
Türkçe:  "Tohumcuk" adlı hikayeyi dinliyor. Bitkilerin büyüme aşamaları hakkında tekrar yapıyoruz. (canlı 

yayında işlenecek)

Konu pekiştirme:"Bitkilerin büyümesi" adlı eğitici videoyu izliyoruz.  (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=SnzDwD_oqL0

Kavram(5-6yaş):   Örüntü çalışması yapıyoruz. (canlı yayında işlenecek)  

Kavram(3-4yaş) : Örüntü çalışması yapıyoruz. (canlı yayında işlenecek) 

Şarkılı Oyun: "Çikolata" şarkısı ile dans ediyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=iLxWHF0obmc

Sanat: Patates baskısından çiçek yapıyoruz.(örnek link yandadır) http://www.anaokullu.com/okul-oncesi-cicek-yapimi.html

Hikaye: "Köpekler Bale Yapmaz" adlı hikayeyi dinliyoruz.  (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=US7RT9JkcRU

Türkçe: "Güneşin Uyuduğu Yer" adlı hikayeyi dinliyor, soru cevap yapıyoruz.   (canlı yayında işlenecek) 

Deney: Kuğular Suda Neden Islanmaz? Adlı deneyi yapıyoruz. (canlı yayında işlenecek) 

Kavram (5-6yaş) :   10 ar 10 ar sayma tekrar videosunu izliyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=OVyVPiRUcdg

Kavram(3-4yaş) : Sayı tekrar videosunu izliyoruz.  (linki yandadır)           https://www.youtube.com/watch?v=DmeES_QDOy0

Masal: "Yarasa Ronty" adlı masalı dinliyoruz. (linki yandadır)  

https://www.youtube.com/watch?v=HVxxl-

YAu4Q&list=PLeBs8ceVVua3P_VwXHCfNRRmogOIcX0Os&inde

x=4&t=0s

Sanat : Suluboya ile özgün resim yapıyoruz

Müzik: "Sivrisinek" adlı şarkı ile dans ediyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=4r2acjCwIh4

Türkçe: Yaz tatilinde ne yapmak istersin? Sorusundan yola çıkılarak sohbet ediyoruz.(canlı yayında 

işlenecek)

Sanat: Üçgen ve daire şekillerini kullanarak dondurma yapıyoruz. (canlı yayında işlenecek)

Kavram(5-6yaş) : Cümle tamamlama çalışması yapıyoruz.  (Canlı yayında işlenecek) 

Kavram(3-4yaş) : "Elips" şeklini öğreniyoruz. (canlı yayında işlenecek) https://www.youtube.com/watch?v=65jfpNY5SUg

Hikaye:  "Tavsancan ile Faresu Yeni Arkadas" adlı  hikayeyi dinliyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=WvX3Iv5Q6Ng

Fen: ."Hokkabaz yumurta" adlı deneyi yapıyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=F8q5t4IxYN4

Müzik:  "Gökkuşağı" adlı şarkıyı dinliyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=t-YX990boPQ

Türkçe: "Babalar Gününde babanla neler yapmak istersin? Sence babalara verilebilecek en güzel hediye 

nedir?" Sorularından yola çıkılarak Babalar günü hakkında sohber ediyoruz.(canlı yayında işlenecek)

Fen: "Delinmeyen poşet" deney çalışmasını yapıyoruz..  (canlı yayında işlenecek)

Kavram (5-6yaş): 2 şerli ritmik sayma şarkısı ile tekrar yapıyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=VZQ1xrJBuJc

Kavram(3-4yaş) :  Kalabalık-tenha kavramları ile ilgili videoyu izliyoruz.(linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=V-96VtWtNRw

Hikaye:  "Babam yanımdayken" adlı hikayeyi dinliyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=aerCxmeEFnU

Müzik: "Babam" adlı şarkıyı dinliyoruz. (linki yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=4BMYUlTbro4

Sanat:  Babalar günüiçin kart hazırlıyoruz. ( örnek link yandadır) https://www.youtube.com/watch?v=jjWHN1GTqAk

BEDEN EĞİTİMİ Denge ve Koordinasyon Çalışması https://www.youtube.com/watch?v=3faQkOQ6_no

SATRANÇ(5-6yaş) Şah Çekmek https://www.youtube.com/watch?v=8gao1IcEJX4

SANAT MERKEZİ                

(UYUYAN GRUP)
Su balonu ile Gelincik Çiçekleri yapıyoruz. https://www.youtube.com/watch?v=HdQnv6NjLFw

SANAT MERKEZİ  

(UYUMAYAN GRUP)
Deniz dalgaları ve gemiler yapıyoruz. https://www.youtube.com/watch?v=rpBLLDbgTEw

SERAMİK DERSİ Tuz seramiğinden yavru kuş ve yuvasını yapıyoruz. https://www.youtube.com/watch?v=rX-LNz_wwPk

MÜZİK  DERSİ                         Hapşu şarkısını öğreniyoruz. https://www.youtube.com/watch?v=i7JQiNF4fEs

BRANŞ DERSLERİ KONU VE LİNKLERİ

CUMA
12:00 DA INSTAGRAM CANLI YAYINI İLE;                                                                                                                                

"DENDEN" YILSONU KONSERİNE KATILIYORUZ :) 

15-19 HAZİRAN 2020 AİLE BÜLTENİ (İNTERAKTİF) 

PAZARTESİ 

PERŞEMBE

ÇARŞAMBA

SALI   
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