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ebeveyne notlar

İçerikte bulunan bazı 
yönergeleri tamamlamak için, 
instagram ve facebook sayfamızı 
takip edebilirsiniz.

Etkinliği biten her gün için bir 
kardan adam boyaması 
yaptırabilirsiniz.

 Merhabalar;
 Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinde 
öğrencilerimizden uzak kalmış olsak da desteklerinizle 
bağımızı devam ettirip verimli bir zaman geçiriyoruz. Bu 
süreçte katkılarınızdan dolayı siz değerli velilerimize çok 
teşekkür ediyoruz.
 Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize, ödev niteliği 
taşımamakla birlikte çocuklarımızın eğlenerek 
öğrenebileceği, günlük yaşama da dokunan bir program 
hazırladık. Tatili eğlenceli geçirebilmek adına hazırladığımız 
bu minik yol haritasında yine desteklerinizle faydalı 
kazanımlar elde edeceğimizi umuyoruz.
 Bu anlamda Aile Katılımı çalışmaları çok önemlidir.  
 Uyguladıklarınızı bizlerle de paylaşırsanız mutlu 
oluruz.

       Hayırlı Tatiller



“Teşekkür Ederim.” Oyunu
..... Olmasaydı nasıl olurdu?
Güneş olmasaydı?
Ağaçlar olmasaydı?
 .
 .
 .
bunların üzerine biraz 
düşünmeye ne dersin?

Bugün kendi kıyafetlerini 
katlamayı deneyebilirsin.
Annen ya da baban sana eşlik 
edebilir.

Bugünkü etkinliğe 
bekliyoruz.
Malzemeleri sayfamızdan 
öğrenebilirsin.

“Nesi Var?” Oyunu
hakkında bilgi almak için 
sayfamıza bakabilirsin.

Sence en hızlı taşıt 
hangisidir?
Uçaklar hakkında bilgi almak 
ister misin?
Papağan Papi’nin sana 
anlatacakları var.
Sayfamıza 
bekliyoruz.

“1 Materyal 3 Etkinlik”
Sayfamızdaki önerilerden 
birini yapıp bizimle 
paylaşabilir misin?

Bugün cuma, kişisel bakımını 
yapmayı unutma!
Salavat zamanı

Bu akşam ailenle birlikte 
salon kampına ne dersin?
Çarşa�arı kullanmak nasıl 
fikir?

( Arı - Kuş - Işık )
bu vb. kelimeleri kullanarak 
hikayecikler oluşturabilirsin.

Oyun hamurundan rakam 
ve şekiller hazırlayabilir 
misin?

Sayfamızdaki bilmeceleri 
cevaplandır.
Kendi bilmecelerini
hazırla.
Ailenle paylaş.

pazartesi salı çarşamba perşembe

cuma cumartesi pazar
?
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Hayvanları sevdiğine eminim.
Bu soğuk havalarda onlar için
kapınızın önüne bir kap 
içerisinde su, mama, yiyecek-
koyabilir misin?

Akşam yemeğinde annene 
yardım eder misin?
Yemeğe koyduğu baharatlar 
hakkında konuşabilirsiniz.
Gözlerini kapatıp 
kokularından tanımayı dene.

Bugünkü etkinliğe 
bekliyoruz.
Malzemeleri sayfamızdan 
öğrenebilirsin.

“Ellerim Nerede?” Oyunu
hakkında bilgi almak için 
sayfamıza bakabilirsin.

Uyumayı sever misin?
Uyumayı çok seven uykucu 
bir hayvan tanıyorum.
İsmini öğrenmek ve 
hakkında daha başka bilgiler 
edinmek için 
Papağan Papi’ye
kulak verelim.

“1 Materyal 3 Etkinlik”
Sayfamızdaki önerilerden 
birini yapıp bizimle 
paylaşabilir misin?

Bugün cuma, kişisel bakımını 
yapmayı unutma!
Salavat zamanı

Bugün sofra hazırlanırken ve 
kaldırılırken neler 
yapabilirsin?

Yardımettikten sonra, 
kaşıklarla biraz ritim tutmayı 
dene.

Aile albümünüz varsa onu 
inceleyebilir, yoksa 
oluşturabilirsiniz.

Sayfamızdaki bilmeceleri 
cevaplandır.
Kendi bilmecelerini
hazırla.
Ailenle paylaş.
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pazartesi salı çarşamba perşembe

cuma cumartesi pazar
?



Çimlendirmek nedir biliyor 
musun? Evinizde bulunan 
nohut, fasulye, limon 
çekirdeği vb. şeylerden 
yapabileceğin bir etkinlik.
Sadece biraz sabretmen 
gerekiyor.

Pazara gitmeniz mümkünse 
sebzelerin isimlerini 
öğrenmeyi dene. Ya da 
annenden kış sebze ve 
meyvelerini tanıtmasını rica 
edebilirsin. Sonrasında 
meyve tabağı hazırlamak 
fena olmaz değil mi?

Bugünkü etkinliğe 
bekliyoruz.
Malzemeleri sayfamızdan 
öğrenebilirsin.

“İçinde Ne Var?” Oyunu
hakkında bilgi almak için 
sayfamıza bakabilirsin.

Sence Dünya’nın şekli nedir?
Üçgen? Kare? 
Daha başka gezegenler 
hakkında da bilgiler
edinmek için 
Papağan Papi’yi
dinleyelim.

“1 Materyal 3 Etkinlik”
Sayfamızdaki önerilerden 
birini yapıp bizimle 
paylaşabilir misin?

Bugün cuma, kişisel bakımını 
yapmayı unutma!
Salavat zamanı

Bu akşam bir bitki çayı 
hazırlayıp ailene ikram 
etmeye ne dersin?
Nane, kekik, ıhlamur 
bunlardan birkaçı.
Şimdiden ellerine sağlık.

Mısır patlatıp sağlıklı 
atıştırmalıklar hazırlayıp 
ailenle afiyetle yiyebilirsin.

Sayfamızdaki bilmeceleri 
cevaplandır.
Kendi bilmecelerini
hazırla.
Ailenle paylaş.
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pazartesi salı çarşamba perşembe

cuma cumartesi pazar
?


