
       NARLIDERE BELEDİYESİ NAR ÇİÇEKLERİ ANAOKULU 

4 YAŞ MİNİK DAHİLER SINIFI 2.SAYI  EKİM AYI  EĞİTİM VE AKTİVİTE PROGRAMI 

 

 4 EKİM 

Sanat etkinliği: Kedi evi yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Hayvanlar adlı 

parmak oyununu öğreniyoruz. 

Fenve Doğa etkinliği: “Balıklar nasıl 

yüzer” deneyini yapıyoruz. 

Kitap çalışması yapıyoruz. 

5 EKİM 

Sanat etkinliği:Önce konu 

hakkında sohbet edeceğiz, daha 

sonra taçlar hazırlayarak, “Dünya 

Çocuk Günümüzü“ kutlayacağız. 

Okuma yazmaya hazırlık: Kitap 

çalışması yapıyoruz. 

Oyun etkinliği: Bil bakalım oyunu 

oynuyoruz. 

6 EKİM  

Sanat etkinliği:Çatal baskısından 

sevimli kirpiler yapıyoruz 

Anadil etkinliği: ‘Kirpi ve Balonlar’ 

hikâyesini okuyoruz. 

Oyun etkinliği: İpe Çamaşır asma 
oyunu oynuyoruz. 

Kitap çalışması yapıyoruz. 

7 EKİM 

Sanat etkinliği: Evden getirdiğimiz 

çoraplarla kukla yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Yaptığımız 

kuklaları konuşturuyoruz. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: mum 

deneyi yapıyoruz. 

Defter çalışması yapıyoruz. 

8 EKİM 

Matematik-Oyun etkinliği:1-10 arası 

sayılardan oluşan Tombala oyununu 

oynuyoruz. 

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliği: “2-

3” rakamını öğreniyoruz. 

Kitap çalışması yapıyoruz. 

Sanat etkinliği: mandala boyuyoruz. 

11 EKİM 

Sanat etkinliği: Kâğıt bardaklardan 

inek yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Kitaplığımızdan 

seçtiğimiz kitabı okuyoruz. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ:  patlayan 

yanardağ deneyi yapıyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

12 EKİM 

Anadil etkinliği: Duygularımız 

hakkında sohbet ediyoruz. 

 Sanat etkinliği: Duygular çomak 

kuklası yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:  heykel bahçesi 

oyununu oynuyoruz. 

Ayın projesi: ay’ ı öğreniyoruz ve 

ayın evrelerini yapıyoruz. 

13 EKİM 

Sanat etkinliği: sevimli mantarlar 

yapıyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık 

etkinliği:kitap çalışması yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:pinpon top oyunu 

oynuyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz 

14 EKİM. 

Sanat Etkinliği: renkli balıklar 

yapıyoruz. 

Müzik Etkinliği: yeni bir şarkı 

öğreniyoruz. 

Fen ve Doğa Etkinliği: Suda açan 

çiçekler deneyi yapıyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: defter 

çalışması  

15 EKİM 

Sanat etkinliği:Sonbahar ağacımızı 

yapıyoruz 

SCREAMPER ÇALIŞMASI:Ağaçtan düşen 

bir yaprak olsaydın nereye uçmak 

istersin?Neden? 

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliği: Kitap 

çalışması yapıyoruz. 

Müzik etkinliği: Mevsimler adlı şarkıyı 

öğreniyoruz. 
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BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ 

AYIN RENKLERİ: mavi AYIN SAYILARI: 2-3  AYIN GEOMETRİK ŞEKİLLERİ: DAİRE AYIN ZIT KAVRAMLARI: BOŞ -DOLU 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR: *Hayvanları Koruma Günü(4Ekim)*Cumhuriyet Bayramı (29Ekim)  

                                                                                                                                                                                              AYIN PROJESİ : GÜNEŞ –DÜNYA –AY 

18 EKİM 

Sanat etkinliği: minik pandalar 

yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: bilmeceler soruyoruz 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

Oyun etkinliği:Renkli bardaklar oyunu 

oynuyoruz. 

19 EKİM 

Sanat etkinliği: zıplayan tavşanlar 

yapıyoruz 

Müzik etkinliğitavşanımtavşanım 

şarkısını öğreniyoruz. 

Oyun etkinliği: balon taşıma 

oyunu oynuyoruz. 

Ayın projesi: Dünyamızı 

tanıyoruz. 

20 EKİM 

Sanat etkinliği:hareket eden tırtıl 

yapıyoruz. 

Anadil etkinliği: Ana renkleri 

öğreniyoruz 

Oyun Etkinliği:hülolopların içinden 

geçerek top taşıma oyunu 

oynuyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz 

21 EKİM 

Sanat etkinliği: katlama tekniğiyle 

kuş yapıyoruz. 

Müzik etkinliği: balta ,balta  

şarkısını öğreniyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık:kitap 

çalışması yapıyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: defter 

çalışması 

22 EKİM 

Fen ve doğa etkinliği: yoğurt 

mayalıyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği: 

1’den 20 ‘e kadar ritmik olarak 

sayıyoruz. 

Oyun etkinliği: karton tabaklarla elma 

taşıma oyunu oynuyoruz. 

25 EKİM 

Sanat etkinliği: üçgenlerle hayvanlar 

yapıyoruz. 

Matematik etkinliği: üçgeni 

öğreniyoruz. 

Müzik etkinliği: üçgen şarkısını 

öğreniyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

AYIN PROJESİ : projemizi 
okulumuzda sergiliyoruz.  

26 EKİM 

Sanat etkinliği: Rulo baskısı 

yapıyoruz 

Oyun etkinliği:  Bekçi amca 

geliyor oyununu oynuyoruz. 

Fen ve doğa etkinliği: Boş-Dolu 

deneyi yapıyoruz. 

Okuma yazmaya hazırlık: defter 

çalışması. 

27 EKİM 

Sanat etkinliği: Kendi yapbozumuzu 

yapıyoruz 

Anadil etkinliği: 

Fen ve doğa etkinliği: çim adam 

yapıyoruz.( bir gün önceden 

velilerden ince çorap istiyoruz) 

Okuma yazmaya hazırlık: kitap 

çalışması yapıyoruz. 

28 EKİM 

Sanat etkinliği: 29 Ekim 

cumhuriyet bayramı için etkinlik 

yapıyoruz.  

Anadil etkinliği:cumhuriyet 

bayramını neden ve ne zaman 

kutlanır? 

Müzik etkinliği:hayat bayram olsa 
ve cumhuriyet şarkısını 
öğreniyoruz. 
 
CUMHURİYET BAYRAMIMIZI 
KUTLUYORUZ.  

29 EKİM 

 

 

RESMİ TATİL 


