çocuklara "taşıtlar" konulu sohbeti açar. çocuklara  taşıtlarla gideceğimiz yerlere daha çabuk 

gideriz. insan ve yük taşıyan araçlara "taşıt" denildiği eski zamanlarda bizim şu anda kullandığımız araçlar olmadığı için o 

insanların at,eşek,deve vb hayvanlarla ulaşım sağladığı sonra insanların tekerleği buldukları ve işlerinin kolaylaştığı açıklanır. 

Çocuklara çeşitli taşıt resimleri gösterilir. Kara taşıtları, hava taşıtları, deniz taşıtları neler olduğu anlatılır. Çocukların resimde 

neler gördüklerini anlatmalarını ister ve taşıtları kullanan insanlara verilen isimler konuşulur. Daha sonra hikayeye geçilir. 

"arabalar konuşuyor" adlı hikâye anlatılır. Hikâye bitiminde çocukların anlatmaları istenir. 

ARABALAR KONUŞUYOR 

burası eski arabaların dinlendiği bir garajdı işe yaramayan pek çok araba vardı .Bir gün aralarına eski bir otobüs katıldı. Otobüs 

büyük bir homurtuyla ağır ağır garaja girdi. İçeri girmesiyle motorun durması bir oldu. "gır gır" seslerinin arasında biraz i lerledi.ve 

olduğu yerde kalakaldı sarı araba otobüse seslendi. 

-hoş geldin kardeş biz de senin gibi eskidiğimiz için buradayız-otobüs-hoş bulduk sen kimsin? sarı araba-ben daha önce 

taksiydim. insanları bir yerden bir yere taşıyordum ,ne güzel günlerdi onlar, sen ne iş yapıyordun? Otobüs 

-ben kızılayım  otobüsüydüm sarı araba: 

-o ne demek ben bilmiyorum ? otobüs 

-felakete uğrayan insanlara insanlara yardım etmeye giderdim sarı araba: 

-hadi canım sen ne yapabilirsin ki otobüs: 

-Kızılay çadırı taşıyordum evi yıkılan veya yanan zavallı insanlara  çadırları benimle götürüyorlardı bazendi yemek taşıyorlardı. 

Sarı araba: 

-hıım anladım yardım etmek ne güzel bir şey otobüs: 

-haklısın dünyanın dört bir yanına yardım götürdüm. Şimdi artık çok yorgunum. 

  bu sırada parçaları dağılmış, lastikleri sönmüş  yeşil motosiklet söze karıştı 

-of puf ,of ,puf sende bizim gibisin desene.  

-eski otobüs derin bir uykuya daldı. diğer arabalar onu  rahatsız  etmemek  için sessizce 

 beklediler. İlerleyen günlerde  otobüs garajdaki eski arabaların hepsiyle arkadaş. Başlarından geçen olayları birbirine anlatırken 

canları  hiç sıkılmıyordu. 

 
 

 
 
ETKİNLİĞİN ADI: OYUN ETKİMLİĞİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen çocuklarla birlikte taşıtlar şarkısı tekrar edeceklerini söyler ve müziği açar. Çocuklar öğretmenle 
birlikte şarkıyı tekrar eder. 

 
https://youtu.be/R2Rm5SdIUQc 
 

https://youtu.be/R2Rm5SdIUQc
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ETKİNLİĞİN ADI: SANAT ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen çocuklara, ruloları dağıtır çocuklar ruloları istedikleri gibi boyar ,süsler ve tekerleklerini yapar. 
 

 
 

  
 

ETKİNLİĞİN ADI: BİLİŞSEL ETKİNLİK 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen, çalışma sayfalarını dağıtır ve taşıtları kesmelerini ister kesilen taşıtlar hava denizde ve yolda 
olarak üçe ayırır sonrasında da uygun yerlere yapıştırırlar. 

 
  
 
 
ETKİNLİĞİN ADI: MOTOR BECERİLERİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen, çocuklara hamur verir ve araba yol yapmalarını söyler çocuklar kendi hayal gücüne göre araba 
ve yol yaparlar 

     
 
ETKİNLİĞİN ADI: OYUN ETKİNLİĞİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ Öğretmen, öncesinde parkuru hazırlar ve çocuklara nasıl yapacaklarını anlatır çocuklar yönergeye uygun 
uygularlar. 
: 
 
EĞLENCELİ MATEMATİK 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen, çalışma sayfasını dağıtır ve çocuklara yönergeyi okur çocuklar yönergeye uygun çalışma 
sayfasını tamamlar. 

 
 
 
 

 
 
 
ETKİNLİĞİN ADI: MOTOR BECERİSİ 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen çalışma sayfalarını dağıtır ve taşıtları havada karada ve yolda olmak üzere üç kategoride 
sıralamasını ister. 
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EĞLENCELİ MATEMATİK 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen, çalışma sayfasını dağıtır ve taşıtların kaç tane olduğunu alttaki kutulara yazmalarını ister. 
 

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
 
ETKİNLİĞİN ADI: 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Çocuklar ile masaya geçilir. Çocuklar ile beraber yönergelere uygun bir şekilde kitap çalışması yapılır. 
 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
 
ETKİNLİĞİN ADI: 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞ: Çocuklar ile masaya geçilir. Çocuklar ile beraber yönergelere uygun bir şekilde kitap çalışması yapılır. 
 

 
 

 

 
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 
 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: HAVALI PARMAKLAR DENEYİ 
Plastik pet şişenin alt kısmını kesin. Şişenin üzerinde eldiven geçirin, bant ile sabitleyin şişeyi su dolu bir kabın içerisine bırakın. 
Su şişeyi ittikçe, eldiven hava alarak şişmeye başlayacaktır. Şişeye giren su, havayı alır ve eldiveni şişirir. 
 

 
 
 

EĞLENCELİ MATEMATİK 
ETKİNLİĞİN ADI:  
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Öğretmen, eğlenceli matematik etkinliğinde arabaların üstünde ki nesne sayısını altta ki yerde 
işaretlemelerini ister. 
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